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Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető 

Buza  Lajos elnök  köszönti  a  bizottság  tagjait  és  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
bizottsági  tagok  5  fővel,  határozatképes  számban megjelentek,  és  az  ülést  14.05  perckor 
megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint.  Ismerteti  a 
meghívóban szereplő napirendet, és kéri, hogy még két pontot vegyenek fel a napirendre. 2-
es pontként a Herceg Batthyányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola érettségi vizsgadíjak 
elfogadására vonatkozó kérelmét, és 3-as pontként Gál Zoltán, a Venturi Kft. ügyvezetőjének 
kérelmét.  Több  napirend  módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  két  napirend 
felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Pénzügyi  Bizottság  5  igen,  egyhangú  szavazattal  2-es  pontként  a  Herceg  Batthyányi  Fülöp  
Gimnázium és  Általános  Iskola  érettségi  vizsgadíjak  elfogadására  vonatkozó  kérelmét,  illetve  3-as  
pontként Gál Zoltán, a Venturi Kft. ügyvezetőjének kérelmét felvette a napirendre.

Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  a  módosított  napirenddel  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Nyílt ülés 
 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről



2.) Herceg  Batthyányi  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  érettségi  vizsgadíjak 

elfogadására vonatkozó kérelme

3.) Venturi Kft. ügyvezetőjének kérelme

Tóth Dezső polgármester  jelzi,  hogy dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  megkérte,  jelezze  a 
bizottság felé, hogy szeretett volna részt venni az ülésen, de sajnos felülvizsgálatra kellett 
mennie, így nem tud jelen lenni. 

Nagy József Ödön képviselő 14.06 perckor megérkezik az ülésre.

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Buza  Lajos elnök felkéri  Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezetőt  a  költségvetési  tervezet 
ismertetésére.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja,  hogy január 27-én az intézményvezetőkkel 
tartottak egy egyeztetést, melyen több döntés született. Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét 
képező, az egyeztetésről  készített  összefoglalót.  Elmondja,  hogy a meghozott döntésekkel 
64.165 eFt-tal csökkent a működési hiány 100 millió Ft feletti (hitelkorlát feletti) mértéke, a 
fennmaradó hiány összege azonban még így is 90.102 eFt….

Botos Sándor képviselő 14.08 perckor, Kiss Andrea ESZI vezető 14.10 perckor megérkezik az ülésre. 

… Megjegyzi, jó hír, hogy az Egyesített Szociális Intézmény a jelzőrendszeres pályázat során 
nagyobb támogatást nyert el, mint amit a tervben beállítottak. Véleménye szerint azonban 
még így is bevétel-növekedést, vagy kiadáscsökkenést kell elérni az intézménynél.  További 
csökkentő tételeknek javasolja, hogy az eladható ingatlanokat – Tourinform iroda, volt CBA 
helyiség – amint lehet értékesítsék, vagy hasznosítsák. Elmondja, hogy bár a közétkeztetési 
szolgáltatás  pályáztatás  alatt  van,  de  mégis  20%-os  normatíva  növekedéssel  számoltak. 
Átgondolandónak tartja a Hírmondó újság kiadásának költségeit,  illetve a külkapcsolatok 
kiadásait.  Ha  az  említett  kérdésekben  dönteni  tudnak,  akkor  31.462  eFt-ra  lehetne 
csökkenteni  a  működési  hiányt.  Elmondja,  hogy  a  hiány  csökkentése  érdekében további 
tervek  is  születtek,  például  a  civil  szervezetek  támogatásának teljes  megvonása,  az  utak 
állapotának  javítására  betervezett  összeg  csökkentése,  a  Hivatalban  fellépő  papír, 
fénymásolás és postaköltségeket csökkentése,  de ehhez azonban dönteni kell  a képviselő-
testületnek,  hogy  a  testületi  anyagok  milyen  formában  kerüljenek  kiküldésre.  Át  kell 
gondolni továbbá a rendezvények gyakoriságát, az átmeneti segélyek és a köztemetésekre 
szánt összegek nagyságát. Ezek után még mindig a hitelkorlát feletti hiány mértéke 18.017,- 
eFt,  amivel  nem igen tudtak  mit  kezdeni.  Megjegyzi,  hogy a  fűnyíró  elvet  nem akarták 
alkalmazni.  A költségvetés  helyzetéből  adódóan véleménye szerint  meg kell  próbálni  az 
ÖNHIKI igénylést is. Ahhoz azonban, hogy ÖNHIKI-t tudjon az önkormányzat igényelni, a 
testületnek  meg kell  hoznia  azokat  a  döntéseket,  amely alapján a  lehetőség  megnyílik  a 
támogatás  igénylésére,  ugyanis  az  igényléshez a  gazdálkodást  szigorú szabályokhoz  kell 
kötni. Elmondja, hogy előfordulhat az, hogy az igénylésre jogosult lesz az önkormányzat, de 
az elszámoláskor már nem. Ennek ellenére véleménye szerint mindenképp meg kell próbálni 
a  támogatás  igénylését.  Megjegyzi,  hogy  a  100  millió  Ft  felett  fennmarad  18  millió  Ft 
működési hiány. 
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Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy a pénzügyi vezető által elmondott eredmények 
hosszú  egyeztetések  eredményeként  születtek  meg.  Az  intézményvezetők  a  döntő 
kérdésekben konszenzusra tudtak jutni. A cél az, hogy a költségvetés el legyen fogadva, de 
ez nem egyszerű feladat, mégis mindenki konstruktívan állt hozzá a feladathoz. Véleménye 
szerint a még fennálló hiányt a bevételekből lehetne lefaragni. Szerinte a 2010-es év nagyon 
nehéz  lesz,  elsősorban  a  kormányzati  120  milliárdos  elvonás  miatt,  amelyet  a  kormány 
minden indoklás nélkül tett meg. Enying is 55 millió Ft hozzájárulással kapott kevesebbet a 
2010-es évre. Talán a GDP növekedésével, az önkormányzat is többet fog kapni. Ezt az évet 
valahogy túl kell élnie a városnak, el kell fogadni a helyzetet.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető megjegyzi, hogy az általa ismertetett döntéseknél nem 
vették figyelembe a testületnek azt a döntését, hogy a közalkalmazottak cafetéria juttatásait 
visszaállítják az eredeti állapotába, mert akkor a másik oldalon kellene hozzá biztosítani a 11 
millió Ft-ot. 

