JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 05. 30-i üléséről.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi
Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Miklósi Jánosné pénzügyi csoportvezető, Nardai Dániel települési
menedzser, Ambrus Dénes intézményvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető,
Hillender Györgyné intézményvezető, Gál Istvánné intézményvezető, Gácsi Zoltánné
gazdaságvezető, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Burján Attilát jelöli ki.
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés a „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában és
Bölcsődében” című pályázat benyújtásáról
A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette.

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Az előterjesztés első oldalának 3. bekezdésében olvasta, hogy a költségvetés
módosítására „…, valamint egyéb gazdasági események” miatt került sor. Kérdése, hogy konkrétan
milyen gazdasági események voltak?
Miklósi Jánosné: Ilyen volt az erdőtelepítés-tuskózás.
Papp Róbert: A 13. oldalon feltüntetett akadálymentesítéshez kapcsolódó büntetés az idei
költségvetést terheli, illetve a Polgármesteri Hivatalnál a + 15 fő a Start munkaprogram keretében
dolgozik?
Tatár László: Igen.
Buzás Istvánné dr.: Módosító indítványa: A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal összlétszámából
kimaradt 6 fő (csoportrendszerbe nem tartozó), mellyel a létszámot meg kell emelni. A bérek és
járulékok tervezése megtörtént, költségvonzata nincs, technikai módosítás.
A bizottság a módosító indítványt 5 igen szavazattal elfogadta.
A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést – a
módosítás figyelembe vételével - 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
71/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés a közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Furcsának találja az előterjesztést. Miért gond, ha a két napon kihelyezésre kerül a
fekete zászló?
Buzás Istvánné dr.: A „B” alternatíva tartalmazza azt a két mondatot, amit a testület kért. Az „A”
alternatíva a tv. alapján készült. A „B” alternatíva, amit a testület felvállal. A Kormányhivatallal
egyeztetett. Véleményük szerint is az „A” alternatíva a jó. Ha a testület felvállalja, akkor a „B”
alternatíva legyen, a Kormányhivatal pedig majd felülvizsgálja.
Dr. Bognár Zoltán: Ha két rendeletben lenne külön-külön, nem lenne baj?
Buzás Istvánné dr.: Szerinte akkor is jelezne a Kormányhivatal.
Vízkeleti Lászlóné: Véleménye szerint ne járassa le a testület magát. A józan észre hallgassunk és
alkalmazkodjunk a törvényekhez.
Ficsor Dénes: A jegyző felel a törvényességért. Ha a testület ennek ellenére megszavazza, a testület
lesz, aki törvényt sért.
A bizottság a közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról készült
előterjesztés „A” alternatíváját 1 igen, 4 nem szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni nem
javasolja. A „B” alternatíváját 3 igen, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
72/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról
A Pénzügyi Bizottság a közterületek és középületek nemzeti ünnepen
történő fellobogózásáról készült előterjesztés „B” alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

3.) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Röviden kiegészítette az előterjesztést.
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A bizottság a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
készült előterjesztés 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
73/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.
(V.28.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. A kiadott 7/b. előterjesztés anyaga nincs
jogszabályba, de az állati hulladék elhelyezéséről szól, így szükséges. Benne volt a megszüntetet
rendeletben, de technikailag így volt megoldható.
Gácsi Jánosné: A jogszabályokat és helyi rendeleteket a Hírmondóban kellene folyamatosan
ismertetni a lakossággal.
A bizottság az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004. (V.28.) sz. rendelet
hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
74/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004. (V.28.) sz. rendelet hatályon
kívül helyezéséről
A Pénzügyi Bizottság az állattartásról és az állati hulladékok
elhelyezéséről szóló 21/2004. (V.28.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

A bizottság az állati hulladékok elhelyezéséről készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással a
képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
75/2012.(V.30.) Pü.biz.
Az állati hulladékok elhelyezéséről

