
JEGYZŐKÖNYV

a Pénzügyi Bizottság 2009. január 19-én
tartott  r e n d k í v ü l i  üléséről

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

Jelen vannak: Buza Lajos bizottsági elnök,
Nyikos István bizottsági tag,
Dr. Óvári László bizottsági tag,
Buzási Beáta bizottsági kültag,
Kis Norbert Ivó bizottsági kültag,

Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Botos Sándor, Gebula Béla Ákos, Venczel Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Buza  Lajos  elnök  az  ülést  13.00  órakor  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  bizottsági  tagok 
határozatképes  számban  megjelentek,  létszámuk  5  fő.  Javasolja  az  írásban  kiküldött 
napirendet megtárgyalni azzal a módosító javaslattal, hogy a szennyvízcsatorna és tisztítás 
projekt  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztását  követően  a  bizottság  tartson  szünetet,  s  a 
rendkívüli testületi ülést követően folytatódjon a bizottsági ülés a polgármesteri irodában a 
rendes bizottsági ülés napirendi pontjaival.

Mihályfi Gábor aljegyző kérdezi, hogy erre az időpontra ment-e ki meghívó.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  nem  ment  ki  meghívó  csak  a  15-i  időpontra,  arról 
telefonon  tájékoztatták  a  képviselőket,  hogy  az  időjárásra  tekintettel  az  ülés  későbbi 
időpontban kerül megtartásra.

Mihályfi Gábor aljegyző jelzi, hogy ma ÁSZ vizsgálat kezdődött az önkormányzatnál, ezért 
a pénzügyi vezető nem tud jelen lenni, így javasolja megfontolni a döntést.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a tervezett költségvetési napirend az intézményvezetők 
meghívását  követően  későbbi  időpontban  kerülne  megvitatásra,  és  most  csak  az  egyéb 
napirendi pontokat tárgyalják. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal a módosítást elfogadta.

Buza  Lajos elnök  ismerteti,  hogy  az  önkormányzat  a  szennyvízcsatornázás  és  tisztítás 
projekt  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztása  kapcsán  három  cégtől  kért  ajánlatot.  A 



szekszárdi  PLAN-ÉTA  Építő  és  Vállalkozó  Kft-től,  a  mecseknádasdi  RÉKA-KER  Kft-től 
érkezett ajánlat, valamint egy harmadik ajánlat, melyen nem található feladó.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a 15-i ülést január 20. kedd 10.00 órára 
halasztották el, a mai ülésre csupán egyetlen napirendi pont volt meghirdetve.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy holnap délelőtt is meg lehet az ülést tartani, de akkor ő 
egyéb, halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud részt venni.

Mihályfi  Gábor aljegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  SzMSz  szerint  24  órának  kell 
eltelnie ebben az esetben az ülést megelőzően.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  15-ére  szóló  meghívót  írt  alá,  majd  jelezte,  hogy  az 
időjárásra való tekintettel elhalasztja az ülést.  Amikor jelezte a pénzügyi vezetőnek, hogy 
halaszthatatlan elfoglaltsága van 20-án, beszéltek róla, hogy lehet, hogy megtartják a bontást 
most, és a többit folytatják majd utána.

Illés József bizottsági titkár elmondja,  hogy a pénzügyi vezető úgy tájékoztatta,  hogy az 
elnök hétfőn mondja el, mikor lesz a bizottság rendes ülése, tehát nem arról volt szó, hogy 
ma  lesz.  Nincs  akadálya,  hogy  más  időpontban  megtartásra  kerüljön,  de  a  24  órás 
intervallumot  be  kell  tartani,  ha  az  SzMSz-t  be  akarják  tartani.  Érthető,  ha  az  elnök 
akadályoztatva van, de a 24 órát be kell tartani.

Buza Lajos elnök kérdezi és egyből meg is válaszolja, hogy rendkívüli előterjesztést lehet-e 
tenni,  napirendre  lehet-e  venni.  Lehet.  Rendkívüli  előterjesztésként  napirend-módosítást 
javasolt.  Az  intézményvezetőkkel  közösen  pedig  leül  majd  a  bizottság  még  egyszer  a 
költségvetést  megvitatni.  A  költségvetéssel  kapcsolatban  most  csak  néhány,  az 
intézményvezetők  által  készített  tervezet  és  a  decemberi  kiküldött  anyag  közötti 
disszonanciára utaló észrevételt kíván tenni.