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy mindannyian szeretnék, ha a cafetéria juttatások 
megmaradhatnának, de nem tudnak mit tenni, szigorú szakmai, közgazdasági szempontból 
próbálták a döntéseket meghozni.  A többi döntés valószínűleg politikai döntés lesz,  amit 
ezzel kapcsolatban még meg kell hozni.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy csökkentő tételként szerepelnek az ingatlan értékesítések, 
de véleménye szerint  ezek az értékesítések nem befolyásolják a működési  hitel  állapotát, 
mert az ingatlan eladás, az fejlesztési bevételként fog jelentkezni. Véleménye szerint a hitel 
csökkentése kapcsán még mindig vannak lehetőségek,  például vannak olyan túlfizetések, 
amelyeket  vissza  lehet  venni.  Javasolja,  hogy  a  köztisztviselők  esetében  kizárólag  az 
alapilletménnyel és a kötelező pótlékkal számoljanak csak. Ez nem jelent túl nagy összeget, 
kb. 2-3 millió Ft-ot, de ez is jól jön. A parkok, főutak rendben tartásával kapcsolatban szerinte 
lehetne csökkenteni a költségeket, vagy bevételre lehetne szert tenni. Javasolja, hogy azokban 
az utcákban,  ahol  a  Szolgáltató  Intézmény tartja  rendben az utakat,  közterületeket,  ott  a 
lakók fizessenek ezért a szolgáltatásért. A mellékutcákban élők saját maguk tartják rendben 
az utcákat, de például a főutcán mindent a Szolgáltató Intézmény végez el. Tudomása szerint 
az  a  Tanácsi  rendelet  még hatályban van,  hogy minden lakónak a  saját  ingatlanja  előtti 
területet rendben kell tartania.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint az ötlet nem rossz, de ezért a szolgáltatásért senki nem 
fog fizetni, és a főutca sem lesz rendben tartva.

Buza Lajos elnök szerint,  ha a munkákat elvégzi  a Szolgáltató Intézmény, akkor a lakók 
fizessenek érte, ha pedig nem fizetnek, akkor ők maguk végezzék el a szükséges munkákat.

Botos Sándor képviselő megkérdezi, hogy a főutca rendben tartása éves szinten mennyibe 
kerül?

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy önkormányzati rendelet szabályozza azt, hogy a 
főutca  rendben tartását  a  város  végzi  el.  Nem tudja  megmondani,  hogy mennyi  bevétel 
származna  abból,  ha  a  lakosok  fizetnének  ezért  a  munkáért.  Véleménye  szerint  ezt  a 
javaslatot ki kell dolgozni, kivitelezés szempontjából is, meg jogilag is, hiszen jelenleg ezt a 
munkát közcélú munkásokkal végeztetik, és most nincs tisztában azzal, hogy jogilag ez hogy 
megoldható.   Nem  hiszi,  hogy  például  az  idősebbek,  el  tudják  végezni  ezeket  a 
munkálatokat. Az is kérdéses, hogy mennyire lesz egységes így a főutca képe.
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Buza Lajos elnök szerint úgy is meg lehet közelíteni a kérdést, hogy meg kell nézni, melyek 
az önkormányzat  kötelező feladatai.  Elmondja,  hogy van olyan település,  ahol az ápolási 
díjat húzták ki teljesen a költségvetésből, mert nincs rá pénz. Ők is követhetnék ezt a fajta 
költségtervezést, bár meggyőződése, hogy akkor rosszabbul járna az önkormányzat. Ehelyett 
inkább bevételre kell szert tenni onnan, ahonnan erre lehetőség van.
  
Venczel Zita képviselő elmondja,  hogy már 3-4 évvel ezelőtt  felmerült  az utcák rendben 
tartásának  kérdése.  Véleménye  szerint  is  rendeletet  kellene  hozzá  módosítani,  és  abban 
tisztázni a szolgáltatás lehetőségét. A költségvetés bevételi oldalával kapcsolatban elmondja, 
hogy  ő  továbbra  is  szándékozik  megvásárolni  a  Tourinform  iroda  volt  épületét.  Ezzel 
kapcsolatban a bank értékbecslése elkészült, mely szerint az épület értéke 7.200 eFt + áfa. Az 
épület hátsó részét teljesen le kellene bontani,  annyira rossz állapotban van. A becslésről 
készült írásos anyagot meg fogja küldeni a műszaki osztály számára.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy az értékesítés csak fejlesztési bevétel lehet, a működési 
hitel kapcsán nem lehet figyelembe venni.

Botos Sándor képviselő megjegyzi, hogy ha a jegyző vagy aljegyző, mint jogi szakemberek 
jelen lennének, akkor választ kaphatnának olyan kérdésekre, amelyek most felvetődtek.

Nagy  József  Ödön képviselő  az  utcák,  közterületek  rendben  tartásával  kapcsolatban 
elmondja,  hogy  ki  kellene  dolgozni  azokat  a  feladatokat,  amelyeket  az  ott  lakók 
elvégezhetnek, és ha nem végzik el  ezeket a feladatokat,  akkor kellene csak fizetniük, de 
véleménye szerint így sem lenne igazából rend, egységes városkép. Megkérdezi,  hogy az 
előző évek tapasztalatai  alapján,  hogyan szoktak alakulni  a  bevételek? Tudomása szerint 
körülbelül 5%-al több bevételre szoktak szert tenni, mint amit beterveznek.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  jelzi,  hogy  most  nem  tudja  pontosan  megmondani, 
mekkora bevétel növekedés volt, ennek utána kell számolnia. 

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy emlékei szerint a tavalyi évben is legalább 50 
millió Ft-tal több lett az önkormányzat bevétele, mint ahogy azt tervezték, így véleménye 
szerint most is számolhatnak egy kicsit lazábban a bevételek tekintetében.

Illés József bizottság titkára elmondja, hogy már az előző bizottsági ülésen is felhívta arra a 
figyelmet,  hogy  az  idei  költségvetés  már  más,  mint  a  korábbiak.  Az  idén  68  millió  Ft 
hiánnyal zárták le az évet. Egy éve 17 millió Ft hiánnyal, előtte lévő évben 8 millió Ft-os 
hiánnyal. Azaz a 2009. évi hiány 50 millió Ft, vagyis változatlan állami támogatás mellett is 
100 millió Ft lenne a 2010. évi hiány, ha semmi sem változik a kiadásokban.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy 2010-ben az iparűzési adót már az APEH szedi be, és nem 
kapja az önkormányzat 100%-ban vissza, a költségvetési terv jelenleg mégis 100%-os bevételt 
tartalmaz. Tudomása szerint csak 85-90%-át utalja vissza az APEH az önkormányzatokhoz. 
Ez a költségvetési törvényben került elfogadásra.

Viplak Tibor bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy ha kiveszik az ingatlan eladásokat 
a  tervekből,  akkor  még  közel  60  milliós  hiányt  kell  lefaragniuk.  Kevés  a  bevétele  az 
önkormányzatnak,  csak  úgy  tudnak  talpon  maradni,  ha  nagyon  szigorú  intézkedéseket 
hoznak, de reméli, hogy csak egy évig lesz ez így.
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Nyikos  István bizottsági  tag  megkérdezi,  hogy  van-e  kimutatás  arról,  hogy  milyen 
kintlévőségei vannak az önkormányzatnak? Javasolja, hogy esetleg meg lehetne bízni egy 
céget a tartozások behajtásával.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető a bevétel-növekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 
tavalyi évhez képest 0,2%-os volt a növekedés, amely plusz 20 millió Ft-ot jelent, de ezen 
bevételek többségéhez kiadás is kapcsolódik. 

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a kintlévőségek behajtása nagyságrend függő dolog. 
Vannak olyan tételek, amelyeket a Polgármesteri Hivatal be tud hajtani, és ha vannak más 
tételek is, akkor érdemes külső behajtó céget megbízni.

Viplak Tibor bizottsági tag megkérdezi, hogy mennyi a pontos kintlévőség?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy körülbelül 100 millió Ft, amely többnyire 
adóhátralékokból áll össze.

