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

Jelen vannak: Buza  Lajos  elnök,  Nyikos  István,  Buzási  Beáta,  Kiss  Norbert  Ivó 
bizottsági tagok
Illés József bizottsági titkár, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Rideg Lászlóné könyvtárvezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető 

Buza  Lajos elnök  köszönti  a  bizottság  tagjait  és  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
bizottsági  tagok  4  fővel,  határozatképes  számban  megjelentek,  az  ülést  13.00  órakor 
megnyitja,  és a  jegyzőkönyv vezetésére felkéri  Vassné Zsemberi  Katalint.  Kéri,  hogy egy 
perces  néma  felállással  tisztelegjenek  a  napokban  elhunyt  dr.  Óvári  László  képviselő, 
bizottsági tag emléke előtt.

Egy perces néma felállás.

Buza Lajos elnök ismerteti  a  meghívóban szereplő  napirendet,  elmondja,  hogy a  vegyes 
ügyek között  szeretné,  ha  3 dolgot  megtárgyalna a  bizottság.  Először a  belső ellenőrzési 
jelentést, majd a 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítását, és végezetül a képviselő-
testületi döntésnek megfelelően dr. Óvári László volt képviselő, mint az önkormányzat saját 
halottja temetési költségeinek biztosítása kapcsán.

Závodni Lászlóné pénzügyi  vezető jelzi,  hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola és a Szolgáltató Intézmény között létrejött Feladatmegosztási Megállapodást 
módosítani kell majd, abban az esetben ha a megállapodás részét képezi az utalványozási 
rend.

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

A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:
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1.) Víz- és csatornadíjak 2009. július 1-től

2.) Polgármesteri Hivatal pótelőirányzati kérelem

3.) Vas Gereben Könyvtár többletbevétel felhasználásáról

4.) Pénzügyi vezető tájékoztatója

5.) 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása



6.) Vegyes ügyek

a.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

b.) 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

c.) Dr.  Óvári  László  önkormányzat  saját  halottja  temetési  költségeinek 
biztosítása 

1.) Víz- és csatornadíjak 2009. július 1-től

Buza Lajos elnök ismerteti a rendeletmódosító javaslatot. Elmondja, hogy a díjak az ÁFA 
mértékének emelkedésével módosulnának. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
rendeletmódosítást  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testület  számára,  kézfeltartással 
szavazzon. 

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
89/2009. (VI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy a  lakossági  és  közületi  víz-,  csatornadíj  
megállapításáról szóló  rendelettervezetet,  a  határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal és formában a 
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

2.) Polgármesteri Hivatal pótelőirányzati kérelem

Buza Lajos elnök felkéri Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  annyiban 
módosítaná  a  kérelmét,  hogy  nem  pótelőirányzatot  kér,  hanem  az  általános  működési 
tartalékból biztosítsák a szükséges összeget, így nem növelik meg a működési hitelt. Sajnos 
olyan nagy összeg kifizetéséről van szó, amely előirányzat nélkül nem teljesíthető.

Kiss  Norbert  Ivó biz.  tag  megkérdezi,  hogy  ezen  idő  alatt  nem  számlázott  a  társaság 
semmit?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a gépek bérleti díja és a szerződésben 
megállapított általány díj rendszeresen számlázva lett.

Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy ilyen esetben nincsen elévülés?

Buza Lajos elnök elmondja, hogy sajnos másképp ezt nem lehet megoldani, csak ha kifizetik 
a tartozást.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető megjegyzi, hogy most megállapodtak a céggel abban, 
hogy rendszeresen  rögzíteni  fogja  a  Hivatal  is  a  gépek óraállását,  hogy így  elkerüljék  a 
hasonló számlázásokat.
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Nyikos István biz. tag megkérdezi,  hogy hány fénymásoló gépről van szó? Nem lenne-e 
érdemesebb vásárolni gépeket és nem bérelni?

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  4  gépről  van  szó,  1  gép  van  a 
titkárságon, 1 gép a földszinten, 1 gép a gyámhivatalban,1 pedig az okmányirodában. Nem 
érdemes megvásárolni ezeket a gépeket, mivel a karbantartási költségük igen magas.    

Nyikos István biz. tag megjegyzi, hogy talán a pendrive-os megoldás előnyösebb lenne.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy ő még a ciklus elején javasolta azt, hogy a képviselők egy 
havi tiszteletdíjukból vásároljanak laptopokat, ezzel is csökkentve a fénymásolások számát, 
de sajnos ez a javaslata nem tetszett minden képviselőnek.

Illés  József biz.  titkára  elmondja,  hogy  az  anyag  elektronikus  kiküldésének  lehetőségei 
biztosítva  vannak,  sőt   már  most  szinte  minden  anyag  letölthető  a  város  honlapjáról, 
interneten  keresztül  elérhetőek  az  előterjesztések.  Azonban,  hogy  az  internet  a 
tanácsteremben  is  használható  legyen,  a  teljes  termet  át  kellene  alakítani,  ami   jelentős 
többletköltséggel jár.

