
JEGYZŐKÖNYV

a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott
 nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Buza  Lajos  elnök,  Nyikos  István,  Buzási  Beáta,  Kiss  Norbert  Ivó 
bizottsági tagok
Tóth Dezső polgármester, Botos Sándor képviselő
Illés József bizottsági titkár, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Mihályfi Gábor aljegyző
Nemes Dia Művelődési Ház vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető 

Buza  Lajos elnök  köszönti  a  bizottság  tagjait  és  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
bizottsági  tagok 4  fővel,  határozatképes  számban megjelentek,  távolmaradását  jelezte  dr. 
Óvári László bizottsági tag. Az ülést 13.06 órakor megnyitja, és a jegyzőkönyv vezetésére 
felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a  meghívóban szereplő  napirendet.  Módosító 
javaslata, hogy a vegyes ügyek közé vegyék fel a multifunkcionális rakodógép és játszótér 
létrehozása  CÉDE  pályázati  lehetőségének  megtárgyalását  és  az  ehhez  kapcsolódó 
költségvetési rendelet módosítást.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 13.07 perckor megérkezik az ülésre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy vegyes ügyek között a bizottság véleményezze a Bad 
Urach-i tűzoltónapra történő kiutazással kapcsolatos Oktatási Bizottsági határozati javaslatot 
is.

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

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1./ 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról
2./ Támogatási kérelem tűzoltóautó önrészének hozzájárulásához
3./ Városi Polgárőrség támogatási kérelme
4./ OLLÉ-MFB hitelkonstrukció  kiválasztása  (OLLÉ műfüves  labdarugó 

pálya)
5./ TFB javaslat véleményezése (Művelődési Ház tetőjavítás)
6./ ESZI intézkedési terv módosítás
7./ Vegyes ügyek

a.) CÉDE pályázatok véleményezése
b.) OKS  javaslat  véleményezése  (Bad  Urach-i  Tűzoltónapra  történő 

utazás finanszírozása)



1./ 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

Buza Lajos elnök ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
81/2009. (V.19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy jelen jegyzőkönyv 1. számú függeléke szerinti 
határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé.

2./ Támogatási kérelem tűzoltóautó önrészének hozzájárulásához

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az előző bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy kiegészítő 
adatot kérnek a Tűzoltóságtól  a célból,  hogy megtudják,  Enying lakossága milyen arányt 
képvisel  a  Tűzoltó-parancsnokság  szolgálati  területén.  Kérésükre  válasz  az  anyagban 
szereplő  levél,  amelyből  azonban  sajnos  nem  derül  ki,  hogy  mennyi  a  pályázati  önrész 
megnövekedett összege. Elmondja, hogy számításai szerint, ha a pályázat benyújtásakor 250 
Ft volt az Euro, jelenleg pedig számolhatnak 300 Ft-al, akkor kb. 20%-os növekedés történt az 
önrészben.  Ha  a  18,6  mFt-os  várható  önrészből  visszaszámolnak,  akkor  kb.  3  mFt  a 
növekedés,  amelynek  12%-a  kb.  370-380  eFt.  Ennél  nagyobb  összeget  nem  javasol 
támogatásként megadni.

Viplak Tibor EVSZI vezető 13.11 perckor  megérkezik az ülésre.

Botos Sándor  képviselő megkérdezi, hogy arra kaptak-e választ, hogy hány önkormányzat 
járul hozzá az önrészhez?

Buza Lajos elnök elmondja,  hogy a levélből csak az derül ki,  hogy Enying lakosságának 
száma  12%-a  a  Tűzoltóság  működési  területéhez  tartozó  települések  összlétszámának. 
Megkérdezi, hogy a költségvetésben minek a terhére lehet a támogatást finanszírozni?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy kizárólag csak működési hitel terhére 
lehet a támogatást biztosítani.