Venczel Zita képviselő megkérdezi, hogy parkoló automatákat miért nem lehet felállítani? A 
parkolási bevételekből aztán lehetne az utcákat fejleszteni.

Viplak  Tibor bizottsági  tag  elmondja,  hogy  ha  lennének  parkoló  automaták,  akkor  az 
autósok olyan helyeken állnának meg, ahol nincsen.

Venczel  Zita képviselő  elmondja,  hogy  Székesfehérváron  5.500,-  Ft  egy  büntető  cédula. 
Emellett  ott  a  szemetelést  is  büntetik.  Véleménye szerinte  ezeket  Enyingen is  be  lehetne 
vezetni.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint ne a szemetelés büntetéséről beszéljenek, amikor 100 
millió Ft-os kintlévősége van az önkormányzatnak. Megjegyzi, hogy a szabálysértési bírság 
is az önkormányzatot illeti meg, ha a bírságot nem fizetik be a központi számlára. 

Buza  Lajos elnök  megjegyzi,  hogy  vannak  olyan  szabálysértések,  amelyeket  az 
önkormányzatnál  lehetne  beszedni.  Ilyen  például  a  parlagfű  bírságolása,  mellyel 
kapcsolatban tudja, hogy az elmúlt évben egyetlen egy bírság sem lett kiszabva. 

Botos  Sándor képviselő  megjegyzi,  hogy ő  kapott  bírságot  parlagfű  miatt.  De tudomása 
szerint a parlagfű miatt csak akkor bírságol a Hivatal, ha konkrét bejelentés érkezik miatta.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy pontosan 122 millió Ft kintlévősége van 
az önkormányzatnak.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  kommunális  adó  hátralék  18.147  eFt,  iparűzési  adó 
hátralék 28.092 eFt, gépjármű adó hátralék 40.035 eFt, késedelmi pótlék 33 millió, plusz az 
egyéb tartozások. Ezeknek a behajtásán kellene elgondolkodni.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a felsorolt tételek mindegyike a Polgármesteri 
Hivatal hatáskörébe tartozik.

Viplak Tibor bizottsági  tag szerint  a  122 millió Ft-os  kintlévőség behajtását  meg kellene 
próbálni eladni valakinek az összeg 10%-áért.
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Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy neki is van olyan kintlévősége, amelyet 9 éve 
nem tud behajtani, pedig adóbehajtónál is volt. Az önkormányzati kintlévőség behajtásából 
is  lehetne  pluszpénzt  szerezni,  de  véleménye  szerint  akkor  szükség  lenne  sikerdíjat  is 
megállapítani.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  hosszú  évek  óta  eléggé 
kíméletesen bánik a lakossággal a szemétdíj, a vízdíj, vagy a kommunális adót illetően. A 
környező településeknél ezek a díjak közel a duplája a városénak. Éppen ezért elvárható 
volna a lakosságtól is, hogy az ezzel kapcsolatos hiányok ne növekedjenek olyan mértékben, 
mint ahogy azt a kimutatás mutatja. Véleménye szerint az adóhátralék nagysága igen riasztó. 
Megjegyzi,  hogy az  okait  is  meg kellene  vizsgálni,  hogy mi  matt  lett  120  millió  Ft-os  a 
kintlévőség.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy az összeg 2190 tételből adódik össze.

Illés József bizottság titkára elmondja, hogy az igazgatási bevételek évről-évre növekednek. 
Az, hogy az adóhátralékok mennyire likvid követelések, eladhatóak-e avagy sem, nem tudja, 
de biztos, hogy testületi döntés szükséges hozzá. Azt mindenképp meg kell vizsgálni, hogy 
jogilag mi lehetséges. Megjegyzi még, hogy minden évben a zárszámadási rendelet – amelyet 
minden képviselő kézhez kap – tartalmazza az adóhátralékok mértékét.

Venczel  Zita képviselő megjegyzi,  hogy az iparűzési adó hátralékainak a behajtásáról  ez 
évtől az Adóhivatal fog gondoskodni.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az iparűzési adók az első félévben még a 
Hivatalhoz érkeznek be.

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy a 2009. évi bevallások után esedékes összegek 
még  a  Hivatalhoz  fognak  beérkezni,  azt  követően  5  évre  visszamenőleg  ellenőrzési  és 
behajtási joga van az önkormányzatnak, és azután kerül át az Adóhivatalhoz a jogosultság. 

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy még most, akinek tartozása van 
befizetheti  a  Hivatal  felé  az  iparűzési  adó  tartozását,  mert  miután  átkerül  majd  az 
Adóhivatalhoz  a  jogosultság,  akkor  az  APEH  már  be  is  fogja  hajtani  a  tartozásokat. 
Megkérdezi, hogy nem lehet-e eltörölni a késedelmi pótlékot abban az esetekben, ha az adót 
befizetik a hátralékosok?

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  megszorításokat  kellene  hozni  erre 
vonatkozóan,  de  drasztikus  megszorításokat  eddig  mégsem  hoztak.  El  kellene  azon 
gondolkodniuk, hogy a kintlévőségeket megpróbálja maga az önkormányzat behajtani, vagy 
külső  szakembert  kérnek  fel  a  feladatra.  Szerinte  elsősorban az  iparűzési  és  a  gépjármű 
adókat lehetne behajtani.

Buza  Lajos elnök  javasolja,  hogy  60  millió  Ft-al  növeljék  meg  a  Polgármesteri  Hivatal 
bevételét. 120 millió Ft-ból 60 milliót csak be tud hajtani a Hivatal.

Nagy József Ödön képviselő sokallja a 60 milliót, szerinte a 30 millió Ft megfelelőbb lenne.

Buza  Lajos elnök  elmondja,  hogy  ha  az  ingatlanok  értékesítését  nem  számolják  be  a 
működési bevételek közé, akkor 48 millió Ft mínuszt kell lefaragniuk.
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Viplak Tibor bizottsági tag véleménye szerint, ha 60 millió Ft bevételt állítanak be, akkor 
rövid  időn  belül  „fejre  fog  állni”  az  önkormányzat.  Ha  azonban  csak  30  millió  Ft-ot 
terveznek be, és azt tudja teljesíteni a Hivatal, akkor már jól állnak. Jelenleg a költségvetési 
helyzet olyan rossz, hogy hónapról-hónapra azon aggódnak, hogy legalább a fizetéseket el 
tudják utalni a dolgozóknak.
   
Buza Lajos elnök szerint mindegy, hogy 60 vagy 30 millió, egyedül az ÖNHIKI igénylésnél 
fog problémát jelenteni az összeg nagysága.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  soknak tartja  a  30  millió  Ft-ot  is.  Szerinte  az  már  jó,  ha  a 
tartozások 10%-át be tudják hajtani, bár szerinte a tartozások mögött hozzáállási problémák 
is vannak. Megjegyzi, nem szabad a bevételek meghatározásánál a realitásoktól elszakadni, 
nem szabad kozmetikázni a költségvetést.