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti  az  SzMSz  sürgősségi  indítványra  vonatkozó 
rendelkezéseit.

Buza Lajos elnök megítélése szerint napirend-módosító indítványt bármelyik képviselő tehet 
a testületi ülésen is. Véleménye szerint ez vonatkozik a bizottsági ülésre is, azaz bármelyik 
bizottsági tag is javaslatot tehet rá. Tisztában van vele, hogy a Polgármesteri Hivatal górcső 
alá veszi a Pénzügyi Bizottság munkáját, de legfeljebb majd ő is lemegy az ÁSZ vizsgálatot 
végzőkhöz és elbeszélget velük, s felhívja a figyelmüket egy-két dologra.

Illés  József bizottsági  titkár  kérdezi,  hogy  ezek  szerint  az  elnök  napirend-módosító 
indítványt  tett,  mely  szerint  13.30  órakor  szünetet  rendel  el,  s  a  testületi  ülést  követően 
folytatódik az ülés.

Buza Lajos elnök egyetért az elhangzottakkal, s azzal egészíti ki, hogy az írásban megküldött 
napirendi pontokkal kerül az ülés megtartásra. Szavazásra bocsátja az elhangzottakat.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
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Nyílt ülés 

1. Enying  szennyvízcsatornázás  és  tisztítás  közbeszerzési  tanácsadó 
kiválasztása

2.2009. évi költségvetés
3.Vegyes ügyek

Buzási Beáta bizottsági tag felhívja rá a figyelmet, hogy 14.00 órakor kezdődik az OKS ülése.

Buza Lajos elnök tud róla, holnap délután 14.00 órára akarta összehívni az ülést, de akkor 
már a TFB ülésezik.  Ha ütközik két bizottsági ülés, véleménye szerint a képviselők majd 
eldöntik, melyikre mennek.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi,  hogy ezek szerint a holnap délelőtt  10.00 órai  ülés 
elmarad-e.

Buza Lajos elnök igennel válaszol.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  ez  tulajdonképpen  az  ülés 
áthelyezése. Ismerteti a jegyző január 15-én kelt levelét a bizottsági ülések elhalasztásáról. 
Kérdezi, hogy a 15-i ülést megtartotta-e a bizottság.

Mihályfi Gábor aljegyző nemmel válaszol.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy arról sem kapott írásos lemondást.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  mai  ülés  napirendjét  megszavazta  a 
bizottság, ami a holnapi ülés törlését vonja maga után.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  költségvetést  tárgyalja  a 
bizottság. Véleménye szerint nem ártana külön ülést tartani erről.

Buza Lajos elnök most csak az eltéréseket kívánja elmondani, és az intézményvezetőkkel 
külön időpontban fog leülni a bizottság.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester jogszerűnek tartja az elnök javaslatát, de véleménye szerint 
a bizottság rosszul döntött, amikor megszavazta azt.

1. Enying szennyvízcsatornázás és tisztítás közbeszerzési tanácsadó kiválasztása

Buza Lajos elnök felbontja és ismerteti a RÉKA-KER Kft. felolvasó lapját, mely szerint az

Ajánlattevő neve: Réka-Ker Kft.
Székhelye: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 38.
Levelezési cím: 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 38.
Belföldi adószám: 11288156-2-02
Képviselő neve: Arnold János
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Telefonszáma: 30-937-2912
Faxszáma: 72-463-261
E-mail-címe: rekaker@mecseknadasd.tvnet.hu

ÁRAJÁNLAT

Megnevezés Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár
Enying  szennyvízcsatornázás 
szennyvíztisztítás  KEOP  1-2-0 
finanszírozású  program  keretében 
közbeszerzési feladatok elvégzése

4.865.000,- Ft 5.622.000,- Ft

Vállalt fizetési határidő:            90 nap

Az ajánlathoz nyilatkozatot csatoltak arról, hogy ajánlattevővel szemben kizárási ok nem áll 
fenn.  Tevékenységük  során  10%-ánál  nagyobb  mértékű  alvállalkozóként  egy  kecskeméti 
alvállalkozót kívánnak bevonni.
Az ajánlatot személyesen hozták 2009. január 7. napján 9.40 órakor.
Az első fordulóban 3.200.000,- Ft + ÁFA, a második fordulóban 1.500.000,- Ft + ÁFA ajánlatot 
tesznek.

