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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014.05.28.-i üléséről. 
 
Helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme 
 
Jelen vannak: Burján Attila János, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár 

László polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ficsor Dénes alpolgármester, 
Gál Istvánné, Balogh Mihályné intézményvezető, Dr. Landgraf József, Patakiné 
Holló Irén jegyzőkönyvvezető 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének távolléte miatt Papp Róbert Tamás a bizottság 
tagja köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az 14:00 
órakor az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Gácsi Jánosnét jelöli ki. 
 
A bizottság 4-4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőt és a napirendi pontokat elfogadja. 
 
71/2014.(V.28.) Pü.biz.      határozat: 
 
Pénzügyi Bizottság 2014.05.28. ülésének napirendi pontjairól      

 
A Pénzügyi Bizottság 2014.05.28. ülésének napirendi pontjait a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
1.)napirend: A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Gácsi Jánosné: Elmondja, hogy pozitívnak tartja a rendőrség kapcsolatát, a Polgármesteri 
Hivatallal, valamint a Polgárőrséggel, úgy látja, hogy pozitív irányú fejlődés indult meg 
Fegyvernek területén, véleménye szerint a csatornázási munkák idején nagyobb rendőrségi 
jelenlétre lenne szükség. 
 
Papp Róbert Tamás: kérdezi, hogy történt valami esemény, ami miatt ezt szükségesnek 
látja? 
 
Gácsi Jánosné: A mi részünkön ugyan még nem kezdődött meg a csatornázás, de mindig 
figyelni kell az esetleges veszélyhelyzetekre. 
 
Papp Róbert Tamás: Holnap szólunk a rendőrségnek. 
 
Papp Róbert Tamás: kérdezi, Tatár László polgármestert, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése hogy áll? 
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Tatár László: Tervezés alatt van. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. 
évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról  készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen  szavazattal elfogadni javasolja. 
 
 
72/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi 
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés elején összefoglaltuk a lényeget, tehát 2,1milliárd Ft-
ról, 3,9milliárd Ft-ra módosulna a költségvetés ezzel a javaslattal. Ebből a legnagyobb rész 2 
milliárd a szennyvízberuházás, a bérkompenzáció jelenik meg, valamint az intézményi 
pénzmaradványok.  Jelzi, hogy az előterjesztés 4.-6. oldalán elírást történt, kéri az 
előterjesztés alábbiak szerinti javítását:  
4.oldal 
Bevételek 1. pontjában az ingatlanértékesítés -15539eFt-ról, -13996eFt-ra módosul. 
6.oldal 
4. pontjában a működési c. tám.értékű kiadások 13417eFt-ról, 14960eFt-ra módosul,  
 
Az elírás a Gondozási Központ pénzmaradványából adódik, van a Központnak egy 
beszámolója, a következő napirendben, ott ki is maradt a határozati javaslatból, mert előre 
beledolgoztuk a költségvetés módosításába, ami a legnagyobb tételt jelenti a 3 fő 
létszámemelés, 2014. július 1-től. Ez a 5. oldalon jelenik meg előterjesztés szintjén, a 2. 
pontban. A rendelet tervezet 4.§.-át a testületi ülésre átfogalmazva kiadnánk, a 18.§.-ba 
építenénk bele, egyik része a Csorba Mikro-térségi Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyénél fog megjelenni az összes kiadás, amit az Önkormányzat ad, ugyanis mióta 
társulás formában működik, ez kiesik, mivel nem a költségvetés része, hanem egy önálló 
társulási költségvetés. Ahhoz, hogy lássa a képviselő testület, hogy mit ad a fegyverneki 
telephelynek, ezt meg kell jelentetni a költségvetésben. 
 
73/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
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módosításáról készült rendelet tervezetet, 
módosításokkal együtt a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 

3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Pénzügyi Bizottság 

 
Papp Róbert Tamás a bizottság tagja, javasolja, hogy a Bizottság, következő napirendi 
pontként a 10. napirendi pontot, Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásáról szóló előterjesztést tárgyalja. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, a javaslatot elfogadja, és következő pontként a 
Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról szóló 
előterjesztést tárgyalja. 
 
3.) napirend: Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Dr. Landgraf József: Rövid bemutatkozása. 
 
Gál Istvánné: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Papp Róbert Tamás: Kérdezi, hogy az utazási költség havonta 50.000,-Ft? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen, ez havonta 50.000,-Ft, az előterjesztésben elírás történt. 
 