határozat:
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A Pénzügyi Bizottság az állati hulladékok elhelyezéséről készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
Gácsi Jánosné: A temetőkről szóló rendeletben szerepel, hogy tiltott, közösségellenes magatartást
követ el, aki a temetőben járművel közlekedik. Ő akkor szabálysértést követ el, amikor édesanyját
alkalmanként kiviszi a temetőbe és mivel nehezen mozog, a kocsival megy be a temetőbe.
Buzás Istvánné dr.: A jelenlegi szabályozás alapján igen, de ez nem az ilyen esetek ellen szól.
Papp Róbert: Szeretné megkérdezni, hogy miért nem került be az anyaga a testületi anyagba?
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztésben is jeleztük, hogy az anyagból egyes pontok beemelésre
kerültek. A teljes anyagot egy az egyben nem terjesztettük elő, mert az anyagban olyan pontok is
voltak, melyeket más jogszabályok szabályoznak, így a rendeletben nem jelenik meg, továbbá a
jegyző, illetve a polgármester felel a szabályosságért, ezért felülvizsgálat nélkül nem hozható be a
képviselő anyaga. Természetesen nem akarja korlátozni a képviselő jogait, sem versenyezni nem akar,
hogy kinek az anyaga a jobb, de a fenti indokok miatt készítették el így az előterjesztést. Az alapokat
kell egységesen megteremteni. Rendkívüli ülést is össze lehet hívni, mert az anyag elég hosszú és meg
lehet vitatni. Továbbá a pénzügyi bizottság, mint ügyrendi bizottság dolgozza ki (SZMSZ módosítás),
hogy pontosan mire, hogy, milyen joga van a képviselőnek a rendelet-tervezete kapcsán.

A bizottság az önkormányzati rendeletek módosításáról készült előterjesztést 4 igen, 1 nem
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja az alábbiak szerint:
76/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.) rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz.
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.)
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
77/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló
43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt
13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

78/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.)
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
79/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt,
26/1995.(VIII.31.) rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.)
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 26/1995.(VIII.31.) rendelete
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
80/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz.
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
81/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelete módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló
1/2003.(II.6.) sz. rendelete készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
82/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló
46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.)
sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
83/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A hirdetmények elhelyezéséről és
módosításáról

eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.1.) sz.

rendelete

A Pénzügyi Bizottság a a hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló
51/2005.(XII.1.) sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
84/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.)
sz. rendelete módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek nagyközség területén fenntartott
temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz.
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.) sz. rendelete
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
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85/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról
szóló 25/1992. (VIII.27.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Közterület és külterületi földrészletek, külterületi
utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.)
sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999. (V.6.) sz. rendeletének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.

A bizottság a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999. (V.6.) sz. rendeletének módosításáról
készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
86/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999. (V.6.) sz. rendeletének módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.
(V.6.) sz. rendeletének készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

7.) Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
A bizottság az vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
87/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

8.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi működéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
A bizottság a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi működéséről készült előterjesztést 5
igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

88/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi működéséről
A Pénzügyi Bizottság az Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi
működéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

9.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadni javasolja a
képviselő-testületnek
89/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült
előterjesztést elfogadni javasolja a képviselőtestületnek.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
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2.) Bizottság tagjai

10.)

Előterjesztés a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról szóló 12/2012. (II.24.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről és önkormányzati határozattal történő elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról szóló 12/2012. (II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről és önkormányzati
határozattal történő elfogadásáról készült előterjesztést 5-5 igen szavazattal a képviselőtestületnek
elfogadni javasolja :
90/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló
12/2012. (II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló 12/2012. (II.24.) sz.
rendelet hatályon kívül készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

91/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

11.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében szereplő
önkormányzat által önként vállalt feladatról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Összesen 980 eFt áll rendelkezésre? Ebből mit lehetne csinálni, tavaly sokkal több volt.
Dr. Bognár Zoltán: Olyan időszakot élünk, amikor ennyi van rá.
Tatár László polgármester: Pályázat volt benne, de nem nyert.
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A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében szereplő önkormányzat által
önként vállalt feladatról készült előterjesztést 5 igen szavazattal képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.
92/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében szereplő önkormányzat által önként
vállalt feladatról
A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi
költségvetésében szereplő önkormányzat által önként vállalt feladatról
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

12.) Előterjesztés a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról készült
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

93/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
A Pénzügyi Bizottság az Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról készült előterjesztést a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

13.) Előterjesztés a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati
határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Az állam ad normatívát, plusz az önkormányzat kiegészíti, ami már nem elég?
Vízkeleti Lászlóné: A normatíván felül van ez az összeg?
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Tatár László polgármester: Igen.
Gál Istvánné: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati határozat
módosításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját 5 nem szavazattal nem fogadta el, „B”
alternatíváját 2 igen 3 nem szavazattal nem fogadta el, „C” alternatíváját 3 igen, 2 nem szavazattal a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

94/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati határozat módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.)
önkormányzati határozat módosításáról készült előterjesztés „C”
alternatíváját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

14.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi
munkatervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi munkatervének
módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
95/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség
módosításáról

Önkormányzat

Képviselőtestülete

2012.

