JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott
nyílt üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak:

Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak Tibor bizottsági tagok
Tóth Dezső polgármester
Illés József bizottsági titkár, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Buza Lajos elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
bizottsági tagok 3 fővel, határozatképes számban megjelentek, távolmaradásukat jelezték
Nyikos István és Buzási Beáta bizottsági tagok. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné
Zsemberi Katalint és az ülést 13.04 perckor megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő
napirendet, elmondja, hogy vegyes ügyek között szeretné, ha tárgyalná a bizottság a
Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője által megküldött levelet.
Viplak Tibor biz. tag kéri, hogy a kiküldött napirendben a 2-es pont alatt szereplő
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a bizottság.
Buza Lajos elnök – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a
2-es pont alatt szereplő „Segélyek kifizetésének kérdése” című napirendi pontot zárt ülésen,
a nyílt ülést követően tárgyalják meg, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a „Segélyek kifizetésének kérdése” című napirendi
pontot zárt ülésen, a nyílt ülést követően tárgyalja meg.
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a teljes, módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
1.)

Madarász Viktor utca vízvezeték-hálózat kiépítés hitelfelvétel

2.)

A Képviselő-testület 282/2009. (VIII.26.) számú határozata

3.)

A 2009. évi költségvetést érintő egyes kérdések

4.)

Vegyes ügyek
a.)

A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatása a
hozzájárulás alakulásáról
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Zárt ülés:
1.)

Segélyek kifizetésének kérdésköre

1.) Madarász Viktor utca vízvezeték-hálózat kiépítés hitelfelvétel
Buza Lajos elnök elmondja, hogy az előző ülésen meghozott döntés alapján a hitelfelvételhez
3 banktól ajánlatot kértek be. Az ajánlatok összegzése a kiküldött táblázatban szerepel.
Ismerteti a táblázatban szereplő főbb adatokat.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető véleménye szerint a kamat szempontjából egyértelmű,
hogy az MFB hitelek kedvezőbb ajánlatok. MFB hitel esetén két szerződés megkötésére kerül
sor, egyrészről a kiválasztott kereskedelmi Bankkal, másrészről a Fejlesztési Bankkal.
Emellett biztos, hogy ingatlan jelzálogot biztosítéknak kérni fognak, illetve közel 325 eFt saját
erőt. Megjegyzi, hogy az OTP Bank jelezte, hogy a sok hitelfelvétel miatt, a hitelbírálat náluk
hosszú időt fog igénybe venni.
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy milyen különbség van a BUBOR és az EURIBOR
között?
Illés József biz. titkára elmondja, hogy az EURIBOR kevesebb, mint a BUBOR, a hitel
költsége körülbelül feleakkora lenne az EURIBOR esetében. Megjegyzi, hogy mindegyik
hitelkonstrukció forint alapú.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető jelzi, hogy majd a kivitelezés során, a vállalkozóval
szemben is 60 napos fizetési határidőt kell kikötni a vállalkozói szerződésben, mivel a hitel
átfutási ideje sajnos igen hosszú.
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy az éves törlesztő részlet kb. milyen összegre jön
ki?
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy 1,5 millió Ft körül fog mozogni a
törlesztő részlet.
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy miből fogja visszafizetni az önkormányzat?
Elmondja, hogy a hírek alapján a 120 milliárdos önkormányzati támogatás megvonás a
fejlesztéseket fogja érinti.
Buza Lajos elnök elmondja, hogy a következő évi költségvetésben tervezik majd.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a támogatás megvonás a helyi TEKI,
CÉDE fejlesztéseket fogja érinteni, a folyamatban lévő uniós fejlesztéseket nem érintheti. Az
önkormányzat számára azért fontos kérdés a hitelfelvétel, mert ha nem lesz fejlesztési
bevételük, akkor a hiteltörlesztést működési hitelből tudják csak megoldani.
Buza Lajos elnök elmondja, hogy az önkormányzatoknak lehetősége van pályázni a saját erő
meghatározott részére, véleménye szerint nagy valószínűséggel ezeket az összegeket törlik a
költségvetésből.

