JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 08.22-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, Nardai Dániel települési menedzser, Ambrus Dénes
intézményvezető,
Kelemen
Csaba
gazdaságvezető,
Hillender
Györgyné
intézményvezető, Gál Istvánné intézményvezető, Molnár Barna intézményvezető,
Szekeresné Csőke Anita intézményvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Dr. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Papp Róbertet jelöli ki.
A bizottság 5 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Sok kintlévőség van. Az 1-2 felszólítás után mi lesz a sorsa a nagy összegnek? Az
Orczy iskolánál a táblázatban lévő számokhoz nem találja vagy nincs szöveges értékelés, illetve a
beszámoló azt írja például, hogy nem lépi túl, stb. Nincs összeg, nem lehet beazonosítani. A
Művelődési Háznál örül, hogy végre a bevételből fizetik az árubeszerzést. A Fegyverneki Vízműnél
(27. old.) olvasta a következőt: „lehetséges oka”. Következtetnek, vagy tudják, hogy mi az oka? A
szántóbérlemények 2014-ben megszűnnek, vagy lesznek később is.
Buzás Istvánné dr.: A kintlévőség még nem hátralék. A hátralék súlyosabb, melyet adók módjára le
lehet tiltani (ha van számlája, fizetése), vagy szociális ellátásból – nyilatkozat alapján – lehet vonni
részletekben (hosszú idő), vagy végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni (költséges) a
vagyonrendeletben foglaltak alapján. Egyik sem könnyű feladat. Azt, hogy hány hektár
szántóbérlemény van megnézik testületire.
Kelemen Csaba: A táblázatból kiderülnek a számok. Szövegesen nem mindent fejt ki, mert akkor nagy
terjedelmű lenne a beszámoló.
Gácsi Jánosné: Az LFT és az ARS rövidítést nem érti. Nőtt a szociális ellátások összege.
Szapárfaluban van olyan árus kint az utcán, aki kap szociális ellátást is. Munkahelyet adnak fel, hogy
kint árulhassanak és kapjanak szociális ellátást.
Temesváriné Bozsó Ágnes: A két rövidítés lakásfenntartási támogatást és aktívkorúak rendszeres
segélyét jelenti. A segélyeket nehéz megtervezni előre. Ezt nehezítette a közfoglalkoztatás belépése is.
Papp Róbert: A vízdíj hátralék megközelítőleg 17 millióFt. Behajtható? Véleménye szerint is sok a
szociális ellátás. A fizetési morál rossz, nincs rend, fegyelem.
Buzás Istvánné dr.: A hátralék 5 évig nem évül el.
Vízkeleti Lászlóné: Megköszöni a jelentést, egyre jobb.
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A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült előterjesztést 5
igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
101/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

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

2.) Előterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézménynél létszám csökkentéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Mi okozza a csoportok csökkenését.
Ambrus Dénes: A testület már az ez évi költségvetés elfogadásánál döntött arról, hogy
költségcsökkentés érdekében 2 napközis csoportot megszüntet szeptember 1-től, továbbá más
szakképzési csoportban működnek majd. Ténylegesen elküldeni senkit nem kell, de lehet, hogy lesz
pl. ¾ álláshely.
Ficsor Dénes: Nincs olyanról szó, hogy el lesz zavarva valaki, de csökken az órája az órakeret alapján.
A bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézménynél létszám csökkentéséről készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
102/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél
létszám csökkentéséről
A Pénzügyi Bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél létszám csökkentéséről
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

3.) Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Mit változtat a renitenskedésen?
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Dr. Bognár Zoltán: Semmit. A helyi rendőrségnek kellene a helyzet magaslatán lenni. Éjfél vagy 2 óra
nem olyan nagy különbség. Fegyverneken eddig vannak, aztán indulnak részegen máshová, pl.
Törökszentmiklósra.
Papp Róbert: Nincs köszönő viszonyban a nyitvatartási idővel a viselkedés. Nevelési probléma is van.
Gácsi Jánosné: Ezzel nem söpörhetjük le a felvetést. Az idős, beteg nem pihenjen, akit zavar az
éjszakai randalírozás?
Papp Róbert: Módosító indítványa: A rendelet-tervezet „B” alternatívájának 2. §-a egészüljön ki a
következővel: „…jogos és megalapozott lakossági panasz érkezett, …”
Buzás Istvánné dr.: Röviden kiegészítette az előterjesztést. Tájékoztatta a bizottságot a lakossági
panaszokról és az Alkotmány Bíróság ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról. A szabálysértési ügyek
elkerülnek az önkormányzatoktól és a járások feladata lesz. Tájékoztatta továbbá a bizottságot, hogy
amennyiben bekerül a rendelet szövegébe a módosító javaslat, akkor pontosan meg kell határozni,
hogy mi a jogos és megalapozott.
Papp Róbert: Módosító javaslatát visszavonta.
Gácsi Jánosné: Módosító javaslata: A reggeli nyitás 5 óra helyett 6 óra legyen és külön engedéllyel
nyithasson csak ki 5 órakor.
A bizottság a módosító javaslatot 1 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
Dr. Bognár Zoltán/Papp Róbert: A rendelet-tervezet „B” alternatívájának 2. §-a kerüljön törlésre és a
3. § 2.§-ra módosul.
A bizottság a módosító javaslatot 5 igen szavazattal elvogadta.
A bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosításáról készült
előterjesztés 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
103/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
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A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
104/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és középtávú
vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.

