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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. szeptember 3-án 

megtartott  rendkívüli nyílt ülésérıl 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Tóth Dezsı polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 

Botos Sándor, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, Dr. Miljánovits 
György, Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselık 
 
Szörfi István jegyzı, Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselık 
 
 
Tóth Dezsı polgármester köszönti a megjelenteket és az ülést 7.30 perckor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık 10 fıvel, határozatképes számban megjelentek. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Botos Sándor és Gál Balázs képviselıket, a jegyzıkönyv 
vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
…Ismerteti az ülés napirendjét, módosító javaslata, hogy a zárt ülés elıterjesztését tárgyalják 
elıször, azt követıen pedig a nyílt ülés napirendi pontját. Kéri, hogy aki a javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés pontját a nyílt ülés elıtt tárgyalja. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy a nyílt ülés 2-es pontjaként vegyék fel a napirendre az 
Enyingi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának kérését. Elmondja, hogy a 
tegnapi nap folyamán 17.00 órától tartotta elnökségi ülését a Sportegyesület, melynek során 
született meg a kérelem a testület felé. Kéri, hogy aki a módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a nyílt ülés 2-es 
pontjaként felvette a napirendre az Enyingi Városi Sportegyesület kérelmét. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több napirend módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a 
teljes napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d :  
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Zárt ülés: 
 

1.) Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetıi álláshely 
betöltésére kiírt pályázat elbírálása 

 
 
Nyílt ülés: 
 

1.) Forgóeszköz hitel megvitatása 
 
2.) Az Enyingi Városi Sportegyesület kérelme 

 
 
Tóth Dezsı polgármester felfüggeszti a nyílt ülést, és zárt ülést rendel el. 
 
7.34 perctıl 7.38 percig zárt ülés, a nyílt ülés 7.39 perctıl folytatódik. A zárt ülés ideje alatt Bíró Attila képviselı 
megérkezik az ülésre, a képviselık létszáma 11 fı. 

 
 
1.) Forgóeszköz hitel megvitatása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a Magyar Takarékszövetkezet Bank 
Zrt. ajánlatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
304/2010. (IX. 03.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı Magyar 
Takarékszövetkezet Bank Zrt. Ajánlatát az elıterjesztésben 
szereplı módosításokkal elfogadja, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a Szerzıdés aláírására.   
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a forgóeszközhitel felvételére vonatkozó határozati 
javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
305/2010. (IX. 03.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. 75 
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milliós forgóeszközhitel felvételéhez kötelezettséget vállal arra, 
hogy 2011. évi költségvetését úgy állítja össze és fogadja el, 
hogy az, az 1990. évi LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfeleljen. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:            polgármester 

 
 
2.) Az Enyingi Városi Sportegyesület kérelme 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület a tegnapi nap 
folyamán tartotta elnökségi ülését, melyen dr. Pintér György a Labdarúgó Szakosztály 
vezetıje elmondta, hogy az önkormányzat által a Szakosztály rendelkezésére bocsátott 
pénzösszeg elfogyott, és így a bajnokságon való induláshoz szükséges díjakat – mint például 
a bírói díjak – nem tudják befizetni. Anyagi támogatást kérnek az önkormányzattól, hogy 
legalább a mőködési díjakat be tudják fizetni. Elmondja még, hogy a kéréssel kapcsolatban 
egyeztetett Závodni Lászlóné pénzügyi vezetıvel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a zárolt 
összegek felszabadításához a képviselı-testület döntésére van szükség, illetve arra, hogy 
megfelelı bevétellel rendelkezzen az önkormányzat. Összességében 400 eFt-ra lenne 
szüksége a szakosztálynak. 
 
Venczel Zita képviselı elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs nélkülözhetı pénze, 
javasolja, hogy az Egyesület keressen szponzorokat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért Venczel Zita képviselıvel. Elmondja, hogy a többi 
szakosztály is nehéz anyagi helyzetben van, nem csak a Labdarúgó Szakosztály. Véleménye 
szerint a Labdarúgó Szakosztálynak össze kellene tudni győjteni annyi szponzort, hogy el 
tudjon indulni a focicsapat a bajnokságban, és nem az utolsó pillanatban kellene emiatt 
kapkodniuk. Javasolja, hogy támogassák a szakosztály tagjai a csapatukat. Olyan helyzetben, 
amikor a képviselı-testület minden egyes tételnél meg próbál spórolni, a kérdéses 400 eFt is 
jelentıs lehet. Nem javasolja a kérelem támogatását. 
 
Gál Balázs képviselı nem ért egyet Gebula Béla Ákos képviselıvel. Véleménye szerint egy 
1948-ban megalakult szakosztály mőködését nem lehet 400 eFt-tól függıvé tenni. Legalább a 
szakosztály mőködését kellene az önkormányzatnak biztosítania, mint a nevezési és bírói 
díjak, az egyéb költségek finanszírozását pedig valóban szponzorok támogatásával kellene 
megoldani. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le és szavazzanak a 
kérelmet illetıen. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy aki az ügyrendi javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazatta l az elıterjesztéshez kapcsolódó vitát lezárta. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat az Enyingi 
Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya részére a 2010-2011-es idényre a játékvezetıi 
költségeket finanszírozza, melynek összege 350 eFt, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
306/2010. (IX. 03.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztályának kérelmét, melyben a 2010-2011-es idényre a 
játékvezetıi költségek finanszírozására 350.000,- Ft összeg 
támogatást kér, nem támogatja. 

 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és 
az ülést 7.47 perckor bezárja. 
 
Enying, 2010. szeptember 8. 
 
 
 
 
 
   Tóth Dezsı      Szörfi István 
  polgármester               jegyzı 
 
 
 
 
 
 
  Botos Sándor      Gál Balázs 
     hitelesítı        hitelesítı      