3

Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy az utcában már bevezetésre került a gáz, villany, ha a
víz is kiépítésre kerül, akkor az ott lévő telkek kapósak lesznek, el fogja tudni adni őket az
önkormányzat. Véleménye szerint az MTB bank 1-es ajánlata a legkedvezőbb.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy 14 telek kerül majd kialakításra az
utcában, és eddig már kb. 10 millió Ft-ot fektetett ebbe az önkormányzat. Amennyiben most
a vízvezeték kiépítés költségeit is megszavazza a bizottság, akkor van arra esély, hogy a
telkeket el tudja adni az önkormányzat. Ha viszont nem történik meg a vízvezeték kiépítés,
akkor esély sincs arra, hogy a telekeladásból bevétele származzon az önkormányzatnak.
Viplak Tibor biz. tag javasolja, hogy hozzon a bizottság egy olyan határozatot, hogy amikor
az értékesítést követően a telkek ára beérkezik az önkormányzathoz, akkor azt rögtön
forgassák vissza a felvett hitelek törlesztésébe.
Buza Lajos elnök véleménye szerint annak nincsen akadálya, hogy ilyen jellegű határozatot
hozzanak, csak akkor végre is kell hajtani azt a határozatot. Megjegyzi, hogy például a
csatorna- és vízdíj esetében mindig több pénzt szednek be a tényleges fogyasztáshoz képest,
hogy a többlet összeget a víz-és csatornahálózat fejlesztésére fordíthassák. Évente kb. 8 millió
Ft-ot fizet e miatt a Fejérvíz Zrt. az önkormányzatnak, de sajnos ezt az összeget a
költségvetésben nem tartalékolják el.
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy az inkasszó jog az önkormányzat számlájára
vonatkozik-e, illetve, hogy az ingatlan jelzálogjog esetében, melyik ingatlant kívánja
megjelölni az önkormányzat?
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az ingatlan kijelöléséről majd a
képviselő-testületnek kell döntenie, és olyan ingatlant kell megjelölnie, ami a felvett hitel
összegének a dupláját éri, mivel Enying sajnos az ingatlanpiac szempontjából nagyon rossz
kategóriába van besorolva.
Viplak Tibor biz. tag megjegyzi, hogy a Madarász utcai telkekre kellene tenni a jelzálogot,
bár akkor ebben az esetben az értékesítésük nehezebbé válna.
Buza Lajos elnök véleménye szerint a MTB Bank 1. ajánlata a legkedvezőbb, bár az egyszeri
díja magasabb.
Viplak Tibor biz. tag véleménye szerint az OTP 1. ajánlata kedvezőbb.
Buza Lajos elnök elmondja, hogy számításai szerint kb. 50 eFt-tal, 0,75%-al olcsóbb az
egyszeri díja az OTP Banknak.
Illés József biz. titkár véleménye szerint nagyjából egyforma a két ajánlat.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint, hogy az MTB Bank 1. ajánlata hosszútávon
kedvezőbb.
Buza Lajos elnök – több kérdés, észrevétel nem lévén – jelzi, hogy az ajánlatokat sorrendben,
egymás után teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a MTB Bank 1. ajánlatát támogatja,
kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
106/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

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 Madarász Viktor utcai hátsó teleksor
utólagos vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg
hitelfelvételével kapcsolatban a Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 1. számú, MFB
hitellel kombinált, a határozat mellékletét képező ajánlatát
támogatja.
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a MTB Bank 2. ajánlatát támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
107/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

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 Madarász Viktor utcai hátsó teleksor
utólagos vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg
hitelfelvételével kapcsolatban a Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 2. számú, a
határozat mellékletét képező ajánlatát nem támogatja.
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki az OTP Bank 1. ajánlatát támogatja, kézfeltartással
szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
108/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

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 Madarász Viktor utcai hátsó teleksor
utólagos vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg
hitelfelvételével kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. (8001
Székesfehérvár, Ősz u. 13.) 1. számú, MFB hitellel kombinált, a
határozat mellékletét képező ajánlatát nem támogatja.
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki az OTP Bank 2. ajánlatát támogatja, kézfeltartással
szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
109/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

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 Madarász Viktor utcai hátsó teleksor
utólagos vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg
hitelfelvételével kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. (8001
Székesfehérvár, Ősz u. 13.) 2. számú, a határozat mellékletét
képező ajánlatát nem támogatja.
Buza Lajos elnök kéri, hogy aki a K&H bank ajánlatát támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
110/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

