
JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.05.22-i ülésérıl. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán bizottság elnöke, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti 

Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyzı, Ficsor 
Dénes alpolgármester, Molnár Barna intézményvezetı, Hillender Györgyné 
intézményvezetı, Barta Józsefné intézményvezetı, Nardai Dániel intézményvezetı, Gál 
Istvánné intézményvezetı, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezetı, Patakiné Holló Irén 
jegyzıkönyvvezetı 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke  köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítésre Papp Róbert Tamást jelöli ki. 
 
A bizottság 4-4 igen szavazattal  a napirendi pontokat elfogadta. 
 
Dr. Bognár Zoltán 2 elıterjesztést kér fölvenni a napirendi pontok közé: 
 

1.) „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” 
címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási 
szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátására tárgyú 
meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához 
 

2.) 37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról 
 
A bizottság 4 igen szavazattal az elıterjesztéseket felvette a napirendi pontok közé. 
 

1.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról  

   Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Az elıterjesztéshez hozzászólás nem történt. 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
53/2013.(V.22.)Pü.biz.  határozat: 
 
 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének módosításáról  készült elıterjesztést a 
képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
2.) Elıterjesztés Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 

                 Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert: Milyen változás történt? 
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Buzás Istvánné dr.: Változtak a szerzıdéskötés fajtái. Lehet 1100L-es zsákra szerzıdni. A kötelezı 
rezsicsökkentés miatt változtak a díjtételek. A 10% kedvezményt emiatt el kellett törölni. Minden fajta 
szerzıdéshez jár  egy frakciós hulladékgyőjtés egyszer használatos zsák. 
 
Tatár László polgármester: Július 1-tıl a 2012. április 14-én érvényes ár 4,2%al megemelt összeg 
90%-át lehet alkalmazni. A lerakási díj emelkedését nem lehet érvényesíteni, Tiszabı eseténél még 
több a veszteség. Tárgyalásokat kell folytatni, mert ilyen árak mellet már nem tudjuk majd ott 
biztosítani a szolgáltatást. 
 
Papp Róbert:Mit lehet azokkal tenni aki nem köt szerzıdést? 
 
Buzás Istvánné dr.: A leírtak alapján fogunk eljárni, postai úton küldjük a zsákot és akkor már a 
számla értéke adók módjára behajtható lesz. 
 
A bizottság Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról  készült 
elıterjesztést 4-4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
54/2013.(V.22.) Pü.biz.   határozat 
 
Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról   
 

A Pénzügyi Bizottság Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 
10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról készült elıterjesztést a 
képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
55/2013.(V.22.) Pü.biz.   határozat 
 
Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 55/2013. (IV.25.) sz. 
határozat módosításáról   
 

A Pénzügyi Bizottság Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 
megállapításáról szóló 55/2013. (IV.25.) sz. határozat módosításáról készült 
elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
3.)  Elıterjesztés „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás 

Fegyverneken” címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt 
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátására 
tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához 

                     Elıadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester: Az elıterjesztés rövid ismertetése 
 
A bizottság a „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” 
címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC 
mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás 
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részvételi szakaszának lezárásához elıterjesztést 3 igen, 1 nem szavazattal a képviselı-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
56/2013.(V.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, 
KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC 
mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának lezárásához     
 

 A Pénzügyi Bizottság  „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 
azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, 
mőszaki ellenıri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának lezárásához  készült elıterjesztést a képviselı-
testületnek elfogadni javasolja. 

 
     Errıl értesül: 

1.) Képviselı-testület 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 

4.)Elıterjesztés a 37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról   
          Elıadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Helyrajzi számokra volt szükséges megbontani a területet. 
 
Angyal Csaba: Az önkormányzat vagyonkatasztere szerint lett megosztva. 
 
Burján Attila: A mérleget nem adjuk ugye? 
 
Tatár László polgármester: Nem. 
 
A bizottság a 37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról  készült elıterjesztést 4 
igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 
 
57/2013.(V.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról    
 
 A Pénzügyi Bizottság a 37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról   készült 
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja. 

 
     Errıl értesül: 

1) Képviselı-testület 
2) Pénzügyi Bizottság 

 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1430 –kor bezárja. 
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kmf. 
 
 
 
 
 
       Dr. Bognár Zoltán                                                   Papp Róbert Tamás 
       bizottsági elnök                    bizottság tagja 



 5 

 
TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2013. 05. 22-i ülése 
Jegyzıkönyvéhez 

 
 
 
53/2013. (V.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének módosításáról 
 
54/2013. (V.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. 

(III.6.) rendelet módosításáról  
 
55/2013. (V.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának 

megállapításáról szóló 55/2013. (IV.25.) sz. határozat 
módosításáról 

 
56/2013. (V.22.) sz. Pénzügyi Biz .határozat: „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és 

szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt 
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki 
ellenıri feladatok ellátására tárgyú meghívásos 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához     

 
57/2013. (V.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:  37/2013. (III.13.) sz. önkormányzati határozat 

módosításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