Buza  Lajos elnök   -  több  javaslat,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  aki  azzal  egyetért,  hogy  a 
bizottság  javasolja  a  képviselő-testület  számára,  hogy  372  eFt  összeggel  támogassák  a 
vízszállító  jármű  megnövekedett  önrészét  a  működési  hitel  terhére,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
82/2009. (V.19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:
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„Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Siófok  Város  Önkormányzata  számára  372  eFt  
támogatást  biztosít  ’Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati  
Tűzoltósága  részére  vízszállító  gépjármű  beszerzésének 
megnövekedett pályázati önrészéhez hozzájárulás’ címen. 

A támogatási előirányzatot forrása a működési hitel.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást az  
önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a  
költségvetési rendeletben szerepeltesse.”

Felelős: Tóth Dezső
 Polgármester

Határidő: azonnal

3./ Városi Polgárőrség támogatási kérelme

Buza  Lajos elnök  ismerteti  a  kérelmet,  elmondja,  hogy  a  2009.  évi  költségvetésből  a 
Polgárőrség támogatása kimaradt. Úgy gondolja, hogy a télen történt sajnálatos események 
következtében  a  Polgárőrség  feladata  és  jelentősége  megnövekedett,  illetve  az  Enyingi 
Rendőrőrs  parancsnok is,  elmondása szerint  nagyon elégedett  a  Polgárőrség munkájával. 
Indokoltnak  tartja  a  kérelmet,  javasolja,  hogy  azzal  az  összeggel  támogassák  őket,  mint 
amennyivel a tavalyi évben is tették.

Illés József bizottsági titkár elmondja, hogy emlékezete szerint a tavalyi évben a Polgárőrség 
támogatása 200 eFt volt, ezen felül volt még egy kisebb 25-50 eFt összegű második rész.

Buza Lajos elnök – több javaslat, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 
Polgárőrség  működését  250  eFt-al  támogassák  a  működési  hitel  terhére,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
83/2009. (V.19.) 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  a  Polgárőrség  számára  250  eFt  összeg 
támogatást biztosít a működési hitel terhére.

Támogatás  célja:  városi  polgárőrség  gépjárművének  javítása,  
üzemeltetése.
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Támogatás megvalósítási helye: Enying.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat-módosítást az  
önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a  
költségvetési rendeletben szerepeltesse.”

Felelős: Tóth Dezső
 Polgármester

Határidő: 2009. június 30.

Nagy József Ödön képviselő 13.16 perckor megérkezik az ülésre.

4./ OLLÉ-MFB hitelkonstrukció kiválasztása (OLLÉ műfüves labdarugó pálya)

Buza  Lajos elnök  ismerteti  az  előterjesztést,  elmondja,  hogy  4  féle  konstrukció  közül 
választhatnak, 20 éves futamidő türelmi idő nélkül, 20 éves futamidő 3 év türelmi idővel, 15 
éves futamidő türelmi idő nélkül és 15 éves futamidő 3 év türelmi idővel.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  kérdésre  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  15  éves 
futamidejű hitelt célszerű választani.

Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy a 2 millió Ft kezdőrész szerepel-e az idei évi 
költségvetésben? A 2 millió Ft csak az önrész, vagy már a hitelt is magában foglalja?

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat a pályázaton nyert 2 millió FT-ot 
ki is fizeti a pályázatíró cégnek.   

Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy a hitelhez szükséges 2 millió Ft-ot akkor nem 
tartalmazza a költségvetés, plusz forrást kell a bizottságnak megjelölni?

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  költségvetésben  kiadási  oldalon 
szerepel  a  2  millió  Ft-os  törlesztő  részlet,  ugyanakkor  emellett  az  önkormányzat 
megpályázott másik 2 millió Ft-ot, amelyet meg is nyert, de azt az összeget tovább kell utalni 
a pályázatíró cégnek. 

Kiss Norbert Ivó biz. tag elmondja, hogy ha szerepel már a költségvetésben a 2 millió Ft, 
akkor beleférnek a 15 éves futamidőbe, türelmi idő nélkül is,  javasolja ezt a konstrukciót 
elfogadni.

