
JEGYZİKÖNYV 
 

a Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti 
 Bizottság 2010. szeptember 14-én megtartott 

 nyílt ülésérıl 
 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
   8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak: Buza Lajos elnök 
 Nyikos István bizottsági tag, 
 Kiss Norbert Ivó bizottsági kültag, 

Viplak Tibor bizottsági kültag, EVSZI vezetı 
Illés József bizottsági titkár 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı  

 
 
Buza Lajos elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, és az ülést 14.00 perckor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok 4 fıvel, határozatképes számban 
megjelentek, nem jelezte távolmaradását Buzási Beáta bizottsági tag. A jegyzıkönyv 
vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, majd ismerteti a meghívóban szereplı 
napirendet. Megkérdezi, hogy van-e valakinek napirend módosító javaslata? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı kéri, hogy 4.4-es pontként vegyék fel a napirendre az 
elıterjesztései közé a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. által jelzett módosítási kérések 
megtárgyalását. Elmondja, hogy a forgóeszközhitel felvételével kapcsolatban még folynak az 
egyeztetések a bankkal, és még szükség van pár döntés meghozatalára. 
 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. által jelzett 
módosítási kérések megtárgyalását 4.4-es pontként felvette a napirendre.  
 
Buza Lajos elnök – több napirend módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a nyílt ülés 
napirendjével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a zárt ülés napirendjével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés napirendjét elfogadta. 
 
Nyílt ülés: 
 

1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
2.) 2010. évi I. féléves költségvetési beszámoló 
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3.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
4.) Pénzügyi vezetı elıterjesztései: 
 4.1)  2010. évi belsı ellenırzési terv módosítása 

4.2) Belsı ellenıri szerzıdés meghosszabbítása 
4.3) Bérfaktorálás meghosszabbítása 
4.4) Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. által jelzett módosítási kérések 

megtárgyalását 
 

5.) Szolgáltató Intézmény kérelme az iskolakonyha ÁNTSZ ellenırzésével 
kapcsolatosan 

6.) Vegyes ügyek 
 
 
Zárt ülés: 
 

1.) Palkovics Józsefné örökhagyó hagyatékának elfogadása 
2.) Sperli Józsefné volt ESZI gondozott ügye 

 
 
1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Buza Lajos elnök ismerteti az elıterjesztést, elmondja, hogy a módosítás azért született meg, 
mert az elızı ülésre beterjesztett módosítási javaslatban a számadatok nem jól szerepeltek. 
Lényeges változást nem jelent a módosítás. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
rendeletmódosító javaslatot elfogadásra javasolja a testület számára, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 92/2010. (IX. 14.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy Enying Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.26.) 
számú rendelet módosítását – jelen határozat mellékletét képezı 
rendelettervezetet – a Képviselı-testület számára elfogadásra 
javasolja. 

 
 
2.) 2010. évi I. féléves költségvetési beszámoló 
 
Buza Lajos elnök átadja a szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı részére. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a beszámoló kiadási oldala azért torz, 
mert jelenleg 40 millió Ft-os kifizetetlen számla van az önkormányzatnál, és az idıarányos 
teljesítéshez képest 23 millió Ft bevétel kiesés, ami abból adódott, hogy a fejlesztési bevételek 
nem teljesültek a terveknek megfelelıen. Emellett 28 millió Ft-os kiadás túlteljesítés van, 
vagyis összességében 51 millió Ft hiányzik a féléves költségvetési teljesítésbıl. Az új 
költségvetés tervezésénél majd ki kell győjteni intézményenként a kifizetetlen számlák 
eloszlását, hogy megfelelıen lehessen tervezni. Elmondja továbbá, hogy akkor, mikor majd 
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megkapja az önkormányzat a forgóeszközhitelt, akkor az elsı részletbıl az 50 millió Ft-ból a 
számlatartozásokat kell kifizetni. A befolyó adóbevételek jelenleg folyamatosan kerülnek a 
mindennapi mőködési problémák finanszírozására. 
 