Buza Lajos elnök nem tudja, hogy elfogadható-e a harmadik ajánlat feladó nélkül.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az ajánlattételi felhívás szerint zárt borítékban, a 
polgármesternek  címezve  kérte  a  testület  leadni  az  ajánlatokat.  A  feladó  megjelölésére 
vonatkozóan nem volt kitétel.

Buza  Lajos elnök  felbontja  és  ismerteti  a  PLAN-ÉTA  Építő  és  Vállalkozó  Kft.,  7100 
Szekszárd,  Ybl  M.  u.  3.,  adóigazgatási  szám:  10258802-2-17  ajánlatát,  melynek 
összeállításánál figyelembe vették a feladat volumenét, összetettségét, székhelyükhöz képesti 
távolságát és költség ráfordítását, tervezett megvalósítási időtartamát, valamint az ajánlati 
felhívásban foglaltakat. Vállalják a megrendelői érdekek folyamatos képviseletét,  melynek 
során  elvégzik  az  építési  munka  megvalósításával  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás(ok) 
lefolytatását,  az  ajánlatok,  szerződéstervezetek  értékelését,  javaslattételt  a  megrendelő 
részére a döntés meghozatalához, a tervek részletes szakmai felülvizsgálatát.

Az első forduló közbeszerzési feladatainak elvégzése, lebonyolítása 3.950.000,- Ft + ÁFA, a 
második forduló közbeszerzési feladatainak elvégzése,  lebonyolítása 2.000.000,-  Ft + ÁFA 
ajánlatot tesznek.

Vállalt fizetési határidő:            90 nap

Az ajánlathoz nyilatkozatot csatoltak arról, hogy ajánlattevővel szemben kizárási ok nem áll 
fenn. Alvállalkozót nem kívánnak igénybe venni.
Az ajánlatot személyesen hozták 2009. január 7. napján 9.08 órakor.

Buza  Lajos elnök  felbontja  és  ismerteti  Buza  a  SEBIBER  Építőipari  és  Kereskedelmi  Bt. 
felolvasó lapját, mely szerint az

Ajánlattevő neve: SEBIBER Építőipari és Kereskedelmi Bt.
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Székhelye: 7122 Kakasd, Kossuth Lajos u. 10.
Levelezési cím: 7122 Kakasd, Kossuth Lajos u. 10.
Belföldi adószám: 26462468-3-17
Képviselő neve: Sebestyén Lajos
Telefonszáma: 06-74/431-819
Faxszáma: 06-74/531-020
E-mail-címe: sebestyenlajos@freemail.hu

ÁRAJÁNLAT

Megnevezés Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár
Enying  szennyvízcsatornázás 
szennyvíztisztítás  KEOP  1-2-0 
finanszírozású  program  keretében 
közbeszerzési feladatok elvégzése

5.650.000,- Ft 6.780.000,- Ft

Vállalt fizetési határidő:            90 nap

Az első fordulóban 3.750.000,- Ft + ÁFA, a második fordulóban 1.900.000,- Ft + ÁFA ajánlatot 
tesznek.
Az ajánlathoz nyilatkozatot csatoltak arról, hogy ajánlattevővel szemben kizárási ok nem áll 
fenn. Alvállalkozót alkalmazni nem kívánnak.
Az ajánlatot személyesen hozták 2009. január 7. napján 8.15 órakor.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy az a vállalkozó adta a legjobb ajánlatot,  aki 
eddig is segítette a munkát, így véleménye szerint a bizottság döntése egyszerű.