A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és középtávú vagyongazdálkodási
tervének jóváhagyásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja az alábbiak szerint:
105/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és középtávú vagyongazdálkodási tervének
jóváhagyásáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és
középtávú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás
részvételi- és ajánlattételi dokumentációjának vizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.

A bizottság a kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi- és
ajánlattételi dokumentációjának készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
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106/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi- és ajánlattételi
dokumentációjának vizsgálatáról
A Pénzügyi Bizottság a kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos
közbeszerzési eljárás részvételi- és ajánlattételi dokumentációjának
vizsgálatáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

7.) Előterjesztés az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Tőzsdén jegyzet részvények?
Tatár László polgármester: Nem.
Vízkeleti Lászlóné: Javasolja az eladást 100 %-on.
Papp Róbert: Miért kellett neki ilyen hirtelen a részvény? Nem lehetne 120 %-on?
Dr. Bognár Zoltán: A TIGÁZ nem egy veszteséges cég. Azt, hogy mi okozza a többletet, amit
ajánlott, azt csak ő tudja. Mi be akarjuk fektetni a földvásárlásba. Ezek a tények.
Tatár László polgármester: Ezt a földet mi béreljük. Évente 1-1,5 millióFt bevétel van belőle. Az
osztalék ennyi nincs, illetve 2007. óta nem is volt. Az, hogy a háttérbe mi zajlik nem tudjuk, de
véleménye szerint így jól járunk a biztossal.
A bizottság az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről készült előterjesztés „A”
alternatíváját 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
107/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek
értékesítéséről készült előterjesztés „A” alternatíváját a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

8.) Előterjesztés a fegyverneki szántó területek megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, az előző pontban tárgyalta.
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A bizottság a fegyverneki szántó területek megvásárlásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

108/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Fegyverneki szántó területek megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki szántó területek megvásárlásáról
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

9.) Előterjesztés kötelezettségvállalás foglalkoztatásra
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: A randalírozással kapcsolatban a polgárőrség is tehetne valamit.
Dr. Bognár Zoltán: A rendőr sem mer bizonyos személyekhez hozzászólni, meg hatalmuk sincs
igazán. Mi lesz a feladata a telepőrnek?
Tatár László polgármester: A „fertőzött” területeket járja főleg. Irányításukat az önkormányzat végzi.
Ha nem válik be, váltunk, de valamit kezdeni kell nekünk is.
Papp Róbert: Támogatja az elképzelést, megoldás szükséges.
Burján Attila: Támogatja a telepőrök alkalmazását, mert olyan embereket kell alkalmazni, akik
felmerik vállalni a feladatot.
Vízkeleti Lászlóné: Valamit kezdjünk el!
Papp Róbert: 2 fő felvételét támogatja.
Ficsor Dénes: Munkaköri leírásukban pontosan rögzítve lesz a feladatkörük?
Tatár László polgármester: Igen.
A bizottság kötelezettségvállalás foglalkoztatásra készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással
elfogadni javasolja a képviselő-testületnek
109/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Kötelezettségvállalás foglalkoztatásra
A Pénzügyi Bizottság kötelezettségvállalás foglalkoztatásra készült
előterjesztést elfogadni javasolja a képviselőtestületnek.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
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10.) Előterjesztés építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési ajánlatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
A bizottság az építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési ajánlatáról készült előterjesztést 5 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja :
110/2012.(VIII.22.) Pü.biz.

határozat:

Építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési ajánlatáról
A Pénzügyi Bizottság az építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési
ajánlatáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1625 –kor bezárja.
kmf.

Dr. Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Papp Róbert Tamás
bizottság tagja
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Jegyzőkönyvéhez

101/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

102/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
intézménynél
létszám
csökkentéséről

103/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
rendelet módosításáról

104/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
rendelet módosításáról

105/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és
középtávú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról

106/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Kivitelező
kiválasztására
irányuló
közbeszerzési
eljárás részvételiés
dokumentációjának vizsgálatáról

107/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről

108/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyverneki szántó területek megvásárlásáról

109/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Kötelezettségvállalás foglalkoztatásra

110/2012. (VIII.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési ajánlatáról

meghívásos
ajánlattételi