Illés  József bizottság  titkára  elmondja,  hogy  a  könyvvizsgáló  csak  akkor  fogadja  el  a 
költségvetést, ha a benne szereplő összegeket reálisnak találja. Kéri, hogy ne határozzanak 
meg több bevételt, mint ami szükséges, mert különben az ÖNHIKI igényléssel nem tudnak 
megpróbálkozni.  Bármekkora összeget is  terveznek be,  ameddig az összeg nem folyik be 
ténylegesen, addig csak bizonytalanságot okoz.  Azt tisztán kell látnia mindenkinek, hogy 
akármilyen költségvetést is állítanak össze, az önkormányzat fizetési képessége nem jó. Ha 
ilyen  jellegű  bevételeket  terveznek  a  költségvetésbe,  akkor  javasolja,  hogy  azok  az 
intézmények költségvetésébe kerüljenek zárolásra, és csak akkor kerüljenek elköltésre, ha a 
bevétel ténylegesen megvalósul.     

Buza Lajos elnök elmondja,  hogy a kintlévőségek közül 86 millió Ft,  amely adóhátralék, 
ezeket adók módjára be lehet hajtani, nem kell hozzá hosszú bírósági procedúra. A 86 millió 
Ft-nak legalább a felét be lehet hajtani.

Botos Sándor képviselő véleménye szerint 30 és 10 millió Ft között kellene meghatározni a 
behajtható összeget. 15-20 millió Ft talán behajtható.

Bedi Andrea HBF Gimn. és Ált. Iskola igazgató 15.00 perckor elhagyja az üléstermet.

Buza Lajos elnök véleménye szerint,  most  elsősorban a költségvetést  kell  a  bizottságnak 
rendbe  tennie,  és  azoknak  a  dolgoknak  a  kidolgozása  és  behajtása,  amelyekről  a 
költségvetéssel kapcsolatban döntenek, már más kérdés, amivel most nem kell mélyebben 
foglalkozniuk.  

Tóth Dezső polgármester szerint az még elfogadható, ha valaki a nehéz anyagi helyzetére 
való tekintettel nem képes rögtön befizetni a kommunális adót, de ha valakinek gépjárműje 
van, és azután nem fizeti be a gépjármű adót, azt mindenképp meg kell próbálni behajtani.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy 28.092 eFt az iparűzési adóhátralék, amit bevallottak, de 
mégse fizettek be. Ezt az összeget mindenképp behajtaná. Emellett a gépjármű adóhátralék 
fele is mindenképp behajtható. 

Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy ez nem ilyen egyszerű, hiszen a gépjárműadó 
tartozások többnyire a fuvarozó cégeknél keletkeztek.

Nagy József Ödön képviselő módosító javaslata, hogy 30 millió Ft helyett 38 millió Ft-ot 
próbáljanak behajtani, amelyből 8 millió Ft a jutalék vagy a behajtási költség legyen a kiadás 
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oldalon.  Megjegyzi,  hogy  sok  oka  lehet  annak,  hogy  a  Hivatal  nem  tudja  behajtani  a 
tartozásokat, szerinte egy szakemberrel meg kellene nézetni az anyagot.

Illés József bizottság titkára  felhívja  a figyelmet  arra,  hogy jelen ülés  abból  a  célból  lett 
összehívva,  hogy  a  költségvetésben  lévő  működési  hiányt  lefaragják.  Véleménye  szerint 
célszerű lenne,  ha  a  pénzügyi  vezető  által  felsorolt  javaslatokról  döntenének először,  azt 
követően pedig az elhangzott két javaslatról.

Viplak Tibor bizottsági tag szerint Nagy József Ödön képviselő javaslata elfogadhatónak 
tűnik, mert azzal helyre lehetne állítani a költségvetést. De véleménye szerint az elhangzott 
javaslatokról is dönteni kellene, hogy melyik elfogadható, melyik nem. 

Tóth Dezső polgármester 15.08 perckor elhagyja az üléstermet.

Buza Lajos elnök szerint szavazhat most a bizottság, de úgyis a képviselő-testületnek kell 
döntenie.  Nem  is  kellene  a  bizottságnak  szavaznia,  hanem  csak  össze  kell  állítani  a 
költségvetést és a testület elé terjeszteni. Javasolja, hogy arról döntsenek, hogy 100 millió Ft 
alatt legyen a hiány, és majd ez alapján állítja össze a Hivatal a költségvetést.

Nagy József Ödön képviselő kéri, hogy azt vegyék figyelembe, hogy az előző testületi ülésen 
a cafetéri juttatásokat nem fogadta el a testület, és ő továbbra sem fogja megszavazni, mert ő 
csak úgy hajlandó elfogadni, ha közben létszámcsökkentés is van. Saját véleményét mondja, 
elvből nem fogja megszavazni a cafetériát.

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy a cafetéria összeg kb. 5-6 család megélhetését 
jelenti, és az intézményvezetőkkel közösen döntöttek úgy, hogy inkább lemondanak erről.

Nagy József Ödön képviselő szerint ez demagógia.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  az  a  demagógia,  hogy  a  köztisztviselők  cafetéria 
juttatása bent marad, a közalkalmazottaké pedig nem. Kéri, hogy a javaslatokon tételenként 
menjenek végig.

Tóth Dezső polgármester 15.12 perckor visszaérkezett az ülésre. 

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy   -  mivel  az  ingatlaneladásokat  nem 
számolhatják be a bevételi  oldalon működésbe – kb.  60 millió Ft  hiányt kell  lefaragniuk. 
Elmondja,  hogy a könyvvizsgáló minden olyan bevétel mellé,  amelynek a megvalósulása 
bizonytalan, a kiadási oldalon intézkedési tervet fog kérni. Véleménye szerint az első tétel, 
amelyhez bizottsági döntés kell, a cafetéria juttatások. 
 

Cafetéria juttatások

Buza Lajos elnök kéri, hogy sorban döntsenek a felvetődött egyes javaslatokról. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, hogy a közalkalmazottak tekintetében vegyék ki a cafetéria juttatásokat, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

8



Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
17/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  közalkalmazottak  tekintetében  a  cafetéria 
juttatásokat  nem  javasolja  betervezni  a  2010.  évi 
költségvetésben.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy ő elvtelennek tartja ezt a döntést, azért nem szavazta meg. 
Véleménye szerint a közalkalmazott és a köztisztviselő is a közt szolgálja, ha az egyik kap 
cafetéria juttatást, a másiknak is kellene. 

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy az intézményvezetőkkel egyeztettek ezt illetően, 
és arra az egységes álláspontra jutottak, hogy inkább lemondanak a cafetéria juttatásokról, 
mint, hogy helyette el kelljen valakit bocsátani. Ha viszont ezzel nem ért egyet a bizottság, 
akkor konkrétan mondják meg, hogy milyen személyeket bocsássanak el.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  a  cafetéria  kérdésről  szavazzon  utoljára  a 
bizottság, és csak akkor vonják meg a juttatást, ha végképp szükség lesz rá.

Hírmondó költsége

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  jelenleg  1  millió  Ft  van  tervezve  a 
költségvetésben erre a célra.

Gebula Béla Ákos képviselő, mint az újság szerkesztő bizottságának a tagja elmondja, hogy 
két lehetősége van az önkormányzatnak, vagy megemeli a hirdetési árakat, vagy csökkenti a 
lapszámot  olyan  szintre,  ami  a  hirdetési  bevételekből  fenntartható.  Véleménye  szerint 
valamilyen formában mindenképp szükség van az újságra.