 Kéri a határozat javaslat 1.) pontjának alábbiak szerinti javítását: 

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2015. január 1-i hatállyal Fegyvernek Város 
Önkormányzat által működtetett III. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr. 
Landgraf József háziorvos megszerezze és közalkalmazotti jogviszony keretében 
végezze a feladatellátást 305.350,-Ft/hó illetmény és 50.000,-Ft/hó utazási 
költségtérítés ellenében. 

 
Vízkeleti Lászlóné: Ezt hogyan lehet megoldani? 
 
Gál Istvánné: A Molnak van egy úgynevezett Green kártyája, amire lehetséges lenne minden 
hónapban ezt az összeget rátölteni, ez a kártya az Orvosi Rendelőé, de a használatra jogosult 
Dr. Úr lenne. Azt, még tudni kell, hogy augusztus 1-től a finanszírozásunk le fog csökkenni 
60%-ra, mivel a finanszírozás úgy szól, hogy tartósan betöltetlen körzet esetében 1 év van 
arra adva, hogy ezt betöltsük, 1 év után automatikusan 40%-al csökken a finanszírozás 
mindaddig míg be nem töltjük az üres praxist. 
 
Buzás Istvánné dr.: Kérdezi, Dr. Landgraf Józseftől, előfordulhat-e, hogy vállalkozó orvos 
lesz? 
 
Dr. Landgraf József: Belátható időn belül valószínűleg nem. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Szándéknyilatkozat a III. sz. 
háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról készült előterjesztést a módosításokkal 
együtt a képviselő-testületnek 4-4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
74/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi 
szolgálat praxisjogának átadásáról készült előterjesztést, 
módosításokkal együtt képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
14,25 órakor Dr. Landgraf József elhagyja a tárgyalótermet. 
 
4.) napirend: 2014. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság 2014. évi nyersanyagnormáról 
szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
75/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
2014. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság 2014. évi nyersanyagnormáról szóló 
rendelet módosításáról készült előterjesztést, a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
5.) napirend: Önkormányzat tulajdonában lévő területrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Önkormányzat tulajdonában lévő 
területrész értékesítéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
76/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Önkormányzat tulajdonában lévő területrész értékesítéséről 
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A Pénzügyi Bizottság Önkormányzat tulajdonában lévő 
területrész értékesítéséről készült előterjesztést, a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
6.) napirend: Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
Előadó: Tatár László 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból 
történő területvásárlásról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
77/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból 
történő területvásárlásról készült előterjesztést, a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
7.) napirend: Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Saját kéményseprője nem lehet a városnak? 
 
Buzás Istvánné dr.: Olyan feltételek vannak, hogy objektíve nem lehetséges. 
 
Ficsor Dénes: Egy közszolgáltatást végző cég bejelenthet ilyet? 
 
Buzás Istvánné dr.: Nincs megtiltva. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
 
78/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Kéményseprő-ipari szolgáltatás 
biztosításáról készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
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Erről értesül: 
1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
8.) napirend: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. részére történő terület bérbeadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Hozzászólás, észrevétel nem érkezik, a Pénzügyi Bizottság SADE Magyarország Mélyépítő 
Kft. részére történő terület bérbeadásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 
igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
79/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
SADE Magyarország Mélyépítő Kft. részére történő terület bérbeadásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
részére történő terület bérbeadásáról készült előterjesztést, a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
9.) napirend: Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Papp Róbert Tamás:  Javasolja, a határozati javaslat 1.) pontjának alábbiak szerinti 
módosítását: 
 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Fegyvernek Város 
Önkormányzata a Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő 400.000,- Ft tőkéjű 
üzletrészének 400.000,- Ft összegű értékesítésével. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Mezőtúri Olajos Termelő 
Csoport Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről készült előterjesztést a módosító javaslattal 
együtt, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
80/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-
ben lévő üzletrész értékesítéséről készült előterjesztést, a 
módosító javaslattal együtt, a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
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10.) napirend: Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére 
nyújtandó kölcsön szerződésének elfogadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Egészséges és Biztonságos 
Környezetéért Alapítvány részére nyújtandó kölcsön szerződésének elfogadásáról 
készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
81/2014.(V.28.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére nyújtandó 
kölcsön szerződésének elfogadásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Egészséges és Biztonságos 
Környezetéért Alapítvány részére nyújtandó kölcsön 
szerződésének elfogadásáról készült előterjesztést, a módosító 
javaslattal együtt, a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 
 

 Papp Róbert Tamás megköszöni a megjelenést és az ülést 1515 –kor bezárja. 

 
 

  Kmft. 
 

Papp Róbert Tamás                                                     Gácsi Jánosné 
       bizottsági tag           bizottság tagja  
 