Buza  Lajos elnök  megjegyzi,  hogy ő  nem kíván  részt  venni  a  szavazásban,  mert  már  a 
kezdetekkor ellenezte az egész műfüves pálya létesítését.

Nyikos István biz. tag elmondja, hogy tudomása szerint a gimnáziumnál fog megvalósulni a 
beruházás, megkérdezi, hogy ott a betonpálya mögé kerül-e az új pálya?   
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Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az utolsó megbeszélés alapján, a betonpálya lesz 
az alapja a műfüves pályának.

Nyikos István biz.  tag megjegyzi,  úgy tudja,  hogy a betonpálya nem megfelelő alapnak. 
Megkérdezi, hogy a pálya mellett lesznek-e kiszolgáló helyiségek?

Viplak Tibor EVSZI  vezető elmondja,  hogy külön opcióként lehet igényelni a kiszolgáló 
helyiségeket, vagy a kerítést, de ezeket nagyon magas áron biztosítanák.

Nagy  József  Ödön képviselő  megjegyzi,  hogy  tudomása  szerint  minden  ilyen  pályához 
tartozik kerítés.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a május 13-i budapesti megbeszélésen elmondták, 
hogy a pályához tartozik labdafogó háló, és kerítés. A munkálatokat június 1-én kezdik el, és 
augusztus 10-re fejezik be.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  bekerülési  összeg  egy  komplett  pálya 
létesítésének a költségeit tartalmazza, javasolja, hogy a pályát ne az aszfaltra tegyék, hanem 
mellé,  van elegendő terület  a  betonpálya mellett,  hiszen az  új  pályának szivárgókat  kell 
építeni, amelyet a betonon nem lehet megoldani.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  számára  azt  az  információt  adták,  hogy  az 
aszfaltot  mindenképpen  felbontanák,  mivel  nem  megfelelő  alapnak.  Véleménye  szerint 
valóban az lenne a legmegfelelőbb megoldás, hogyha már úgyis új  aljzatot kell kiépíteni, 
hogy a már meglévő betonpálya mellé helyeznék el az új pályát, terület van rá elegendő, és a 
betonpályát is kár volna tönkretenni.    

Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy van-e arról testületi döntés, hogy lesz műfüves 
pálya?

Buza Lajos elnök elmondja, hogy igen, most a hitelkonstrukcióról kell dönteni.

Kiss Norbert Ivó biz. tag javasolja a 15 éves futamidőt, türelmi idő nélkül.

Buza Lajos elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki Kiss Norbert Ivó bizottsági 
tag javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
84/2009. (V.19.) 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 az  OLLÉ műfüves labdarugó pálya beruházáshoz  
szükséges 26.651 eFt hitelösszeget az OLLÉ Program, MFB Hitel 15 
év, nincs türelmi idő konstrukcióban kívánja felvenni.

Felelős: Tóth Dezső
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 Polgármester
Határidő: azonnal

5./ TFB javaslat véleményezése (Művelődési Ház tetőjavítás)

Buza  Lajos elnök  ismerteti  a  Településfejlesztési  Bizottság  határozati  javaslatát.  Kérdés, 
észrevétel  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
85/2009. (V.19.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  támogatja  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  87/2009.(V.13.)   számú 
határozatát  a  Művelődési  Ház  tetőszerkezet  javítási 
munkálatainak tárgyában.

6./ ESZI intézkedési terv módosítás

Buza Lajos elnök ismerteti az intézményvezető kérelmét. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, 
hogy aki a határidő módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
86/2009. (V.19.) 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  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Egyesített  Szociális  
Intézményénél  a  2007.  évi  2008.  évi  normatíva  elszámolás  
ellenőrzéséről” szóló belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv
 1.  pontjában  szereplő  javaslat  végrehajtásának  határideje   2009.  
augusztus 31. napjára módosuljon.”