Buza  Lajos elnök  szerint  a  legolcsóbbat  kell  választani.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek 
esetleg javaslata,  hogy más  szempont  alapján  döntsenek.  Javaslat  nem lévén,  szavazásra 
bocsátja a RÉKA-KER Kft. Ajánlatának elfogadásra javaslását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
1/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  szennyvízelvezetési-  és  tisztítási  
KEOP-1.2.0/1F-2008-0148  azonosító  számú  projekt  közbeszerzési  
tanácsadójának a RÉKA-KER Kft.  (székhely: 7695 Mecseknádasd,  
Felszabadulás u. 38., képviseli: Arnold János ügyvezető) társaságot  
bízza meg.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal
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Buza Lajos elnök 13.28 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 13.40 órakor  a polgármesteri  irodában folytatódik változatlan bizottsági  taglétszámmal,  a bizottsági  
titkár és a jegyzőkönyvvezető jelenlétével.

Buza Lajos elnök javasolja az ülést a vegyes ügyek tárgyalásával folytatni. Kéri, hogy aki a 
napirend-módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi  Bizottság 5 igen,  egyhangú szavazattal  elfogadta  a  vegyes  ügyek  második  napirendi  
pontként való megvitatását.

2. Vegyes ügyek
2.1 Szemétszállítási díjemelés

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  Nagy  János  a  Zöldfok  ZRt.  Képviseletében  felvette  a 
kapcsolatot a polgármesterrel, és arra kérte, hogy a testület tűzze ismételten napirendjére a 
szemétszállítási díj emelését, egyben javaslatot kér az emelés mértékére is. Polgármester úr 
az emelés mértékének meghatározását kérte a bizottságtól. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy 
tavaly  is  csak  az  infláció  mértékével  javasolták  növelni  a  szemétszállítási  díjat,  mégis 
felmerültek olyan költségek, melyeket az önkormányzatnak fel kellett vállalni, és a testület el 
is fogadta. Most a Zöldfok ZRt. tett egy ajánlatot, amit a testület nem fogadott el a bizottság 
javaslatára. Nem látja értelmét olyan javaslatot tenni, amit az Rt. nem tud elfogadni, ezért az 
inflációnál egy kicsivel magasabb mértékben javasolja az emelést megállapítani. Elmondja, 
hogy a Fejér Megyei Hírlapban olvasható volt a megye települései szemétszállítási díjainak 
mértékét  bemutató  cikk,  e  szerint  nem áll  rosszul  a  település.  8-9%-os  díjemelést  tudna 
elfogadni.  Nem tudja  elfogadni  a  Zöldfok  ZRt.  díjemelési  javaslatát,  és  azt  sem,  hogy a 
hulladékudvar 2-3 havi működtetéséért 3.000 eFt-ot kérnek. A hulladékudvar csak szombat-
vasárnap üzemelne. Őriztetni azonban mindenképpen kell, és ha már őriztetik, egész héten 
is nyitva tarthatna, az őrzést végző gondoskodhatna az átvételről is.

Kis Norbert Ivó bizottsági tag kérdezi, milyen szemetet vesznek át a hulladékudvarban.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  a  háztartási  hulladék  kivételével  mindent  átvesznek. 
Véleménye szerint, ha a hulladékudvar hétköznap is üzemelne, nem biztos,  hogy kellene 
lomtalanítási akciót csinálni.

Dr.  Óvári  László bizottsági  tag  szerint  az  infláció  arányában  kellene  meghatározni  a 
díjemelés mértékét, semmi nem indokolja a 21%-os emelést.

Kis Norbert Ivó bizottsági tag kérdezi, hogy melyik inflációt vegyék alapul, a korábbit-e, 
vagy a mostani 2% körülit?

Dr. Óvári László bizottsági tag 4-5% körül tudja elfogadni az emelés mértékét.

Buza  Lajos elnöknek komoly  aggályai  vannak az  Rt-t  illetően,  az  elhangzott  ígéretekből 
semmit nem valósítottak meg úgy, ahogy az elhangzott. 3-4 éve ideiglenes hulladéklerakó 
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szigeteket alakítottak ki, melyek az óta sem kerültek véglegesítésre. Sok esetben előre kell 
befizetni olyan beruházásokra pénzösszegeket, melyeket még nem végeztek el. Azt vállalták, 
hogy az üzemeltetésben kérik majd, mert az önkormányzat önrészét megelőlegezik.

Dr.  Óvári  László bizottsági  tag  a  tavalyi  inflációs  rátával  javasol  számolni,  ami  ha  jól 
emlékszik 6,7% volt.