Kiss Norbert Ivó bizottsági tag megkérdezi, hogy a forgóeszközhitel felvétele a 150 millió Ft-
os hitelen felül értendı? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy igen, ez egy speciális hitel, egy évre szól 
és lényege, hogy folyamatosan törleszteni kell, a törlesztések forrása pedig a befolyt 
hátralékos adóbevételek. Vagyis a bank megelılegezi a hátralékos adóbevételeket, és amint 
ezek a végrehajtás során befolynak, rögtön továbbutalják a banknak törlesztés címén. Ha ez 
az összeg nem folyik be egy év alatt, akkor két lehetısége van az önkormányzatnak, vagy 
újra köti a hitelszerzıdést az adóhátralék százalékos részére, vagy a befolyt adóbevételekbıl, 
vagy egyéb bevételekbıl teljesíti a törlesztést. Megjegyzi még, hogy az önkormányzat újabb 
folyószámlahitelt nem kapott, mert a kockázatelemzésen nem felelt meg. 
 
Kiss Norbert Ivó bizottsági tag megkérdezi, hogy azt nem lehet-e megoldani, hogy a bank 
hajtsa be az adótartozásokat, az önkormányzatot kikerülve? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy nem lehetséges. Elmondja, hogy 
összesen 75 millió Ft hitel lesz felvéve, melybıl 50 millió Ft a polgármester hatáskörébe 
tartozna, 25 millió Ft pedig a képviselı-testület hatáskörébe. Megjegyzi, hogy személy 
szerint ı csak az 50 millió Ft-ot szeretné igénybe venni, de az önkormányzat helyzete nagyon 
kiszámíthatatlan. Jelenleg is napi szinten küzdenek a számlákkal. 
 
Illés József bizottság titkára elmondja, hogy a forgóeszközhitel felvételével kapcsolatban 
volt a nyáron egy rendkívüli testületi ülés két Pénzügyi Bizottsági ülés között. Elmondja, 
hogy a 2011-es költségvetést már úgy kell összeállítani, hogy elıtte meg kell vizsgálni, hogy 
az önkormányzat még mennyi hitelt vehet fel, vagyis nagyon komoly munka vár az új 
képviselı-testületre. Szerinte jelenleg a 75 millió Ft arra elég, hogy az új képviselı-testület 
felállásáig az önkormányzat elkerülje a csıdöt. 
 
Kiss Norbert Ivó bizottsági tag megkérdezi, hogy a hitel összege még emelhetı-e? 
 
Illés József bizottság titkára elmondja, hogy ezt az összeget is nehezen kapta meg az 
önkormányzat. Ez a pénz arra alkalmas, hogy a következı képviselı-testület lehetıséget 
kapjon a döntések meghozatalára.  
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy átnézte a féléves teljesítésrıl szóló 
elıterjesztést, és véleménye szerint az intézmények nagyjából a féléves teljesítéseiknél 
vannak. Sajnos a bevételek nem folytak úgy be, ahogy kellett volna, a kifizetetlen számla 
pedig nagyon sok, többsége közüzemi számla, illetve a közétkeztetést szolgáltató számlái. 
Szerinte ahhoz, hogy a költségvetés mőködjön mindenképp a bevételeket kell növelni, mert 
jelenleg kritikus határon áll az önkormányzat. Az új képviselı-testületnek oda kell majd 
figyelnie a döntéseire. Megkérdezi, hogy telekeladásból – például a Madarász utcai telkekbıl 
– folyt-e be bevétel? 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy még egy Madarász utcai telket sem tudtak eladni. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy a telkek eladásából lehetne még a 
bevételek növelni, más lehetıséget nem igen lát. 
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy 52 millió Ft fejlesztési bevétel lett 
tervezve, és ebbıl eddig 7.540 eFt folyt be. Ezenkívül bevételt jelentett még a lakás törlesztı 
részletek, illetve ingatlanértékesítésbıl 2 millió Ft összeg folyt be, amely azonban nagyon 
kevés. Jelenleg a mőködésbıl törlesztik a fejlesztési hiteleket. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megkérdezi, hogy azokkal az elıirányzatokkal mi 
lesz, amelyek most még zárolva vannak, hiszen ezek között a zárolt tételek között étkezési 
számlák is vannak? Véleménye szerint az sem biztos, hogy ilyen helyzetben az intézmények 
az év végéig törvényesen tudnak mőködni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy az iparőzési adóbevétel is kevesebb lett, 
mint amit megterveztek, mert a bevallások után 10 millió Ft-ot vissza is kellet fizetniük. A 
végrehajtó jelenleg 5 millió Ft adóhátralékot hajtott be, amely összeggel megemelték az 
iparőzési adóbevételt, de ugyanakkor 5 millió Ft-tal növelték a kiadásokat is. A kettı 
különbözete még így is –5 millió Ft. Elmondja, hogy ezeket a tételeket az október 15-i 
könyvelés során rendezni fogják, és ekkor majd megnézik, hogy mely zárolt tételeket lehet 
rendezni. Az biztos, hogy lesznek olyan tételek, amelyeket fel kell szabadítani a 
mőködéshez. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megjegyzi, hogy törvénytelenül fognak az 
intézmények mőködni, ha elfogy a dologi kiadásokra tervezett pénzük, a közüzemi 
számlákat mindenképp ki kell fizetni. 
 