Felelős: Kiss Andrea
 intézményvezető

Határidő: azonnal

7./ Vegyes ügyek
a.) CÉDE pályázatok véleményezése

Buza Lajos elnök ismerteti a multifunkcionális rakodógép pályázatára vonatkozó határozati 
javaslatot.  Elmondja,  hogy a pályázat önrésze 5.254.777,-  Ft,  a költségvetésben pedig már 
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szerepel  6,5  millió  Ft  előirányzat  Fadroma  beszerzésre,  így  ebből  az  előirányzatból 
finanszírozhatják ennek a pályázatnak, illetve a játszótér létesítésére vonatkozó pályázatnak 
is az önrészét, a különbség a játszótér tekintetében a legkisebb összegű pályázatot figyelembe 
véve 29eFt lenne.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az áfa változás miatt haladta meg az önrész a 6,5 
millió Ft-ot. A multifunkcionális rakodógépnél a pályázati önrész 5%-át előre el kell utalni, 
és amennyiben nem nyernek a pályázaton, akkor ezt az összeget az önkormányzat vissza 
fogja  kapni.  A  játszótér  esetében  három  variáció  készült,  ha  a  legdrágábbat  választja  a 
testület akkor maximum 100 eFt-al kell  kiegészíteni a költségvetést,  a legolcsóbb változat 
esetében pedig kb. 29 eFt-al. Felhívja a figyelmet arra, hogy mivel CÉDE pályázatokról van 
szó, az önkormányzatnak egy rangsort is fel kell állítania a pályázatok között. Megjegyzi, 
hogy  ha  az  5,4  millió  Ft-os  játszótér  pályázatot  teszi  előre  a  testület,  akkor  nagy 
valószínűséggel  nyernek,  de  előre  biztosat  nem  lehet  tudni.  A  játszótér  elhelyezésével 
kapcsolatban elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésen több ötlet elhangzott, de 
végül  közösen  a  Hősök  terén  lévő  park  mellett  döntöttek.  Igaz,  hogy  korábban  a 
„településközpont rehabilitációja” pályázat keretében készültek tervek, hogy a vízglóbusz 
területénél alakítanak ki játszóteret, de ha abból a pályázati tervből kiemelik a játszóteret, 
akkor később megkezdett beruházásnak minősülne a projekt, és nem tudnának rá pályázatot 
benyújtani.  A  Hősök  tere  helyszín  elég  messze  van  a  64-es  főúttól,  árok  és  sövény  is 
elválasztja a teret az úttól, és a szovjet emlékhelytől is elég távol van, így kegyeleti okokat 
sem sértenek. Megjegyzi, hogy a pályázat beadási határideje június 2., így sürgős döntésre 
van szükség.

Illés József biz. titkára elmondja, hogy a pályázatok benyújtásával a költségvetési rendeletet 
is módosítani kell. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az anyagban szereplő költségvetési 
rendeletmódosító tervezetben – a játszótér létesítésére vonatkozóan – a legkisebb összeg lett 
betervezve.  Elmondja,  hogy  az  előirányzat  és  a  mostani  számadatok  közötti  29eFt 
különbséget,  hogy  a  költségvetés  főösszege  ne  módosuljon  ezzel  legegyszerűbben  a 
Szolgáltató Intézmény dologi kiadásaiból lehetne finanszírozni.          

Viplak Tibor EVSZI vezető kéri,  hogy ha úgyis a Szolgáltató Intézmény költségvetéséből 
csoportosítják át a pályázati önrészhez a még szükséges összeget, akkor a játszótér létesítése 
kapcsán mind a 3 variáció szerepeljen a költségvetésben, és majd a képviselő-testület dönt. A 
különbség így is csak 100 eFt körül lenne. 

