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a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án megtartott
 nyílt üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Buza Lajos elnök
Kiss Norbert Ivó bizottsági kültag,
Viplak Tibor bizottsági kültag, EVSZI vezető
Illés József bizottsági titkár
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Tolnai Zsuzsanna óvoda vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető 

Buza Lajos elnök bizottsági tag köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy  a  bizottsági  tagok  3  fővel,  határozatképes  számban  megjelentek,  távolmaradását 
Nyikos  István  bizottsági  tag  jelezte.  Az  ülést  13.00  perckor  megnyitja,  a  jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri  Vassné Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a meghívóban szereplő napirendet, 
megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  jelzi,  hogy  vegyes  ügyek  között  letéti  számlanyitás 
kapcsán szeretne előterjesztést tenni.

Buza Lajos  elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri,  hogy aki a napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Nyílt ülés 

1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

2.) Vegyes ügyek

1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Buza  Lajos  elnök  elmondja,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  költségvetési  rendelet 
módosítás  csupán  technikai  jellegű.  Hozzászólás,  észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
45/2010. (III. 23.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy Enying  Város  Önkormányzata  2010.  évi  



költségvetésének  módosításáról –  jelen  határozat  mellékletét 
képező  rendelettervezetet  –  a  Képviselő-testület  számára 
elfogadásra javasolja.

2.) Vegyes ügyek

Buza Lajos elnök átadja a szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezető részére.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézménynél a 
letéti pénzkezelés szabályszerűvé tétele érdekében szükséges letéti számlát nyitni. Mivel a 
Szolgáltató  Intézményen keresztül  lehet  ezt  megoldani,  így a  jogszabály alapján ehhez a 
felügyeleti  szerv  előzetes  hozzájárulása  szükséges.  Viplak  Tibor  a  Szolgáltató  Intézmény 
vezetője már készíti a vonatkozó pénzkezelési szabályzatot.

Viplak  Tibor bizottsági  tag,  EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  a  letéti  számla  nyitása 
mindenképp  szükséges,  de  ezzel  kapcsolatban  vannak  bizonyos  részletek,  kérdések, 
amelyeknek kidolgozása, átbeszélése szükségszerű. A számlanyitással biztonságosabbá válik 
az Egyesített Szociális Intézményben a pénzkezelés, és mindezt április 1. napjától kívánják 
bevezetni.

Buza  Lajos  elnök –  több  hozzászólás,  észrevétel  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a  letéti 
számlanyitással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
46/2010. (III. 23.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy letéti számla nyitását az Egyesített Szociális 
Intézmény részére engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – megköszöni a részvételt és az ülést 
13.06 perckor bezárja.

Enying, 2010. március 26.

Buza Lajos Illés József
    elnök          bizottság titkára
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