Illés József bizottság titkára elmondja, hogy a következı Pénzügyi Bizottságnak november 
elején elég sok dolga lesz a költségvetés tekintetében. Át kell vizsgálni a 2010. évi 
költségvetést, és olyan döntéseket kell hozni a 2011. évi tervezéséhez, amelyek alapján a 
költségvetési törvénynek megfelelı költségvetést állíthatnak össze. Megjegyzi, hogy olyan 
nehéz tervezési év ezt megelızıen még nem volt, mint ami most lesz. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megjegyzi, hogy a válság se volt ilyen mértékő, 
mint amilyen most. 
 
Buza Lajos elnök véleménye szerint a következı képviselı-testületnek a válság és a 
finanszírozás miatt drasztikus megszorításokat kell hoznia. Ez létszámleépítést, juttatások 
megvonását fogja jelenteni, a „segítsd magadon és akkor megmaradsz” elv alapján. Több 
kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 93/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan részét képezı 
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1. és 2. számú melléklet szerinti formában és tartalommal 
hagyja jóvá. 

 
 
3.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
 
Illés József bizottság titkára elmondja, hogy a most kiosztott lapon a helyére tették a 
Városkörnyéki Alaptól kapott összegbıl a Viziközmő Társulat számára megszavazott 1,5 
millió Ft-ot, és a többi tétellel kapcsolatban is testületi döntés született.   
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megkérdezi, hogy akkor 2.230 eFt maradt-e a 
támogatásból? 
 
Illés József bizottság titkára elmondja, hogy 4.332 eFt maradt. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megkérdezi, hogy a maradék 4.332 eFt-ot nem 
lehetne-e a Vizközmő Társulat számára, érdekeltségi hozzájárulásként még befizetni az 
önkormányzati ingatlanok után? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy 1,5 millió Ft érdekeltségi hozzájárulást 
az önkormányzat már befizetett, a még hátralévı összeget is befizethetik, de mindenképp 
képviselı-testületi döntés kell hozzá. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı megjegyzi, hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének 2011. 
január 31. a határideje, de ha a képviselı-testület dönt róla, akkor elıbb is befizethetik. 
 
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy az összeget az önkormányzat úgy sem tudja a 
likviditásához felhasználni, mert el van különítve. Szerinte mindegy, hogy most utalják át az 
érdekeltségi hozzájárulást, vagy késıbb, de elınyösebb, ha késıbb, mert akkor az összeg 
után járó kamat az önkormányzatnál marad. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı megjegyzi, hogy az önkormányzatnak is lesz még 
kiadása a szennyvíz pályázat kapcsán. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy abban az esetben, ha nyer a 
pályázat, akkor már minden egyéb költséget, ami a pályázattal összefügg, a Viziközmő 
Társulat fog fizetni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı véleménye szerint ez nem teljesen így van, de kéri, hogy most ne 
menjenek bele ennek a megtárgyalásába. 
 