Nyikos István bizottsági tag szerint ez tárgyalási alapnak jó lenne.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  a  szemétszállítási  díjemelés  mértékének tavalyi  infláció 
mértékével  történő  megemelésének  elfogadásra  javaslásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
2/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  szemétszállítási  díjemelés  mértékét  a  tavalyi  
infláció mértékével javasolja megemelni a Zöldfok Rt-nek.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Illés József bizottsági titkár kéri számszerűen meghatározni az emelés mértékét százalékos 
arányban.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  a  szemétszállítási  díjemelés  mértékének tavalyi  infláció 
mértékével  történő  megemelésének  elfogadásra  javaslásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
3/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága 
2/2009.  (I.  19.)  számú  határozatát  módosítva  az  alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  szemétszállítási  díjemelés  mértékét  6,7%-kal  
javasolja megemelni a Zöldfok Rt-nek.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal
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Buza Lajos elnök visszavonja a 8-9%-os emelésre irányuló javaslatát.

2.2 Törzsrészvény felajánlása

Buza Lajos elnök ismerteti, hogy a Zöldfok Rt. vételre felajánlott 1 db 10.000,- Ft névértékű 
törzsrészvényt.

Nyikos István bizottsági tag kérdezi, hány részvényünk van jelenleg.

Illés József bizottsági titkár elmondja, hogy jelenleg az önkormányzat 1 db ilyen részvénnyel 
rendelkezik, és minden évben fizetnek osztalékot utána.

Dr. Óvári László bizottsági tag 8.001,- Ft-ot javasol felajánlani érte.

Kis Norbert Ivó bizottsági tag 8.000,- Ft-ot javasol.

Buza Lajos elnök a névértéket, azaz 10.000,- Ft-ot javasol felajánlani érte. Egyéb hozzászólás 
nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a  legutolsó  javaslat  elfogadásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  a  részvény  névértéken  megvásárlásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
4/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
által vételre felajánlott 1 db 10.000,-Ft névértékű Zöldfok Zrt. 
törzsrészvény átruházása tekintetében vételi ajánlatot tesz. Az 
önkormányzat vételi ajánlata 10.000,- Ft.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

1.3 Helyi gazdaságélénkítési csomag kidolgozása

Buza  Lajos elnök  a  Fejér  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  helyi  gazdaságélénkítési 
csomag kidolgozásáról szóló levelével kapcsolatban javasolja kérni, hogy Fejér megye déli 
részét  kiemelten  kezeljék,  mint  hátrányos  helyzetű  térséget.  Ezt  mindenképpen  javasolja 
bevetetni a csomagba, helyezzék előtérbe, munkahelyteremtés, ipartelepítés szempontjából 
ez a térség legyen az elsődleges.

Illés József bizottsági titkár felhívja rá a figyelmet,  hogy olvasata szerint a Kamara helyi 
gazdaságélénkítési csomagot vár az önkormányzattól, ami alapján ők összeállíthatják a saját 
csomagjukat.

8



Buza Lajos elnök mindenképpen javasolja kezdeményezni, hogy helyezzék előtérbe, hiszen 
a megyei program az önkormányzatok programjából fog összetevődni.

Dr.  Óvári  László bizottsági  tag szerint  a  mezőgazdasági  feldolgozóipart  támogathatná a 
kamara, illetve egy nagybani piac telepítése a térségbe szintén jó lenne.

Buza Lajos elnök szerint javasolja a bizottság a kamarával együttműködni, és csináljon az 
önkormányzat egy ilyen programot azzal, hogy ebben a térség déli részét helyezze előtérbe. 
A nagybani piac valóban jó ötlet, hiszen az M8-as is erre fog elhaladni. Szavazásra bocsátja a 
kistérségre  vonatkozó gazdaságélénkítési  csomag elkészítésének javaslását  azzal,  hogy az 
önkormányzat  kezdeményezze  a  megye  déli  részének  hangsúlyozását.  Kéri,  hogy  aki  a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú javaslattal az alábbi határozati javaslatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
5/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulásra  
vonatkozóan gazdaságélénkítési csomag kidolgozását kezdeményezi.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzat  jelen  határozatát  
terjessze a Társulási Tanács elé.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a Képviselő-testület  
kezdeményezi,  hogy  a  Kamara  által  készítendő  gazdaságélénkítési  
programban a megye déli részét - mint hátrányos helyzetű térséget -  
kiemelten kezelje, előtérbe helyezze.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 28.