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 Madarász Viktor utcai hátsó teleksor
utólagos vízvezeték-hálózat kivitelezéséhez szükséges összeg
hitelfelvételével kapcsolatban a K&H Bank Zrt. (1051
Budapest, Vigadó tér 1.), a határozat mellékletét képező
ajánlatát nem támogatja.
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2.) A Képviselő-testület 282/2009. (VIII.26.) számú határozata
Buza Lajos elnök ismerteti az előterjesztést.
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, illetve az
Egészségügyi Bizottság is tárgyalta a kérdést. A bizottságok támogatták az elképzelést abban
a formában, hogy a pszichológust megbízási szerződéssel alkalmazzák, és az intézmények
annak arányában fizetik a költségeit, hogy melyik intézményben mennyi időt töltött.
Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy az intézmények költségvetésében van-e erre a célra pénz
előirányozva?
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a leggazdaságosabb megoldás az lenne,
ha a pszichológus számlát tudna adni a szolgáltatásáról, de ha ez nem megoldható, akkor
megfelelő a megbízási szerződés is. Megjegyzi, hogy a pszichológus alkalmazása nem
kötelező feladat, de az intézményvezetők állásfoglalása alapján nagy szükség lenne rá.
Javasolja azonban, hogy a pszichopedagógus alkalmazásán is gondolkodjon el a bizottság,
hiszen az előterjesztés alapján kedvezőbb feltételekkel lehetne alkalmazni, mint egy
pszichológust. Véleménye szerint, ha az alkalmazás mellett döntenek, akkor csak a 2010-es
költségvetés tervezése során kellene vele számolnia az önkormányzatnak, vagyis az
előterjesztést a 2010-es költségvetés tervezése során figyelembe veszik, és ha lehetősége van
rá az önkormányzatnak, akkor betervezi.
Buza Lajos elnök elmondja, hogy ő akkor támogatja a kérelmet, ha az állam is elismeri ennek
szükségességét, és állami támogatást nyújt hozzá, egyéb esetben nem támogatja. Ha az állam
nem finanszírozza a pszichológus alkalmazását, akkor az önkormányzat miért adjon rá
pénzt?
Viplak Tibor biz. tag javasolja, hogy a bizottság olyan határozatot hozzon, hogy
amennyiben a 2010-es költségvetés lehetővé teszi, akkor betervezik a pszichológus
alkalmazását, ha viszont nem teszi lehetővé, akkor nem.
Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy ne január 1-től tervezzék be a pszichológus
alkalmazását, hanem a 2010/2011-es tanévtől kezdődően. Szeptemberre az önkormányzat is
meglátja, hogy hogyan alakulnak az önkormányzati oktatási támogatások.
Buza Lajos elnök egyetért Tóth Dezső polgármester javaslatával. Több hozzászólás, javaslat
nem lévén kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
111/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy az „Enying Város Önkormányzatának 2008.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelésben” szereplő 1 fő pszichológus
alkalmazására tett javaslatot a 2010/2011-es oktatási tanévtől
támogatja, abban az esetben, ha az önkormányzat 2010-es
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költségvetési helyzete ezt lehetővé teszi, és az állam az
alkalmazás finanszírozásához támogatást nyújt.