Buza Lajos elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a rendeletmódosító 
javaslatot elfogadásra javasolja a testület számára, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 94/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy Enying Város 
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Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.26.) 
számú rendelet módosítását – jelen határozat mellékletét képezı 
rendelettervezetet – a Képviselı-testület számára elfogadásra 
javasolja. 

 
 
4.) Pénzügyi vezetı elıterjesztései: 
4.1) 2010. évi belsı ellenırzési terv módosítása 
4.2) Belsı ellenıri szerzıdés meghosszabbítása 
 
Buza Lajos elnök átadja a szót Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı részére. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ismerteti a belsı ellenırzési terv módosítására, illetve a 
megbízási szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztéseit. Elmondja, hogy a tervben a 
határidık módosultak, a belsı ellenırrel megkötött szerzıdést pedig meg kell hosszabbítani, 
az elvégzendı feladatok miatt célszerő lenne 2011. január 31-ig szerzıdést hosszabbítani. A 
visszatérı belsı ellenırnek így a megbízott cég át tudja adni az anyagokat. 
 
Venczel Zita képviselı 14.30 perckor megérkezik az ülésre, a bizottsági tagok létszáma változatlan. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı javasolja, hogy plusz még egy-két hónappal 
hosszabbítsák meg a belsı ellenır céggel kötött szerzıdést, mert véleménye szerint a belsı 
ellenır tevékenysége, észrevételei nagy segítséget jelentettek az önkormányzat számára. 
Szerinte szükség lenne rá, hogy a visszatérı belsı ellenır mellett még egy kis ideig tovább 
maradjon a megbízott cég. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy szerinte ennek a cég részérıl nincsen 
akadálya, testületi döntés kérdése, 2011-ben így is egy-két alkalommal külön 
megállapodásban fel kell kérni a céget, hogy az ellenırzésbe besegítsen, mivel nagy 
horderejő dolgokat kell majd vizsgálni. Január 31-ig azonban szerinte mindenképp meg 
kellene hosszabbítani a megbízási szerzıdést. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megkérdezi, hogy március 31.-ai idıpont 
megoldható lehetne-e? 
 
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megbízása egy hónapban több mint 250 eFt-
jába kerül az önkormányzatnak. Véleménye szerint a megszorításokkal kapcsolatban már 
most el kell kezdeni gondolkodni, így javasolja, hogy ne 2011. január 31-ig hosszabbítsanak 
szerzıdést, hanem csak 2010. november 30.-áig, és majd az újonnan felálló képviselı-testület 
dönthet az esetleges további szerzıdésmódosításról. Ne hozzák a mostani döntéseikkel 
nehéz helyzetbe az új képviselı-testületet. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı véleménye szerint hosszútávon, az ellenırzések 
szempontjából a befektetett pénz megtérülne, hiszen a belsı ellenır folyamatosan hasznos 
észrevételeket tett. Viszont, ha nem támogatható a március 31.-i idıpont, akkor visszavonja 
ez irányú javaslatát, és kéri, hogy maradjon az eredeti javaslat. 
 
Buza Lajos elnök – több észrevétel, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a belsı 
ellenırzést végzı céggel megkötött megbízási szerzıdés 2011. január 31-ig tartó 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 95/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Horváth és Társa 
Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft. 8000 Székesfehérvár, Zombori 
u. 6. ½ szám alatti székhelyő céggel 2009. december 30-án 
megkötött – belsı ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó – 
szerzıdés 2011. január 31-ig történı meghosszabbítását nem 
támogatja.     

   
 
Mihályfi Gábor aljegyzı megjegyzi, hogy nem született döntés, a javaslat elutasításra került.  
 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a belsı ellenırzést végzı céggel megkötött megbízási 
szerzıdés 2010. november 30-ig tartó módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 96/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy a Horváth és Társa 
Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft. 8000 Székesfehérvár, Zombori 
u. 6. ½ szám alatti székhelyő céggel 2009. december 30-án 
megkötött – belsı ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó – 
szerzıdés 2010. november 30-ig történı meghosszabbítását nem 
támogatja.     
    

Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy a cég a még hátralévı ellenırzéseket szeptember 30.-áig 
be tudja-e fejezni?  
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy igen, mert a még hátralévı ellenırzések 
olyan ellenırzések, amelyeket a cég már elkezdett, de idıközben fel kellett függesztenie.  
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı megkérdezi, hogy mi van abban az esetben, hogy 
valamelyik intézményben december 31-ig van az ellenırzés határideje, a cég szerzıdése 
viszont csak november 31-ig szól? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy ezek az ellenırzési tételek átkerülnek a 
következı évre. Megjegyzi, hogy a Polgármesteri Hivatalban a közbeszerzések ellenırzése 
viszonylag egyszerőbb feladat lesz, viszont a térítési díjrendeletek ellenırzése már nehezebb 
feladat lesz. Ha másképp nem lesz megoldható, akkor átütemezik az ellenırzéseket. 
 
Nyikos István bizottsági tag javasolja, hogy a bizottság szavazzon újra a 2010. november 30-i 
idıpontról. 
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Buza Lajos elnök véleménye szerint a jelenlegi bizottság már ne keverjen bele a következı 
évi költségvetésbe, hagyják, hogy a következı képviselı-testület döntsön a kérdésben. 
Nyikos István bizottsági tag javaslatának megfelelıen ismételten kéri, hogy aki a belsı 
ellenırzést végzı céggel megkötött megbízási szerzıdés 2010. november 30-ig tartó 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 97/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé és egyben a 96/2010. 
(IX.14.) számú határozatát visszavonja : 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Horváth és Társa Könyvelı és 
Könyvvizsgáló Kft. 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 6. ½ szám 
alatti székhelyő céggel 2009. december 30-án megkötött – belsı 
ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó – szerzıdést 2010. 
november 30. napjáig meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester     

 
 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a belsı ellenırzési program melléklet szerinti módosításával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 98/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatal és intézményeinek 2010. évi belsı 
ellenırzési tervének 1. számú módosítását – a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı formában és tartalommal – 
elfogadja. 
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4.3) Bérfaktorálás meghosszabbítása 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ismerteti a bérfaktorálásra vonatkozó elıterjesztését. 
Javasolja, hogy a Faktor Szerzıdés további 4 hónappal kerüljön meghosszabbításra. Ha az 
erre irányuló testületi döntést elküldik a faktor cégnek, akkor a cég nem szünteti meg az 
önkormányzat szerzıdését. Megjegyzi, hogy a következı hónapban nem fog 10 millió Ft-nál 
több állami támogatást kapni a bérkifizetéshez, és valójában 28-29 millió Ft-ra lenne szükség, 
vagyis a faktor nélkül nem fogja tudni megoldani a bérkifizetéseket. 
 
Illés József bizottság titkára megjegyzi, hogy erre a döntésre is azért van szükség, hogy a 
következı képviselı-testület tudjon majd kezdeni valamit a költségvetéssel, 
döntéshelyzetben maradjon. A jelenlegi hitelkeretet már nem lehetett emelni, ilyen 
konstrukciót tudott a bank az önkormányzatnak ajánlani.  
 
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy az új képviselı-testületnek a döntés révén lesz 4 hónapja 
arra, hogy ebben a kérdésben tudjon lépni. Több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a Faktor Szerzıdés 4 hónappal történı meghosszabbításával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 99/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1053 
Budapest, Szép u. 4. szám alatti székhelyő céggel megkötött – a 
dolgozók munkabérének kiegészítésére, faktor szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó – Faktor Szerzıdést további 4 
hónappal meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester     
 