3. 2009. évi költségvetés

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a 2008. év végén elfogadott koncepcióhoz képest a bevétel 
78  millió  Ft-tal  emelkedett,  a  kiadás  szintén  78  millió  Ft-tal  nőtt.  Elfogadja,  hogy  az 
intézményvezetőknek jelen kell lenni a költségvetés vitatásakor, de a bizottságnak át kellene 
gondolnia a javaslatot, hogy a dologi kiadásokat megbontsák, az állandó dologi kiadásokat a 
tavalyi évi előirányzatokat az infláció mértékével megemelt összegekkel szerepeltessék, és 
emellett  képezzenek  egy  központi  dologi  plusz  keretet,  amiből  az  intézményvezetők 
kérhetnek, ha nem várt dologi kiadásuk merül fel.  A dologi kiadások borotva elv alapján 
történő csökkentését nem tartja elfogadhatónak. Nem tartja jónak, hogy a közért dolgozókat 
a törvény két kategóriába sorolta, ez helyi szinten is sok neheztelést szül. Véleménye szerint, 
amit  a  törvény  előír  pl.:  munkaruha,  azokra  vonatkozóan  a  helyi  szabályzatokat  el  kell 
készíteni. 
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Illés  József bizottsági  titkár  kérdezi,  hogy  rendeletben  vagy  intézményi  szabályzatban 
gondolja–e szabályozni ezeket a kiadásokat az elnök.

Buza Lajos elnök szerint a szabályzatokat is a Képviselő-testület fogadja el.

Illés József bizottsági titkár elmondja, hogy egyedül az intézmények SzMSz-ét fogadja el a 
testület, a többi szabályzatot az intézményvezető saját hatáskörben készíti.

Buza Lajos elnök SzMSz-ben javasolja szabályozni. A törvény szerint helyi szabályzatban 
kell rögzíteni.

Illés József bizottsági titkár kérdezi,  hogy az elhangzottak szerint a bizottság felkérné az 
intézményvezetőket, bizonyos határidőig tegyenek javaslatot az SzMSz módosítására.

Buza Lajos elnök szerint a testület nem fogadhatja el a költségvetést 70 millió Ft-nál nagyobb 
hiánnyal, az önkormányzatnak további megszorító intézkedéseket kell tennie.

Kis Norbert  Ivó bizottsági  tag kérdezi,  hogy mennyiben érinti  az önkormányzatot,  ha  a 
Kormány 2%-os inflációval számol.

Buza  Lajos elnök  szerint  annyival  kevesebbet  kap  az  önkormányzat.  Véleménye  szerint 
strukturálisan kellene átalakítani a költségvetést. A szociális rendszer átszervezése komolyan 
érintené Enyinget. Közmunkára az összes rendszeres juttatást kapó személyt be lehet hívni. 
Lépni  kell  ezen  a  téren.  Kevesebbet  fog  kapni  az  önkormányzat,  de  kevesebbet  is  kell 
kifizetnie. A helyi hatáskörben kiosztott segély csak 1 millió Ft.

Illés  József bizottsági  titkár  egyetért,  elmondja,  hogy  a  segélye,  amiket  a  testület  saját 
hatáskörben oszt ki, 1 millió Ft-ot tesznek ki, de 10% körüli összeggel a központi segélyekhez 
is hozzá kell járulnia az önkormányzatnak.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy emellett kioszt további 100 millió Ft-ot az önkormányzat, 
de ez a gazdálkodást nem befolyásolja. Egyedül a dologi és bérkiadásokon lehet csökkentést 
elérni. Javasolja, hogy csakis a kötelező jutalmak kerüljenek kifizetésre, egyéb jutalommal ne 
lehessen tervezni. Felhívja rá a figyelmet, hogy sok helyen nem térítik a dolgozók bejárási 
költségeit.  Véleménye  szerint  szigorúbb  gazdálkodást  kell  kezdeni.  Kérdezi,  mikor  kell 
beterjeszteni a költségvetést.

Illés  József bizottsági  titkár  elmondja,  hogy február  15-ig  kell  beterjeszteni  a  Képviselő-
testület  elé egy elfogadható költségvetést.  Ebben a témában közmeghallgatás  tartása már 
nem kötelező.