Nyikos István biz. tag javasolja, hogy egy költségvetést kellene készíteni a teljes kialakításra.

Buza  Lajos elnök  megjegyzi,  hogy  a  kialakításnak  akkor  van  értelme,  ha  mindegyik 
képviselő támogatja. Most azonban arról kell dönteni a bizottságnak, hogy a működési hitel 
terhére, vagy az általános működési tartalék terhére biztosítják-e az összeget. Javasolja, hogy 
az általános működési tartalékot csökkentsék 2.100 eFt-al, és ezzel az összeggel növeljék meg 
a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait. Több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki 
a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
90/2009. (VI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy   az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Képviselő-testület  úgy  határozott,  hogy  a 
Polgármesteri  Hivatal a dologi kiadásaira (fénymásoló bérleti 
díjakra) 2100 eFt-ot az általános tartalékból átcsoportosít.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal t ,  hogy  az  előirányzat-
módosí tást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át ,  továbbá  a  köl tségvetési  
rendelet  módosí tásakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési  rendeletben szerepeltesse”
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3.) Vas Gereben Könyvtár többletbevétel felhasználásáról

Buza Lajos elnök ismerteti a Városi Könyvtár kérelmét.

Illés  József biz.  titkára  megkérdezi  Rideg  Lászlóné  könyvtárvezetőt,  hogy  csak  dologi 
kiadásokra kívánják-e fordítani az összeget?

Rideg  Lászlóné könyvtárvezető  elmondja,  hogy  csak  dologira  fordítják,  meghibásodott 
eszközök cseréjére, illetve munkadíjra.

Buza Lajos elnök – több kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a kérelem támogatásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
91/2009. (VI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy   az  alábbi  határozati  javaslatot  terjeszti  a 
Képviselő-testület elé:

Enying  Város  Képviselő-testület  úgy  határozott  hozzájárul, 
hogy  a  Városi  Könyvtár  194  eFt  intézményi  többletbevételt 
dologi  kiadásokra  (számítástechnikai  alkatrészek  cseréjére, 
ehhez kapcsolódó számlázott munkadíjra) fordítson.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal t ,  hogy  az  előirányzat-
módosí tást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át ,  továbbá  a  köl tségvetési  
rendelet  módosí tásakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési  rendeletben szerepeltesse”

Rideg Lászlóné könyvtárvezető 13.18 perckor elhagyja az üléstermet.

4.) Pénzügyi vezető tájékoztatója

Buza Lajos elnök felkéri Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető ismerteti az előterjesztését.  Javaslata, hogy több plusz 
fejlesztést az önkormányzat már ne vállaljon, mert a költségvetés nem bírja el.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  ha  a  Viziközmű  Társulat  megalakul  és  a  szennyvíz 
pályázat I.  fordulója eredményes lesz, akkor abba a helyzetbe kerülhet az önkormányzat, 
hogy a II. fordulóra nem tud majd hitelt felvenni az önrészhez. Fejlesztési hitel tekintetében 
hitelképesnek kell lennie az önkormányzatnak, de most a jelenlegi költségvetést alapján ez 
veszélybe  kerülhet.  Véleménye szerint  a  műfüves  pálya és  a  Madarász  utcai  fejlesztések 
olyan fejlesztések, amelyeken nem nyer az önkormányzat.
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Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy még nem jutottak túl a szennyvíz pályázat I. 
fordulóján? 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az I. forduló lehívási szakaszához még 
nem érkeztek el.

Buza Lajos elnök elmondja,  hogy ha nem alakul  meg a Viziközmű Társulat,  akkor  nem 
fejeződik  be  az  I.  forduló,  nem  tudják  lehívni  a  támogatást  és  nem  léphetnek  be  a  II. 
fordulóba.  Megjegyzi,  hogy  aggályai  vannak  a  Viziközmű  Társulat  szervezésével 
kapcsolatosan.

Nyikos  István biz.  tag  megkérdezi,  hogy  mi  a  helyzet  a  településközpont  rehabilitáció 
pályázatával?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a tervek elkészültek, és ki is lett fizetve a 
tervező, de a pályázat nem nyert, így a költségeket az önkormányzat a saját költségvetéséből 
fizette ki. Véleménye szerint ezt a pályázatot célszerű lenne a jövőben újra megpróbálni, ha 
már a tervek elkészítésébe pénzt fektettek.

Buza Lajos elnök – több hozzászólás nem lévén – javasolja, hogy terjesszék elő a képviselő-
testület számára azt, hogy az önkormányzat az elkövetkezendő időben az új fejlesztések és 
beruházások  tekintetében  önkorlátozást  vezet  be,  és  nem  kíván  újabb  fejlesztéseket 
megvalósítani a szennyvízberuházás megvalósulásáig.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  javaslata,  hogy  a  2009.  évben  eredetileg  betervezett 
fejlesztések  mellett  az  önkormányzat  nem kíván  újabb  fejlesztéseket  indítani  a  pénzügyi 
helyzetre tekintettel.