évi

munkatervének

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete 2012. évi munkatervének módosításáról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

15.) Előterjesztés Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti lakos
ingatlanából történő terület vásárlásról
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Szükséges a terület? Mire tudja az Önkormányzat használni?
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Tatár László polgármester/Nardai Dániel: A területet Szabó Zoltán ajánlotta fel eladásra, nem mi
kértük. Zöldséget tudnánk benne termelni. Védettebb helye lenne.
A bizottság a Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti lakos ingatlanából történő
terület vásárlásról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
96/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti lakos ingatlanából történő terület
vásárlásról
A Pénzügyi Bizottság a Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz.
alatti lakos ingatlanából történő terület vásárlásról készült előterjesztést a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

16.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő
elnevezésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán: Személyes véleménye az, hogy ne változtassanak az intézmények nevén.
Azonban, ha a falu azt akarja, tiszteletben kell tartani.
Buzás Istvánné dr.: Volt egy testületi határozat a névadással kapcsolatosan, de nem kötelező nevet
adni. Amennyiben névmódosítás történik, a „B” alternatívák szerint a név elnevezéssel kapcsolatos
költségeket az Önkormányzat viseli.
Papp Róbert/Dr. Bognár Zoltán: Lehetne emléktáblát kitenni az Orvosi Rendelő esetében, a név pedig
maradna.
Gál Istvánné: Ebben az esetben úgy gondolja, hogy akkor ne csak az ott dolgozott orvosokról
emlékezzenek meg, hanem a többi dolgozóról is, hiszen mindenki munkájára szükség volt.
Papp Róbert: Az emléktáblát határidőre, ingyen elvállalja.
A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
készült előterjesztést az alábbiak szerint javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:
A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról készült előterjesztés „A”
alternatíváját 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
97/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének
módosításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját 4
igen, 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
98/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
készült előterjesztés „A” alternatíváját a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

A bizottság módosító javaslata: „C” alternatíva, melyben elfogadják, hogy az Orvosi Rendelőben
2012. július 1-jére emléktáblát állít fel. A határozat pontos szövege a testületi ülésre megfogalmazásra
kerül.
A bizottság az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról készült előterjesztés „C” alternatíváját Orvosi Rendelőben emléktábla elhelyezéséről - 5 igen szavazattal felvette és 5 igen szavazattal a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:
99/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

Orvosi Rendelőben emléktábla elhelyezéséről
A Pénzügyi Bizottság az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
készült előterjesztés „C” alternatíváját - Orvosi Rendelőben emléktábla
elhelyezéséről - a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
17.) Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvodában és Bölcsődében” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Nardai Dániel: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában és
Bölcsődében” című pályázat benyújtásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
100/2012.(V.30.) Pü.biz.

határozat:

„Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében” című
pályázat benyújtásáról
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A Pénzügyi Bizottság az „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében” című pályázat
benyújtásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1605 –kor bezárja.
kmf.

Dr. Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Burján Attila János
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2012. 05. 30-i ülése
Jegyzőkönyvéhez
71/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az
önkormányzat
módosításáról

2012.

évi

költségvetésének

72/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő
fellobogózásáról

73/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátások helyi szabályozásáról
önkormányzati rendelet megalkotásáról

74/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről
szóló 21/2004. (V.28.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről

75/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az állati hulladékok elhelyezéséről

76/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz.
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
30/1995.(XI.27.) rendelete módosításáról

77/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek
közműves
vízellátásáról
szóló
43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és egységes
szerkezetbe
foglalt
13/1994.(V.27.)
rendelete
módosításáról

78/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.)
rendelete módosításáról

79/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.)
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 26/1995.(VIII.31.)
rendelete módosításáról

80/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz.
rendelete módosításáról

81/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló
1/2003.(II.6.) sz. rendelete módosításáról

82/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló
46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe
foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról

83/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló
51/2005.(XII.1.) sz. rendelete módosításáról

84/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről,
valamint
a
temetkezési
tevékenységről
szóló
49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt
6/1993.(III.5.) sz. rendelete

85/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak
elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.
(VIII.27.) sz. rendelet módosításáról

szóló
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86/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999. (V.6.)
sz. rendeletének módosításáról

87/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

88/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Polgármesteri
működéséről

89/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról

90/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról szóló 12/2012. (II.24.) sz.
rendelet hatályon kívül helyezéséről

91/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról

92/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében
szereplő önkormányzat által önként vállalt feladatról

93/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

94/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló
önkormányzati határozat módosításáról

95/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. évi munkatervének módosításáról

96/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti
lakos ingatlanából történő terület vásárlásról

97/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról

98/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról

99/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Orvosi Rendelőben emléktábla elhelyezéséről

100/2012. (V.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvodában és Bölcsődében” című pályázat
benyújtásáról

Hivatal

(Körjegyzőség)

2011.

évi

6/2003.(I.30.)