 
4.4) Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. által jelzett módosítási kérések 

megtárgyalását 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. 
kérte, hogy a testület által az elızı ülésen meghozott 304/2010. (IX.14.) határozatot 
módosítsák, ragaszkodnak hozzá, hogy a határozatban szerepeljen az a szövegrész is, hogy 
„75 millió Ft-os forgóeszközhitel” ajánlatát fogadja el a testület. Elmondja továbbá, hogy ennek 
a hitelnek a lehívási határideje október 31-e, és arról is kell a testületnek döntenie, hogy a 75 
millió Ft forgóeszközhitelbıl 50 millió Ft-ot polgármesteri hatáskörbe, 25 millió Ft-ot pedig 
képviselı-testületi hatáskörbe utal. Dönteni kell arról, hogy a 25 millió Ft-ot is le kívánja a 
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testület hívni, és ezt az összeget elkülönített számlán kezeli, és felhasználását képviselı-
testületi döntéshez köti. Megjegyzi, hogy a lekötött összegre magasabb betéti kamatot ad a 
bank. 
 
Buza Lajos elnök – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 100/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

  
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.-vel 
megkötött 75 millió Ft-os forgóeszközhitel kölcsönszerzıdés 25 
millió Ft-os részét le kívánja hívni. Az összeget lehívása után 
elkülönített számlán kezeli és felhasználását Képviselı-testületi 
döntéshez köti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az összeg lehívására és 
elkülönítésére. 
 
Határidı. azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester   

 
 
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a korábbi, forgóeszközhitel felvételére vonatkozó határozat – 
elhangzottak szerinti – kiegészítésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 101/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 304/2010. (IX.14.) számú határozatot az 
alábbiakkal kiegészíti: 
 
 „…Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. 75 millió Ft-os 
forgóeszközhitel ajánlatát…” 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
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5.) Szolgáltató Intézmény kérelme az iskolakonyha ÁNTSZ ellenırzésével 

kapcsolatosan 
 
Buza Lajos elnök átadja a szót Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı számára. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy az ÁNTSZ jelezte, hogy az iskolai 
tálalókonyhában felújításra van szükség, mivel a csempék töredezettek. A felújításra az 
iskola kért árajánlatot, az ajánlat 400 eFt-ról szólt, de a Szolgáltató Intézmény ezt a felújítást 
163 eFt-ból meg tudja oldani. Elmondja, hogy a Szolgáltató Intézmény az óvodában is jól 
elvégezte a konyha felújítását, jelen esetben is a közétkeztetést végzı cég által fizetett bérleti 
díj terhére kivitelezni lehetne a munkálatokat. 
 
Nyikos István bizottsági tag megkérdezi, hogy hány m2-rıl van szó? 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy összesen 24 m2 csempét kell 
cserélni, plusz az élvédık. Megjegyzi, hogy lassan az évek alatt majd minden felújításra fog 
szorulni. 
 
Nyikos István bizottsági tag szerint nem kell feltétlen a legdrágább csempét megvenni, 
három éve amikor ı is felújított, 800,-Ft/m2 – be került a kis mérető csempe. 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı elmondja, hogy ebben az összegben más tételek is 
vannak, eléggé alá kell dolgozni a csempének. 
 
Nyikos István bizottsági tag megkérdezi, hogy a jelenlegi csempére nem lehet rádolgozni? 
 
Viplak Tibor bizottsági tag, EVSZI vezetı válaszul elmondja, hogy nem. 
 
Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az 
iskolai tálalókonyha felújítására 163 eFt-ot biztosítsanak a közétkeztetést végzı cég által 
fizetett bérleti díj terhére, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságának 102/2010. (IX. 14.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati 
javaslatot terjeszti a Képviselı-testület elé: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola (Enying, Kossuth u. 55. szám alatti épület) 
tálalókonyhája hatósági elıírások szerinti felújításával 
(csempézés, a sérült falfelületek javítása) Enying Város 
Szolgáltató Intézményét bízza meg. A felújítás költsége 
164.000,- Ft, melynek forrása az S-Food Gastronomy Kft-vel 
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2010. május 4. napján kötött közétkeztetési szolgáltatási 
szerzıdés 3.) pontja szerinti bérleti díj. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
  Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
  
 
6.) Vegyes ügyek 
 
Buza Lajos elnök – több kérdés, hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 14.55 perckor bezárja. 
 
Enying, 2010. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
   Buza Lajos     Illés József 
      elnök                    bizottság titkára 