Kis Norbert Ivó bizottsági tag javasolja január 29. utáni időpontra összehívni az ülést, mert 
aznap még ülésezik a Kormány.

Illés  József bizottsági  titkár  elmondja,  hogy  a  költségvetés  főszámait  már  nem  tudják 
megváltoztatni, mert arról már törvényt fogadtak el. Az állami döntés majd módosításokban 
fog megjelenni. Legfeljebb a 13. havi illetménnyel lehet variálni. Kérdezi, hogy jelen ülésen 
költségvetéssel kapcsolatban elhangzottak tájékoztatásként mehetnek-e a testület elé. Egy-két 
pontosítást kér némelyik tájékoztatással kapcsolatban. Elmondja, hogy az állami támogatás a 
kiközölt lapra módosulna, kérdezi, hogy maradhat-e így.
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Buza Lajos elnök a költségvetés megvitatását intézményvezetők jelenlétével 2009. február 3. 
napján,  kedden  14.00  órai  kezdettel  javasolja  megtartani.  Véleménye  szerint  az  állami 
támogatás mehet a módosítással. Nem gondolta, hogy most szavazzanak az elhangzottakról, 
majd  a  3-i  ülésen  véglegesítik.  Javasolja  azon  gondolkodni  a  bizottsági  tagoknak,  hogy 
milyen logika alapján konstruálják meg úgy a  költségvetést,  hogy legfeljebb 70  millió  Ft 
legyen a mínusz.  Kérdezi,  hogy van-e ötlete  valakinek.  Ő maga erre  mondta az  állandó 
költségek és a külön költségtartalék képzését. A Képviselő-testület sajnos nagyon könnyen 
szavaz  a  működési  hitel  terhére.  Ha  a  költségvetést  elfogadják,  azért  legyen  felelős  az 
intézményvezető.

Kis Norbert Ivó bizottsági tag kérdezi, hogy a bérekhez, hozzá lehet-e nyúlni.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy csak létszámleépítéssel lehet csökkenteni a béreket. Azt 
lehetne megvizsgálni, van-e átadható feladat.

Illés  József bizottsági  titkár  szerint  tisztázni  kellene,  mit  vár  el  a  bizottság  az 
intézményvezetőktől, milyen költségvetési tervezetmódosításokkal jöjjenek a 3-i ülésre.

Buza Lajos elnök szerint felelősségteljes, takarékos gazdálkodást vár el a bizottság. A leadott 
írásos anyaghoz képest milyen összeggel tudnak a költségvetés normalizálásához, a hiány 
csökkentéséhez hozzájárulni?

Illés József bizottsági titkár felhívja rá a figyelmet, hogy az állandó, a rendszeres és a rendes 
kiadás  három  különböző  fogalom.  A  minden  évben,  rendszeresen  jelentkező  kiadások 
tartoznak a rendes kiadások közé. Kérdezi, hogy mire gondolt az elnök a tavalyi évi dologi 
előirányzatok  említésekor,  a  2008.  évi  eredeti  vagy  a  módosított  előirányzatokra?  A 
koncepcióban  az  intézményvezetők  a  tényadatok  4,5%-os  emelésével  számoltak.  Most 
módosította  ezt  a  testület  úgy,  hogy a  módosított  előirányzatok  4,5%-os  emelésével  kell 
számolni. Ezt valóban nem tartotta be minden intézmény.

Buza  Lajos elnök  a  2008.  évi  módosított  előirányzatok  4,5%-os  infláció  mértékével 
megemelten történő tervezésére gondolt.

Nyikos István bizottsági tag szerint – elgondolkodva azon, hol lehetne még spórolni – a 
tiszteletdíjak 50%-áról mondjanak le. Ez éves szinten 4-5 millió Ft.

Buza Lajos elnök emlékezteti a jelenlévőket, hogy előző évben javasolta, döntsenek a 4 év 
tiszteletdíjáról.  Megítélése szerint az enyingi tiszteletdíjak nincsenek eltúlozva. Szavazásra 
bocsátja a költségvetést megvitató ülés tervezett időpontjának elfogadását. Kéri, hogy aki a 
február 3-i 14.00 órai időponttal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az ülés február 3-án 14.00 órai kezdettel  
történő megtartását.