3.) A 2009. évi költségvetést érintő egyes kérdések
Buza Lajos elnök átadja a szót Illés Józsefnek, a bizottság titkárának.
Illés József biz. titkár elmondja, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 2
határozatához kéri a Pénzügyi Bizottság döntését. Ismerteti a 141/2009. (IX.16.) számú TFB
határozatot.
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy sajnálatos módon az önkormányzat által benyújtott 2
db CÉDE pályázat nem nyert. Jók voltak ugyan a pályázatok, de forráshiány miatt mégse
kapott a város támogatást. Ennek következtében a játszótér megvalósítására vonatkozó
pályázat betervezett önrésze felszabadul, és így merült fel az az ötlet, hogy ebből a z
összegből a lomtalanítást valósítsák meg. Elmondja, hogy a helyi önkormányzati rendelet
alapján évente egyszer a lomtalanítást el kell végezni. A tavalyi évben ezt a Szolgáltató
Intézmény végezte el, és a tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezik. Az elmúlt évben
ennek költsége 950 eFt volt. Javasolja azonban, hogy a fejlesztésre félretett pénzt mégse
használják fel működési célra, mert a későbbiek során bármikor szükség lehet rá.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint lehet, hogy előnyösebb lenne a tavaszi időszakra
áttenni a lomtalanítást, bár nem szerencsés minden feladatot áttolni a következő
költségvetési évre, mert valószínű, hogy az önkormányzat rosszabb anyagi helyzetben lesz a
jövő évben.
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy a tavalyi évben a Szolgáltató Intézmény végezte el a
lomtalanítást. Összegyűjtötték a lomot, majd szétválogatták. A használható dolgokat – pld.
fát – szétosztották a rászorulók között, a vasat leadták, a maradékot pedig a Zöldfok Zrt.
elszállította. Tisztában van vele, hogy szükség van a lomtalanításra, de mégis kérése, hogy ne
a fejlesztésre elkülönített összegből finanszírozzák.
Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy jelenleg nincs az önkormányzatnak olyan pályázata,
beruházása, amire ezt az összeget fel tudná használni.
Illés József biz. titkár elmondja, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincsen fejlesztési
bevétele, a fejlesztések folyamatosan a működési hitel terhére valósulnak meg.
Buza Lajos elnök jelzi, hogy ha támogatják az előterjesztést, akkor a lomtalanítást a
működési hitel terhére tudják csak megvalósítani, átcsoportosításra nincsen mód.
Illés József biz. titkár elmondja, hogy lehet átcsoportosítani, de csak a hitelek tekintetében.
Javasolja, hogy az eredeti előterjesztést támogassa a bizottság.
Viplak Tibor biz. tag jelzi, hogy a megvalósítás ideje nem október lenne, hanem november,
mert akkor így lenne idő arra, hogy a Hírmondóban közzé tegyék a felhívást.
Buza Lajos elnök javasolja, hogy szórólappal legyen tájékoztatva a lakosság, és akkor már
októberben megvalósítható a lomtalanítás.
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Viplak Tibor biz. tag elfogadja a javaslatot.
Kiss Norbert Ivó biz. tag megkérdezi, hogy a város határában szétszórt szemét mikor lesz
összegyűjtve?
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy az elszórt szemét összegyűjtése körülbelül 100 millió Ft
költséget jelentene az önkormányzat számára. Megjegyzi, hogy ha valaki a Szolgáltató
Intézménytől átvett valamit, csak szállítólevél kíséretében vihette el.
Buza Lajos elnök elmondja, hogy ő a jelenlegi kukás rendszert szüntetné meg. Véleménye
szerint 3 db különböző színű szemeteszsákot kellene kiosztani a lakosságnak, a szelektív
hulladékgyűjtés érdekében, és a jelenlegi hulladékszigeteket pedig meg kellene szüntetni,
mert nincsen értelme. Meggyőződése, hogy a szelektív hulladékgyűjtést ott kell elkezdeni,
ahol a szemét keletkezik, vagyis a családoknál. Több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri,
hogy aki ez eredeti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
112/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 141/2009. (IX.16.) számú határozatát a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.
Illés József biz. titkár ismerteti a 133/2009. (IX.16.) számú TFB határozatot. Elmondja, hogy a
bölcsőde felújítási pályázathoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről van szó,
melynek költsége 250 eFt + Áfa.
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy a pályázat során 4 millió Ft-os önrésszel egy 40 millió
Ft-os beruházást valósíthat meg az önkormányzat, úgy hogy a bölcsőde kapacitása 20%-al
megnövekedne, és plusz munkahelyet biztosítana. A pályázat során megvalósulna a konyha
felújítása is, amely kötelező, mivel az ÁNTSZ előírta. Ezenkívül megújulna az intézmény
külső része is. Megjegyzi, hogy a bölcsődei elhelyezés biztosítása az önkormányzatnak nem
kötelező feladata, de véleménye szerint azon anyák számára, akik dolgoznak, létfontosságú,
hogy a gyermeküket el tudják helyezni.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a bölcsődénél a már megvalósult
tetőfelújítás következtében az önkormányzat még 10 évig kötelezve van az intézmény
működtetésére. A konyhát mindenképp fel kell újítani, mivel az ÁNTSZ 2009. december 31ig adott erre határidőt. A felújításra vonatkozó tervek már megvannak, az alapján a
kivitelezés 4-5 millió Ft-ba kerülne. Ezért volna előnyösebb a pályázat révén véghezvinni a
fejlesztést, mert akkor 4 millió Ft önrésszel nemcsak a konyha felújítása valósulna meg,
hanem férőhely növekedést is elérnek.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogyha beadják a pályázatot, akkor az ÁNTSZ felé ezt
jelezhetik, és így időt nyerhetnek.
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Kiss Norbert Ivó biz. tag elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan az egyetlen probléma, hogy az
a három gyermekes szülő is beadja a bölcsődébe a gyermekét, aki nem dolgozik, hanem
egész nap otthon van. Ezen gyerekek esetében miért az önkormányzat fizessen?
Viplak Tibor biz. tag elmondja, hogy ezt a problémát szabályozással meg lehet oldani.
Buza Lajos elnök – több kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki az ismertetett
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
113/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság 133/2009. (IX.16.) számú határozatát a Képviselőtestület számára elfogadásra javasolja.
Illés József biz. titkár kéri, hogy a költségvetést érintő módosításokról is szavazzon a
bizottság a kiküldött táblázat alapján. Két döntés átvezetésére lenne szükség.
Buza Lajos elnök – kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a költségvetés, táblázat
szerinti módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
114/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelet módosítását jelen jkv. melléklete szerint javasolja
elfogadni.