Illés  József bizottság titkára  javasolja,  hogy esetleg csökkentett  példányszámban jelenjen 
meg az újság,  és a  fontosabb helyeken tegyék elérhetővé,  mint ahogy a korábbi években 
gyakorlat volt.

Viplak Tibor bizottsági tag javasolja, hogy csak a hirdetési bevételekből oldják meg az újság 
kiadását, illetve kerüljön fel a honlapra, így mindenki számára elérhetővé válik a lap.

Venczel Zita képviselő megjegyzi, hogy Balatonbozsokon nem elérhető a Városi Tv adása, 
mégis támogatja az önkormányzat a Városi Tv-t, ez ügyben is érdemes volna elgondolkodni.

Nagy  József  Ödön  képviselő  javasolja,  hogy  maradjon  meg  a  Hírmondó  tavalyi 
költségvetése, helyette inkább a Városi Tv támogatását csökkentsék.

Illés  József bizottság  titkára  megjegyzi,  hogy  a  Városi  Tv  szolgáltatást  végez,  nem 
támogatást kap.

Nagy  József  Ödön  képviselő  véleménye  szerint  akkor  is  inkább  a  Tv  támogatását 
csökkentsék.
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Buza Lajos elnök elmondja, hogy ha fele példányszámban jelentetik meg az újságot, az nem 
jelent fele költséget, de ha csak kéthavonta jelenik meg az újság, az már a költségek 50%-os 
csökkenését  jelenti.  Javasolja,  hogy  Kabókára,  Alsótekeresre,  Leshegyre,  Balatonbozsokra 
továbbra is vigyék ki az újságot, Enyingen pedig központi helyeken kell elhelyezni egy-egy 
példányt. Megjegyzi, hogy a Város Televízión keresztül sem kap teljes képet az, aki nézi az 
adást, mert a rendeletek általában nincsenek teljes egészében ismertetve.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért azzal, hogy a külső városrészekbe legyen eljuttatva az 
újság. Véleménye szerint a jelenlegi példányszám sok, nagyon sok újság a kukában végzi 
olvasatlanul.

Kiss Norbert Ivó bizottsági tag 15.23 perckor elhagyja az üléstermet, a bizottság létszáma 4 fő.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint, ha csak 1500 példányszámban jelenik meg 
az  újság  hathetes  időközönként,  vagy  nyári  szünet  közbe  iktatásával,  akkor  is 
megspórolhatja az önkormányzat a fele költséget.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint annak nem lenne értelme, ha megszüntetnék 
az újságot. Az eddigiek során, ha bevételük keletkezett a hirdetési díjakból, azt nem költötték 
el,  hanem visszaforgatták az újságba.  Javasolja,  hogy 500 eFt-ra csökkentsék a Hírmondó 
költségét.

Illés  József bizottság  titkára  megjegyzi,  hogy  500  eFt-ból  elő  lehet  állítani  úgy  2000 
példányszámot, hogy nem kérnek decemberben színes számot.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy az év folyamán majd meglátják, hogy mire elég 
az 500 eFt. Ha nem fedezi a teljes év költségeit, akkor legfeljebb novemberben, decemberben 
nem jelentetik meg az újságot, vagy esetleg saját zsebből kipótolja a megjelenéshez szükséges 
hiányzó összeget.

Venczel Zita képviselő megkérdezi, hogy mennyi a Városi Tv éves támogatása?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy 1.193 eFt évente. 

Gebula Béla Ákos képviselő szerint ezt az összeget hagyják meg, mert a tévére ugyanúgy 
szükség van, mint a Hírmondóra.

Viplak  Tibor bizottsági  tag  megkérdezi,  hogy  milyen  nagyságú  bevétel  származik  a 
Hírmondónál a hirdetésekből?

Nemes  Diána Művelődési  Ház  vezető  elmondja,  hogy  ez  nagyon  változó,  általában 
körülbelül 150-200 eFt. 

Buza Lajos elnök – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 
a Hírmondó költségeit 500 eFt-ra csökkentsék, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
18/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  Hírmondó  újság  költségeit  500  eFt-ban 
tervezi be a 2010. évi költségvetésben.

Buza Lajos elnök jelzi, hogy elhangzott még egy javaslat a Városi Tv-vel kapcsolatban. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, hogy a Városi Tv támogatását a felére csökkentsék, kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
19/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  nem  javasolja  a  Városi  Tv  költségeinek  az 
50%-os csökkentését a 2010. évi költségvetésben.

Külkapcsolatok kiadásai

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  jelenleg  1  millió  Ft  van  tervezve  a 
költségvetésben erre a célra.

Buza Lajos elnök megkérdezi, hogy várható-e az idei évben a testvérvárosokból látogatás?

Tóth Dezső  polgármester elmondja, hogy októberben-novemberben várható a Bad Urach-i 
testvérvárosból vendégek érkezése.

Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy a lengyel testvérvárosból az idei évben nem 
jönnek vendégek, hanem valószínűleg ők hívják meg az önkormányzatot.

Buza Lajos elnök javasolja,  hogy akkor  a  felére  csökkentsék le  a  külkapcsolati  kiadások 
összegét is.  Több javaslat 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 
20/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy a külkapcsolatok kiadását 500 eFt-ban tervezi 
be a 2010. évi költségvetésben.
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Civil szervezetek támogatása
  
Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  jelenleg  950  eFt  van  tervezve  a 
költségvetésben erre a célra.

Buza Lajos elnök javasolja, hogy az idei évben a város Alapítványától kérjenek támogatást a 
civil szervezetek.

Viplak Tibor bizottsági tag megkérdezi, hogy mely civil szervezetekről van szó pontosan?

Illés  József bizottság  titkára  elmondja,  hogy  akik  tavaly  is  kaptak,  a  Polgárőrség,  a 
Református Egyházközség, a Bozsokért Alapítvány, Peresztegi Ferencné.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy a Polgárőrségnek adjanak továbbra is, a többi 
támogatást  azonban  húzzák  le.  Megjegyzi,  hogy  a  Református  Egyházközség  is  jelezte 
számára, hogy kérnének támogatást. Ő kérte őket, hogy még a költségvetés elfogadása előtt 
nyújtsák be a kérelmüket, ellenkező esetben nem kapnak támogatást.

Botos Sándor képviselő, mint a Polgárőrség tagja elmondja, hogy a Polgárőrség létszáma 
megtriplázódott,  és  mivel  a  rendőrség  elég  sok  teendővel  megbízza  őket,  a  feladataik  is 
nőttek.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető megjegyzi, hogy a 950 eFt-ból decemberi testületi döntés 
értelmében 420 eFt az orvosok támogatására megy.

Tóth Dezső  polgármester  elmondja,  hogy a  Polgárőrség  tagjai  6.000,-Ft  fizetnek be  saját 
zsebükből azért,  hogy polgárőrök lehessenek,  a  feladataik az idei évben nagy mértékben 
megnőttek, így javasolja, hogy számukra a tavalyi támogatási összeget 100 eFt-tal emeljék 
meg.