Buza Lajos elnök szerint másban nem kellene szavaznia a bizottságnak. Kérdezi, hogy kell-e.

Illés József bizottsági titkár szerint a dologi kiadásokkal kapcsolatban nem hangzott el új a 
koncepcióhoz képest, kérdezi, hogy a munkaruhát illetően akar-e döntést megfogalmaznia 
bizottság.
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Buza Lajos elnök javasolja, hogy március 31-ig készítsék el a munkaruha szabályzatokat a 
törvényi előírásoknak megfelelően. Egyéb javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a javaslat 
elfogadásra javaslását.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
6/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  felkéri  az  önkormányzat  intézményvezetőit,  hogy  a  
munkaruha juttatásra vonatkozó intézményi szabályozás tervezetét  
készítsék  el,  és  azt  2009.  március  31-ig  terjesszék  a  Képviselő-
testület elé.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Lászlóné Kovács Márta,

 Viplak Tibor, Nemes Diána,
 Tolnai Zsuzsanna, Kiss Andrea,
 Királyné Csernánszki Ilona intézményvezetők

Határidő: 2009. március 31.

Illés József bizottságit titkár kérdezi, hogyan tervezzék a jutalmakat.

Buza  Lajos elnök  javasolja,  hogy  csak  a  törvény  által  kötelezően  előírt  jutalommal 
tervezzenek. Szavazásra bocsátja a javaslatot,  kéri,  hogy aki azzal egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
7/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2009. évi költségvetésben kizárólag a törvény által  
kötelezően előírt jutalmakkal kell tervezni.

Illés József bizottsági titkár kéri ja pontosítást, kérdezi az elnököt hogy a kötelezően előirt 
jutalomnál a jubileumi jutalomra gondolt-e?

Buza Lajos elnök szavazásra bocsátja az előbbi határozat pontosítását, kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
8/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága 
7/2009.  (I.  19.)  számú  határozatát  módosítva  az  alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2009.  évi  költségvetésben  kizárólag  a  törvény  
által kötelezően előírt jubileumi jutalmakkal kell tervezni.

Illés József bizottsági  titkár kérdezi,  hogy a dologi  kiadások továbbra is  a koncepcióban 
megfogalmazottak szerint kerüljenek-e tervezésre.

Buza Lajos elnök szavazásra bocsátja  a dologi  kiadások koncepcióban megfogalmazottak 
szerinti  tervezését.  Kéri,  hogy aki  annak elfogadásra javaslásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
9/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a 2009. évi költségvetésben a dologi kiadásokat a  
2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint kell  
tervezni.

Illés József bizottsági titkár a bizottság állásfoglalását kéri  azzal a javaslattal kapcsolatban , 
hogy  a  bizottság  felkéri  az  intézményvezetőket  nyilatkozzanak,  hogy  milyen  összeggel 
tudnak hozzájárulni a költségvetési hiány csökkentéséhez.

Buza  Lajos elnök  szavazásra  bocsátja  az  intézményvezetők  felkérését.  Kéri,  hogy  aki  a 
felkéréssel egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
10/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  felkéri  az  intézményvezetőket  nyilatkozzanak  arra  
vonatkozóan, milyen összeggel tudnak hozzájárulni a költségvetési  
hiány csökkentéséhez.

Nyikos István bizottsági tag javasolja 50%-kal csökkenteni a tiszteletdíjak mértékét.
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Buza Lajos elnök szerint ezt a javaslatot a testület úgy sem veszi napirendre, nem javasolja 
előterjeszteni. Véleménye szerint ezt informális ülésen kellene megvitatni,  és megegyezést 
kezdeményezni. Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
11/2009. (I. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  az 
alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2009. évi költségvetésben a tiszteletdíjakat 50%-
kal csökkentett mértékben tervezi.

Dr. Óvári László bizottsági tag szerint nem ez a 3-4 millió Ft fogja megváltoztatni a világot.

Buza Lajos elnök - több hozzászólás nem lévén - 14.37 órakor az ülést bezárja.

Enying, 2009. január 21.

    Buza Lajos     Illés József
bizottsági elnök bizottsági titkár
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