4.) Vegyes ügyek
a.) A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatása a hozzájárulás alakulásáról
Buza Lajos elnök ismerteti a Kistérségi Társulás melléklet szerinti levelét. Megjegyzi, hogy a
kérés teljesítése többletkiadást fog jelenti az önkormányzat számára.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a kistérségi hozzájárulás módosítása évi
1.550 eFt, havi 129 eFt többletkiadást fog jelenteni az önkormányzatnak. Viszont így a
központi ügyelet 2 orvossal működne hétvégén is.
Buza Lajos elnök – kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a költségvetés
módosításával, a kistérségi hozzájárulás tekintetében egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
115/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás
2009. évi támogatását 1.550 eFt-al megnöveli a működési hitel
terhére.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzatmódosítást
az
önkormányzati
előirányzatnyilvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési
rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást a
költségvetési rendeletben szerepeltesse”
Határidő: költségvetési rendelet következő módosítása
Felelős: Tóth Dezső polgármester
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat
iparűzési adóerő alapja május hónapban megemelkedett, így iparűzési adóerő-képesség
felülvizsgálatra került sor. Az adóerő-képességet módosítani kellett, ennek következtében az
állami kiegészítés csökkent, vagyis ebben a hónapban 9 millió Ft-ot vontak vissza az
önkormányzattól. Elmondja, hogy az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete nagyon
bizonytalan, havonta 22 millió Ft nettó bért, 2 millió Ft segély-kiegészítést, 3 millió Ft egyéb
bérjellegű kötelező kiadást kell kifizetnie. Számításai szerint a befolyó iparűzési
adóbevétellel ki kell egészíteni az állami támogatást, hogy a bérkifizetéseknek az
önkormányzat eleget tudjon tenni. Megjegyzi, hogy emellett vannak még olyan jellegű, a
költségvetésben betervezett bérkifizetési elmaradások is, amelyeket addig nem tudnak
teljesíteni, amíg az aktuális járandóságok nincsenek kifizetve.
Buza Lajos elnök megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy a bölcsődei tetőfelújítással
kapcsolatos dokumentumokat – határozatok, szerződések, elszámolások – a bizottság a
következő ülésén tekintse át. Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi
116/2009. (IX.22.) számú határozata:

Bizottságának

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsőde tető héjazat felújítási
munkáinak elvégzése kapcsán benyújtott pályázathoz
kapcsolódó dokumentumokat - határozatok, szerződések,
elszámolások – a soron következő ülésén áttekinti.
Buza Lajos elnök – több javaslat, hozzászólás nem lévén – megköszöni a megjelenteknek a
részvételt és a nyílt ülést 14.00 perckor bezárja.
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Enying, 2009. szeptember 24.

Buza Lajos
elnök

Illés József
titkár