Buza Lajos elnök javasolja, hogy egyedül a Polgárőrségnek adjanak 350 eFt-ot, a többi civil 
szervezetnek semmit.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért a Polgárőrség támogatásával,  de véleménye szerint 
nem elfogadhatóak az elvek. Egy szervezet támogatását megemelik, a többiét pedig eltörlik a 
költségvetésre  hivatkozva,  ez  nem  helyes.  Hagyják  meg  a  tavalyi  szinten  a  Polgárőrség 
támogatását - hiszen szükség van a tevékenységükre – a többi szervezetét pedig töröljék el.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a költségvetésben a támogatások léte az 
ÖNHIKI-re való pályázat esélyeit rontják. Véleménye szerint a saját intézmények támogatása 
fontosabb lenne, mint a civil szervezetek támogatása. Szerinte célszerűbb lenne vagy minden 
szervezettől megvonni a támogatást, vagy mindegyik szervezetnek csökkentett támogatást 
adni.

Buzási Beáta bizottsági tag 15.35 perckor elhagyja az üléstermet, a bizottság létszáma 3 fő.

Botos  Sándor képviselő  megköszöni  a  polgármester  támogatását.  Elmondja,  hogy ő  már 
tájékoztatta a Polgárőrség tagjait, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg nem túl 
fényes, így annak is örülhetnek, ha a tavalyi évi támogatást megkapják az idei évre. Majd 
keresni fognak más támogatókat a tevékenységük végzéséhez.
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Nagy József Ödön képviselő megjegyzi, hogy a polgárőrök gyakran a saját gépkocsijukat is 
használják  a  saját  költségükön.  Javasolja,  hogy  összesen  400  eFt  hagyjanak  meg  a  civil 
szervezetek számára a költségvetésben, és ebből az összegből 250 eFt-ot a Polgárőrség kapjon 
meg.

Venczel  Zita képviselő  egyetért  a  Polgárőrség  támogatásával.  Elmondja,  hogy  a 
Balatonbozsokért  Alapítvány  tagjaival  már  közölte,  hogy  az  idei  évben  nem  tud  az 
önkormányzat  támogatást  nyújtani.  Javasolja  azonban,  hogy  a  Polgárőrséget  leszámítva 
senki más ne kapjon támogatást, ne tervezzenek rá pénzt a költségvetésben.  

Buza Lajos elnök –  több hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a 
Polgárőrség számára 350 eFt támogatást nyújtsanak, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság igen szavazat nélkül, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
21/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy a Polgárőrség támogatását 350 eFt összegben 
nem javasolja betervezni a 2010. évi költségvetésben.
 

 
Buza  Lajos elnök  kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  hogy  a  Polgárőrség  számára  250  eFt 
támogatást nyújtsanak, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
22/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy a Polgárőrség támogatását 250 eFt összegben 
tervezi be a 2010. évi költségvetésben.

Buza Lajos elnök kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a többi civil szervezet támogatására 150 
eFt-ot tervezzenek be, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
23/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  a  civil  szervezetek  támogatását  150  eFt 
összegben nem javasolja betervezni a 2010. évi költségvetésben.
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EVSE támogatása

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg 3.600 eFt van a költségvetésben 
erre a célra.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy maradjon meg ez az összegű támogatás.
 
Buza Lajos elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri,  hogy aki azzal egyetért,  hogy az 
Enyingi  Városi  Sportegyesület  számára  3.600  eFt  támogatást  nyújtsanak,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
24/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület támogatását 
3.600 eFt összegben tervezi be a 2010. évi költségvetésben.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  megjegyzi,  hogy  az  Egyesület  év  végi  elszámolásait 
érdemes megnézni, hogy milyen dolgokra költik a támogatásként megkapott pénzt.

Nagy  József  Ödön képviselő,  mint  a  Természetjáró  Szakosztály  vezetője  kéri,  hogy  ne 
általánosítsanak az elszámolást illetően. 

Arany János program támogatása

Illés  József bizottság  titkára  elmondja,  hogy  mindenfajta  támogatás  szerepeltetése 
kétszeresen  ront  az  ÖNHIKI-n  elnyerhető  bevételen,  egyszer  úgy,  hogy  kiadják 
támogatásban,  egyszer  pedig,  hogy  ennyi  összeggel  kevesebb  támogatást  kap  az 
önkormányzat.

Buza Lajos elnök –  több hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a 
program támogatása 500 eFt maradjon, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
25/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  Arany  János  tehetséggondozó  program 
támogatását 500 eFt összegben nem javasolja betervezni a 2010. 
évi költségvetésben.

14



Nagy József Ödön képviselő megjegyzi, hogy a programot illetően vannak a költségvetési 
éven áthúzódó tételek, azokat a 2010. évi költségvetésben be kell tervezni. Javasolja, hogy 
olyan módon szavazzon a bizottság, hogy újabb program támogatását nem tudja támogatni.
 
Buza Lajos elnök a javaslatnak megfelelően kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy újabb Arany 
János program indítását ne támogassák, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
26/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott, hogy újabb Arany János tehetséggondozó program 
támogatását a 2010. évi költségvetési évben nem támogatja.

A Ligeti iskola,  balatonbozsoki Civil  Ház, Ady E.  u.  2.  szám alatti  épület és a kabókai  
művelődési ház gázdíj ügye

Viplak Tibor bizottsági tag elmondja, hogy a tavalyi évben összesen 2.395 eFt volt a szóban 
forgó épületek gázdíj számlája, ami igen sok. Véleménye szerint ezeknél az épületeknél a 
gézfogyasztást le  kellene állítani.  Ehhez az szükséges,  hogy a Ligeti  iskolából a Nevelési 
tanácsadó átköltözzön a kistérségi iroda épületébe, ahol jelenleg 4 üres helyiség van. Az Ady 
E. utcai épületből a napokban költöztek ki a rendőrök, úgyhogy ott is le lehetne állítani a 
gázfogyasztást. A bozsoki, illetve a kabókai épületekkel kapcsolatban döntéseket vár.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az előző bizottsági ülésen is elhangzott az a javaslat, hogy 
a polgármester tárgyaljon a civil szervezetekkel ez ügyben. Az a javaslat született az elmúlt 
ülésen, hogy azokat a civil szervezeteket, amelyek a bozsoki Civil házban szoktak összejönni, 
a foglalkozásaik időpontjában busszal átszállítják az enyingi Művelődési Házba, így a Civil 
házban a fűtést el tudják zárni. Megjegyzi, hogy csak a téli időszakban működne ez így.

Nagy József Ödön képviselő kizártnak tartja, hogy olyan sok pénz megy el a gázfűtésre. 
Szerinte később ezekből a számlákból lesznek a gázvisszatérítések.

Viplak Tibor bizottsági  tag elmondja,  hogy a múlt  alkalommal is  az egyik bozsoki  civil 
szervezet a legnagyobb fokozaton hagyta a fűtést, mikor elmentek az épületből.

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  az  intézményvezetőnek,  vagy  az  épület 
felelősének rendszeresen ki kell menni az ingatlanokhoz ellenőrizni a fogyasztást, hiszen ez a 
feladata.

Botos  Sándor képviselő  elmondja,  hogy  a  Polgárőrség  maximum  1  órát  szokott  a  Civil 
házban  lenni,  fűtés  nélkül  is  meg  tudják  oldani  a  megbeszélésüket.  Szerinte  a 
nyugdíjasklubbal kell egyeztetni ez ügyben.