Nagy  József  Ödön  képviselő  javasolja,  hogy  a  legnagyobb  önrész  összegű  pályázatot 
tervezzék be a költségvetésbe.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  az  átcsoportosítás  Pénzügyi  Bizottsági  hatáskör,  a 
pályázatról való döntés pedig képviselő-testületi hatáskör.

Illés József biz. titkára elmondja, hogy 6,5 millió Ft átcsoportosításáról döntenek, ami nem 
Pénzügyi Bizottsági hatáskör, mindenképp a testületnek kell majd a kérdésben dönteni. Azt 
javasolja,  hogy  ha  a  bizottság  támogatja  az  előterjesztést,  akkor  mind a  három  variációt 
támogassa, és a testület majd dönt.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg 100 eFt-ról van szó, javasolja, 
hogy a legnagyobb összegű változatot fogadják el.
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Buza  Lajos elnök  –  több  javaslat,  észrevétel  nem lévén  –  kéri,  hogy aki  a  legmagasabb 
összegű játszótér létesítésére vonatkozó pályázattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
87/2009. (V.19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy a  2009.  évi  költségvetési  rendelet  2.  számú 
mellékletének módosítását jelen jkv. melléklete szerint javasolja 
elfogadni,  olyan  módon  hogy  abban  a  legnagyobb  összegű 
játszótérre vonatkozó javaslat önrésze szerepeljen.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy ő, személy szerint a játszótér helyszínével nem ért egyet, 
mivel a levegőszennyezettség a 64-es út miatt a Hősök terén lesz.

Nemes  Diána Műv.  Ház  vezető  javasolja,  hogy  a  Művelődési  Ház  mögötti  területen  is 
kialakítható  lenne  a  játszótér,  hiszen  ott  a  területet  kertek  veszik  körbe,  és  szintén  a 
központban helyezkedik el.

Viplak Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  a  pályázattal  kapcsolatban  már  kész  tervek 
vannak, illetve a beadási határidő június 2. így sürgősen kellett cselekedni. Ha mégis más 
helyszínt szeretnének, akkor döntsön róla majd a testület. 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy valószínűleg a pályázatokat majd később 
a  bizottságnak  újra  kell  tárgyalnia,  mert  az  önrészt  csak  fejlesztési  hitelből  lehet 
megvalósítani.

b.) OKS javaslat véleményezése (Bad Urach-i Tűzoltónapra történő utazás finanszírozása)

Buza Lajos elnök ismerteti az Oktatási Bizottság határozati javaslatát. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
88/2009. (V.19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy támogatja  az  Oktatási  Kulturális  és  Sport 
Bizottság  17/2009.(V.18)  számú  határozatát,  a  Bad  Urach-i 
Tűzoltónapra történő utazás tárgyában.

Buza Lajos elnök több kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 
13.40 perckor bezárja.

Enying, 2009. május 21.
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Buza Lajos Illés József
   elnök      titkár
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1. számú függelék 
a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-i jegyzőkönyvéhez

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t
ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …/2009.(... ...) számú határozata

a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásárról

1.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2008.  évi  pénzmaradványát  
az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesteri Hivatal Szolgáltató Intézmény Önkormányzat

Tárgyévi  helyesbitett 
maradvány

10.371 eFt 3.349 eFt 13.720 eFt

Túlfinanszírozás -2.214 eFt -2.214 eFt

Alulfinanszírozás      181 eFt      181 eFt

Módosított 
pénzmaradvány

8.338 eFt 3.349 eFt 11.687 eFt

2.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint 
szabályozza:

a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 6.818 eFt

b) Túlfinanszírozás befizetése: 2.214 eFt

c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele -181 eFt

c) Szabadon felhasználható 1.520 eFt maradványt eredeti előirányzatként tervezett kiadásokra kell 
elszámolni hitelfelvétellel szemben.

A  Szolgáltató  Intézmény  3.349  eFt  pénzmaradványát  eredeti  előirányzatként  tervezett 
kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben

Felelős: Tóth Dezső
  Polgármester

Határidő: azonnal
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