Buza  Lajos elnök  –  több  hozzászólás,  kérdés  nem lévén  –  kéri,  hogy  aki  az  elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
92/2009. (VI.16.) 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  pénzügyi  vezető  jelent  határozat 
mellékletét képező tájékoztatóját tudomásul veszi,

és úgy határoz a 2009. évben eredetileg betervezett és eddig a 
Képviselő-testület  által  jóváhagyott  fejlesztések   mellett  az 
önkormányzat  nem  kíván  újabb  fejlesztéseket  indítani  a 
pénzügyi helyzetre tekintettel”
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5.) 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Buza Lajos elnök átadja a szót Illés Józsefnek a bizottság titkárának.

Illés József biz. titkára elmondja, hogy a rendeletben a Pénzügyi Bizottsági és a képviselő-
testületi  határozatok  alapján  létrejövő  változások  lettek  átvezetve,  javasolja,  hogy  a 
rendeletmódosítást a mostani ülésen elfogadott két átcsoportosítással együtt fogadják el, és a 
testületi ülésre is már ennek megfelelően fogják előterjeszteni.

Buza Lajos elnök – kérdés,  észrevétel nem lévén – kéri,  hogy aki a rendeletmódosítással 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
93/2009. (VI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy a  2009.  évi  költségvetésről szóló 
rendeletmódosítás-tervezet,  a  határozat  elválaszthatatlan 
mellékletét  képező  tartalommal  és  formában  a  Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

 

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy azért tartózkodott a szavazásnál, mert a 150 és 151/2009. 
számú testületi határozatokkal nem ért egyet.

6.) Vegyes ügyek
a.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Buza  Lajos elnök  ismerteti  a  jelentést.  Megkérdezi,  hogy  az  iskola  már  megismerte-e  a 
jelentést?

Závodni Lászlóné pénzügyi  vezető elmondja,  hogy igen,  az ellenőr először az iskolában 
ismertette az észrevételeit, és azután jött át a Hivatalba. Megjegyzi, hogy mivel az iskolának 
július 1. napjától új igazgatója lesz, célszerű lenne a jelentést most elfogadnia a bizottságnak 
és a testületnek.

Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az 
iskolára  vonatkozó  belső  ellenőrzési  jelentést  tudomásul  veszik,  és  felkérik  az 
intézményvezetőt,  hogy  az  intézkedési  tervet  30  napon  belül  készítse  el,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
94/2009. (VI.16.) 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  a  határozat  mellékletét  képező,  a  Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  átfogó 
ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési  jelentését  tudomásul 
veszi,  és  felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  jelentéssel 
kapcsolatos  intézkedési  tervet  30  napon  belül  készítse  el  és 
küldje meg a fenntartónak.”

Határidő: 30 nap
Felelős: HBF Gimn. és Ált. Iskola intézményvezető      

 

b.) 2009. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

Buza Lajos elnök ismerteti az ütemterv módosítást. Elmondja, hogy az ellenőr az idei évben 
még 7 témában fog ellenőrzést végezni az önkormányzatnál. Kérdés, észrevétel nem lévén 
kéri, hogy aki az ütemterv módosítást elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
95/2009. (VI.16.) 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 ’Enying Város Önkormányzat ütemtervét a 
2009.  évi  ellenőrzéshez’   jelen  határozat  melléklete  szerint 
módosítja.”

Fellelős: Tóth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

c.) Dr. Óvári László önkormányzat saját halottja temetési költségeinek biztosítása 

Buza Lajos elnök elmondja, hogy mivel a képviselő-testület a rendkívüli ülésén dr. Óvári 
László volt képviselőt a saját halottjának tekintette, javasolja, hogy a temetés költségeit is 
vállalja magára az önkormányzat. Megkérdezi, hogy minek a terhére lehet ezt az összeget 
biztosítani?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető a működési tartalék terhére javasolja.

Buza Lajos elnök – kérdés,  észrevétel nem lévén – kéri,  hogy aki  azzal egyetért,  hogy a 
temetés költségeit a tartalék terhére biztosítsa az önkormányzat, kézfeltartással szavazzon.

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

7



Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
96/2009. (VI.16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  a  képviselő-testület  a 
rendkívüli  ülésén  dr.  Óvári  László  volt  képviselőt  a  saját 
halottjának  tekintette,  a  temetés  költségeinek  fedezetére  a 
bizottság saját hatáskörben az általános tartalékot jelöli meg.

Buza Lajos elnök – hozzászólás, észrevétel nem lévén – megköszöni a jelenlévők részvételét 
és az ülést 13.57 perckor bezárja.

Enying, 2009. június 18.

Buza Lajos Illés József
   Elnök          titkár
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