Venczel Zita képviselő úgy tudja, hogy amikor elindították a fűtést a szezon kezdetén, akkor 
18  fokra  lett  beállítva.  Ehhez  kapcsolódóan  Nemes  Diána  intézményvezető  kiadott  egy 

15



körlevelet, hogy mindegyik civil szervezet spóroljon a fűtéssel. Nem tudja, hogy ki lehetett, 
aki átállította a fűtés fokozatát.

Buza  Lajos elnök  szerint  a  legjobb  megoldás  az,  ha  a  nyugdíjasokat  a  megadott 
időpontokban beszállítják Enyingre busszal, majd vissza.

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  egy  ingatlannak  legyen  felelőse.  Ez  a 
probléma  is  megoldható  úgy,  hogy  amikor  összejövetelük  van  a  nyugdíjasoknak,  akkor 
feltekerik a fűtést, amikor végeznek, visszaállítják. Az utaztatással véleménye szerint csak 
nagyobb kellemetlenséget okoznak.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy a Balatonbozsokért Alapítvány két termet használ a 
Civil házban, ezek közül csak az egyikben van a radiátor elindítva azért, hogy ne fagyjanak 
el a falak.

Buza Lajos elnök megkérdezi Nemes Diána Művelődési Ház vezetőt, hogy 4 civil szervezet 
működik-e a Civil házban, és mennyi a gázszámlája havonta az épületnek?

Nemes  Diána Művelődési  Ház  vezető  elmondja,  hogy  havonta  100  eFt  felett  van  a 
gázszolgáltatás díja. 4 szervezet gyűlésezik a Civil házban, a Balatonbozsokért Alapítvány 
hetente egyszer, a Polgárőrség havonta egyszer, a motoros klub télen nem igazán tartanak 
megbeszélést,  de  egyébként  általában hetente  egyszer,  a  nyugdíjasklub  pedig  kéthetente 
egyszer. Amikor nincs senki az épületben, akkor 18 fokon van a fűtés.

Venczel Zita képviselő véleménye szerint azt össze lehet egyeztetni, hogy a civil szervezetek 
egy  napon  tartsák  meg  az  összejöveteleiket,  és  akkor  elég  az  adott  napon  felfűteni  az 
épületet.

Nemes Diána Művelődési Ház vezető elmondja, hogy szakemberek véleménye szerint akkor 
érnének el megtakarítást, ha 5 fokra állítanák a fűtési rendszert. Ez azonban az épület külső 
része  miatt  nem  biztonságos,  ezeken  a  területeken  5  fok  belső  hőmérséklet  esetén  is 
elfagyhatnak a csövek. Ha pedig 10 fokra állítják a fűtést, az nem eredményez megtakarítást. 
Véleménye szerint szerencsésebb lenne, ha a téli időszakban a civil szervezetek a Művelődési 
Házban tartanák az összejöveteleiket.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint legalább mínusz 40 foknak kell ahhoz lenni, 
hogy a belső 5 fokos hőmérsékleten elfagyjanak a csövek.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy ha fagytalanítják a rendszert, akkor a vizesblokkot nem 
tudják a szervezetek használni.

Viplak Tibor bizottsági tag megjegyzi, hogy a kabókai Művelődési Ház kapcsán is dönteni 
kell, ahol egyébként az orvosi rendelő is működik, így ennek megoldása problémásabb lehet.

Buza Lajos elnök elmondja, hogy az Ady E. utcai ingatlant, ha bérbe adják, akkor a bérlőktől 
a rezsi költségeket el kell kérni. Javasolja, hogy a polgármestert bízzák meg az egyeztetések 
lefolytatására.

Tóth Dezső polgármester véleménye szerint mindenképp lesz 2-3 olyan alkalom, nagyobb 
rendezvény, amikor nem fogják tudni behozni a nyugdíjasokat,  mivel nem akarnak majd 
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beutazni  Enyingre.  A  nyugdíjasok  lokálpatrióták,  akik  szeretik  a  saját  közösségükben,  a 
megszokott helyükön megtartani a rendezvényeiket.

Nemes Diána Művelődési Ház vezető elmondja, hogy tudomása szerint a nyugdíjasok nem 
terveznek  nagyobb  rendezvényt,  jelenleg  a  nyugdíjas  ki-mit-tudra  készülnek.  Ha  pedig 
farsangot szeretnének rendezni, azt hét közben, például csütörtökön az enyingi Művelődési 
Házban  megtarthatják.  Véleménye  szerint  a  civil  szervezetek  is  megtehetik,  hogy 
alkalmazkodnak a körülményekhez.

Nagy József Ödön képviselő megérti Nemes Diána Művelődési Ház vezető érveit. Javasolja, 
hogy  ha  a  szervezetek  átutaztatásával  megspórolnak  valamennyi  összeget,  akkor 
kompenzációként adjanak valamennyi támogatást számukra, például 40 eFt-ot.

Venczel  Zita képviselő  szerint,  ha  van  egy  Civil  Ház  bozsokon,  akkor  nem  fognak  a 
nyugdíjasok beutazni Enyingre, ahogy ők se a Balatonbozsokért Alapítvánnyal.           

Buza Lajos elnök –a döntés előtt – rövid szünetet rendel el.

16.00 perctől 16.10 percig szünet. A bizottság létszáma változatlanul 3 fő. Szünet után nem érkezett vissza az  
ülésre Gebula Béla Ákos képviselő.

Fénymásolás, papír és postaköltségek csökkentése

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy jelenleg 2.000,- eFt van betervezve erre a 
célra. Véleménye szerint  egyességre  kellene  jutni  ebben az  ügyben,  hogy milyen módon 
történjen a testületi anyagok kiküldése.

Buza Lajos elnök véleménye szerint, ha a képviselők meg tudják oldani, meg lehet küldeni 
az anyagokat pendrive-on vagy interneten keresztül is. Minden képviselőnek 2 pendrive-ot 
kell venni, hogy cserélhetőek legyenek.

Nagy József Ödön képviselő szerint  nem szükséges pendrive,  e-mailen keresztül  is  meg 
lehet oldani az anyagtovábbítást.

Illés József bizottság titkára megjegyzi, hogy a testületi anyag kiküldésével egy időben, az 
előterjesztések a város honlapjára is felkerülnek.

Buza Lajos elnök megjegyzi, hogy a honlapra a zárt ülés anyagait nem lehet feltenni.

Nagy József Ödön képviselő szerint minden szükséges anyagot el lehet küldeni e-mailben is, 
és egyszerűbb is, mint a pendrive.

Illés  József bizottság  titkára  véleménye  szerint  meg  kell  kérdezni  minden  képviselőt  a 
kérdést  illetően,  és  mindenki  nyilatkozna  arról,  hogy  milyen  formában  kéri  az 
előterjesztéseket.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy korábban az egyik képviselő kifejezett kérése volt, 
hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is kerüljenek kiküldésre. Véleménye szerint, ha csak 
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ezen jegyzőkönyvek kiküldését megszüntetnék, már azzal nagy megtakarítást érnének el. Ezt 
a képviselő-testületnek kellene kimondania.

