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Tóth Dezső polgármester,
Bíró Attila Károly, Botos Sándor,
Buzási Beáta, Mohai Istvánné,
Dr. Miljanovits György,
Nyikos István, Ifj. Szabó Attila,
Venczel Zita képviselők
Mihályfi Gábor aljegyző
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását:

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Buza Lajos, Nagy József Ödön, képviselők

Nem jelezte távolmaradását:

Gál Balázs, Gebula Béla Ákos képviselők

Tóth Dezső polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Az ülést 07.45 órakor
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk
8 fő. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mohai
Istvánné és Szabó Attila képviselőket.
A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.
Ismerteti az ülés napirendjét, a nyílt ülés egyetlen napirendi pontja a szennyvízprojekt
hiteligénylése, a zárt ülésé pedig az ESZI belső ellenőrzési jelentésének figyelembevételével a
folyamatban lévő hagyatéki eljárások megtárgyalása. …
07.48 órakor Bíró Attila képviselő megérkezik az ülésre, testület létszáma 9 fő.

…Kérdezi, van-e valakinek napirend-módosító javaslata. Módosító javaslat nem lévén
szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés
1.Szennyvíz projekt hiteligénylése
Előadó: Tóth Dezső
polgármester

Zárt ülés

1.ESZI belső ellenőrzési jelentésének figyelembevételével a folyamatban
lévő hagyatéki eljárások megtárgyalása
Előadó: Tóth Dezső
polgármester

1.Szennyvíz projekt hiteligénylése
Tóth Dezső polgármester ismerteti a hiteligénylés támogatására irányuló melléklet szerinti
előterjesztést és határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2010. (VI. 03.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy
határozott, hogy az Enyingi Szennyvízcsatorna-építő
Víziközmű Társulat hiteligénylését támogatja, és egyben
kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelező hitelígérvényhez
készfizető kezességet vállal.
Határidő:
Felelős:

2010. június 30.
Tóth Dezső polgármester

Mihályfi Gábor aljegyző kérdezi, hogy ugye mindenki tisztában van vele, mit jelent a
készfizető kezesség.
Viplak Tibor EVSZI vezető szerint biztosítékot jelent az önkormányzatnak, hogy mindenki
befizeti – a tapasztalatok szerint 85% - az érdekeltségi hozzájárulást, abból lesz
megfinanszírozva ez a pénzmennyiség. A támogatási intenzitástól függ a pontos összeg. A
Víziközmű Társulat bankokkal áll tárgyalásban, pénteken küldik ki az ajánlatkérést, hogy
megszerezzék a hitelígérvényt. Ehhez az önkormányzat támogatása kell. Más biztosíték
nem kell, csak az érdekeltségi hozzájárulás. A bankok ezt megvizsgálják, a CBA-n (költséghaszon elemzés) is átmegy, több szakember is meg fogja vizsgálni. Senkinek sem az a célja,
hogy tönkretegye az önkormányzatot. 25 évre veszi fel a hitelt a Víziközmű Társulat. Az
érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható. Az önkormányzaton múlik, hogy
behajtható-e vagy sem.
07.49 órakor Viplak Tibor EVSZI vezető elhagyja a tanácstermet.

Az ülés zárt üléssel folytatódik.
Enying, 2010. június 7.
Tóth Dezső
polgármester

Mihályfi Gábor
aljegyző

Mohai Istvánné
hitelesítő

Ifj. Szabó Attila
hitelesítő
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