Venczel Zita képviselő szerint az e-mail-es megoldás lenne a legjobb, mert akkor még az 
üzemanyag költséget is megspórolnák, illetve az anyagot kiszállító személy túlórabérét is.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a megyei közgyűlésben már 3 éve elektronikus 
postázás van. Ez a módszer elsősorban az előkészítők munkáját fogja megnövelni. Emellett a 
honlapra is fel lehet tenni a zárt ülések jegyzőkönyveit is, meg lehet oldani, hogy titkosítva 
legyenek.  

Viplak  Tibor bizottsági  tag  elmondja,  hogy  a  benzinköltséget  takarítanák  még  meg,  az 
anyagok kihordása kapcsán plusz bérköltség nem jelentkezik. Elmondja, hogy postaköltség 
megtakarítást, a Hivatalnál foglalkoztatott közhasznú munkással meg lehet oldani. 

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  Hivatalnál  vannak  olyan 
küldemények, amelyeknél kötelező a tértivevény használata, de a levelek nagy része olyan, 
amelyhez nem szükséges, ezek esetében lehetne közhasznú munkást alkalmazni. Egyetért 
Tóth  Dezső  polgármesterrel  abban,  hogy  azzal  is  sokat  meg  tudnának  spórolni,  ha  a 
bizottsági jegyzőkönyvek csak elektronikusan kerülnének továbbításra. 

Venczel  Zita képviselő javasolja,  hogy például  az ipaűzési  adó kapcsán is  nyilatkoztatni 
kellene a vállalkozókat, hogy aki teheti, a bevalláshoz szükséges nyomtatványokat letöltheti 
–  mivel  már minden nyomtatvány a honlapról  letölthető  – és  így nem kellene kiküldeni 
számukra a bevallási csomagokat. 

Buza Lajos elnök –  több hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a 
postaköltségek, papír és fénymásolás költségek kapcsán 2 millió Ft-tal csökkentsék a dologi 
kiadásokat  úgy,  hogy  az  ezzel  kapcsolatos  nyilatkozatokat  az  érintettektől  beszerzik, 
kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
27/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy a  postaköltségek,  papír  és  fénymásolás 
költségek  tekintetében 2  millió  Ft-al  csökkenti  a  dologi 
kiadásokat a 2010. évi költségvetésben.

Ezzel  egyidőben  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy 
nyilatkoztassa  az  érintetteket,  hogy  az  önkormányzati 
munkához  szükséges  anyagokat  milyen  elektronikus  módon 
kívánják igénybe venni. 
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Átmeneti segély keret
Köztemetés keret

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  még  két  tételt,  az  átmeneti  segélyt, 
illetve a köztemetést lehetne csökkenteni 500-500 eFt-tal. 

Buza Lajos elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a két tétel csökkentésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
28/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  átmeneti  segély  keretét,  illetve  a 
köztemetések  keretét  500-500  eFt-tal  javasolja  csökkenteni  a 
2010. évi költségvetésben.

Viplak Tibor bizottsági tag jelzi,  hogy a cafetériát  még nem szavazták meg,  mert  abban 
állapodtak meg, hogy a végén visszatérnek rá. Megkérdezi,  hogy maradjon-e függőben a 
kérdés, illetve, hogy a többi tételről, mint például az ingatlanértékesítés stb. kell-e szavaznia 
a bizottságnak?

Buza  Lajos elnök  jelzi,  hogy  mindezekről  majd  a  testület  egyben szavaz,  amiről  még a 
bizottságnak kell szavaznia, az a kintlévőségek behajtása. Az elhangzott javaslat alapján 38 
millió Ft  bevételt  kell  elérni,  amelyből 8 millió Ft  lehet  a  kiadás,  kiegészítve azzal,  hogy 
megbízzák  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  ennek  a  megoldására  tegyen  javaslatot  a 
költségvetésben.

Viplak  Tibor bizottsági  tag  javasolja,  hogy  szabjanak  meg  határidőt  a  behajtások 
kivitelezésére. 

Buza Lajos elnök elmondja, hogy a költségvetésben kell a Hivatalnak erre a feladatra egy 
olyan megoldást  benyújtania,  amely alapján a könyvvizsgáló elhiszi,  hogy a behajtásokat 
komolyan  gondolják.  Tehát  a  Hivatalnak  a  javaslatát  a  költségvetés  elfogadásáig  kell 
megtennie.  Több  kérdés  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  Bizottságának 
29/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a 
2010.  évi  költségvetésben  tegyen  javaslatot  a  kintlévőségek 
behajtására vonatkozóan úgy, hogy a bevételi oldalon 38 millió 
Ft bevétel keletkezzen, míg a kiadási oldalon 8 millió Ft.
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Viplak  Tibor bizottsági  tag  megjegyzi,  hogy  a  kintlévőségek  eladása  is  elhangzott 
javaslatként.

Buza  Lajos elnök  véleménye  szerint  arról  a  javaslatról  most  nem  kell  szavaznia  a 
bizottságnak.

2.) Herceg  Batthyányi  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  érettségi  vizsgadíjak 
elfogadására vonatkozó kérelme

Buza Lajos elnök ismerteti  az iskola kérelmét,  majd hozzászólás,  kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a levélben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
30/2010. (II. 02.) 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  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola érettségi vizsgadíjakra vonatkozó szabályait, a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Rideg Lászlóné könyvtár vezető 16.25 perckor elhagyja az üléstermet.

3.) Venturi Kft. ügyvezetőjének kérelme

Buza Lajos elnök ismerteti Gál Zoltán, a Venturi Kft. ügyvezetőjének levelét. Javasolja, hogy 
kérjék fel Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy fogalmazzon meg egy hivatalos levelet, 
melyben kérjék a Kft-t, hogy az elvégzett munkákról szóló teljesítési igazolásokat nyújtsa be 
a hivatalnak, amelyek alapján aztán a Bizottság nyilatkozni tud a kérelem jogosságáról. A 
következő bizottsági ülésen az igazolások alapján már tudnak javaslatot tenni.

Nemes Diána Művelődési Ház vezető és Bedi Andrea HBF Gimn. és Ált. Iskola igazgató 16.28 perckor elhagyják  
az üléstermet.  

Tóth  Dezső polgármester  egyetért  a  javaslattal.  Javasolja,  hogy  a  levélbe  legyen 
belefogalmazva az is,  hogy az önkormányzat nem zárkózik el a fizetéstől,  ha a követelés 
jogszerű, de ezeket a pontokat előtte tisztázni kell.

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

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Pénzügyi  Bizottságának 
31/2010. (II. 02.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  egy 
hivatalos  levélben  keresse  meg  a  Venturi  Kft-t  annak 
érdekében,  hogy  a  társaság  az  elvégzett  munkákról  szóló 
teljesítési igazolásokat nyújtsa be a Polgármesteri Hivatalnak. 

Viplak  Tibor bizottsági  tag  megkérdezi,  hogy  a  fejlesztések  tekintetében  a  legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen milyen döntés született?

Nagy  József  Ödön képviselő  válaszul  elmondja,  hogy  nem  lettek  megtárgyalva  a 
fejlesztések.

Buza  Lajos elnök  –  több  kérdés,  észrevétel  nem  lévén  –  megköszöni  a  részvételt,  és  a 
rendkívüli nyílt ülést 16.30 perckor bezárja.

Enying, 2010. február 3.

Buza Lajos Illés József
  elnök          bizottság titkára
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