
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.11.23.-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi 

Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás 
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Kelemen Csaba, Hillender Györgyné, Ternák 
Lászlóné, Nardai Dániel, Temesváriné Bozsó Ágnes, Miklósi Jánosné, Barta Józsefné, 
Gácsi Zoltánné, Bognár Annamária, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
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 „oltópuska” vásárlásáról 
 
A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert: Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 205,28 %-os. Örömmel vette a 
tájékoztatást, hogy a bérlettérítés csak a fegyverneki (Szapárfaluból érkező) gyerekeknek jár. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A beszámolóban azt írták, hogy a Konyhától a számlák a másik hónapra hózódnak. 
Hogy érinti ez az ÁFÁ-t? Az Óvodánál a kiemelkedő munkáért járó pénz felosztásra került. Ezt hogy 
kell érteni? A szeptember havi nettó kifizetés véleménye szerint nem függő kiadás, mivel munkabérről 
van szó. Tankönyvvel kapcsolatos könyvelések még nincsenek lerendezve, függő számlán vannak. 
Augusztustól lenne idő rendbe tenni a dolgokat. A Vízműnél Nardai Dániel neve miért van név szerint 
kiemelve, míg a többi intézményvezető nincs? Az Orvosi Rendelőnél az orvosok a működési 
hozzájárulást nem teljesítették. Kiszámlázásra került? 
 
Miklósi Jánosné: A konyha a számlázásokat ekkor tudja elvégezni, az ÁFA elszámolásnál nem jelent 
gondot. 
 
Hillender Györgyné: 2006-2007. óta a költségvetési törvény bérkiegészítést biztosít, melyről az 
SZMSZ-ben kell rendelkezni. Az óvodában alapilletmény van szinte csak. 50 % így a 
csoportvezetőknek van, a másik 50 %-ot olyan dolgozóknak többletfeladatára adjuk, akik például 
rendezvényekre felkészíti a csoportját ( idősek napja). A bérkiegészítés éves szinten 5250 Ft/fő. 
 
Kelemen Csaba/Miklósi Jánosné: Perfekt útmutatója alapján folyik a könyvelés. Oda kell könyvelni a 
bért. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Meg kell nézni a számviteli politikát. A törvény az törvény. 
 
Kelemen Csaba: Ingyen tankönyvre 14.000 Ft-ot kapunk. Szeptemberben dől el, hogy mennyi lesz 
kiosztva és mennyi lesz könyvtári. Könyvelve a helyén van. Most a dologiból ez át lesz csoportosítva. 
Vízkeleti Lászlóné: Nem lenne jó bevéresíteni, hogy ne kelljen visszaadni az önkormányzatnak. Ezt a 
megoldást csak az Orczynál látja. 
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Ambrus Dénes: Ez azért van, mert a pályázatok ezt írják elő, csak erre a célra lehet felhasználni (IPR). 
Címkézetten vannak a pénzek és így kell elszámolni. 
 
Bognár Zoltán: Az 5. oldalon olvasta, hogy pszichológus nem volt kötelező? 
 
Barta Józsefné: A pszichológus önként vállalt feladat. Az elmúlt években volt, de most Afganisztánba 
vezérelték ki. Már visszajött és végzi a foglalkozásokat. Nagy szükség van rá. Kéthetente van 4 
órában. Van rá igény és kedvelik. 
 
Gácsi Jánosné: Sok a vízdíjhátralék. A kitelepített virágok értékét nem tudták kimutatni. A 
gyerekeknek is fontos, hogy tudják.  
 
Nardai Dániel: Az a vízdíjhátralék Örményesen keletkezett. Eddig nem volt meg a rendeleti háttér, 
hogy be tudjuk hajtani. Most fogadták el a módosítást. 
 
Ambrus Dénes: A dísznövénytermesztés a szakiskola keretein belül folyik. Az iskola vállalkozói 
tevékenységet nem folytat. Ezért kötöttek egy megállapodást vetőmagokra, növényvédő szerekre. 
Bevétel nincs, mert átadja az önkormányzatnak. A nyereség ott képződik, hogy erre már nem kell 
kiadni az önkormányzatnak. Nincs valós pénz mögötte, csak eszmei. A Vízműnek és a településnek az 
a nyeresége, hogy ki vannak helyezve a növények. Az érték megközelítőleg 1500 eFt. 
 
Tatár László polgármester: Az idén még osztottak is ingyen káposzta félét, illetve a konyhának is 
adtak át. 
 
Gácsi Jánosné: Fontos, hogy a köztudatba is bekerüljön ez az értékteremtő munka. 
 
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről készült 
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
101/2011.(XI.23.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
I-III. negyedéves teljesítéséről készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 
 

2.) Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ficsor Dénes: Módosító javaslat: A 2012. évi munkaterv-tervezete, I. ülések ideje és napirendje, 
január 26. 3.) pontjában az előadóként meghatározott  
„Tűhegyi Julianna igazgató” helyébe „Művelődési ház és Könyvtár igazgató” lép, mivel Tűhegyi 
Julianna munkaviszonya megszűnt. 
 
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a  képviselő-testület 
2012. évi munkatervének elfogadásáról készült előterjesztést 5-5 igen szavazattal a képviselő-testület 
elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
102/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
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A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület 2012. évi munkatervének 
elfogadásáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe 
vételével – a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Vízkeleti Lászlóné: A koncepció táblázatában véletlenül maradtak benne az összegek? 
 
Temesváriné B.Á.: Nem. Egyeztetve volt polgármester úrral és jegyző asszonnyal, de természetesen a 
bizottság és a testület is tehet javaslatot. 
 
Gácsi Jánosné: A koncepció 1.6. pontjában miért ilyen kevés termésátlag lett tervezve? A termés több 
volt, most nagyon aláterveztek, pedig az idén száraz esztendő volt. Lehetőséget ad arra, hogy ha több 
lesz a termés „eltűnjön” a többlet. 
 
Tatár László polgármester: Amit most a koncepcióba írtak az egy jó közepes termésátlag. Az idei egy 
szerencsés év volt. Van amikor sokkal rosszabb. Az év elején jó volt az időjárás. Ne cspjuk be 
magunkat! Ez így korrekt. 
 
Ficsor Dénes: A koncepció első oldalán be van írva, hogy a költségvetés 0-s legyen. Számára ez azt 
jelenti, hogy a költségvetés kiadása-bevétele nem lesz megfelelő, majd módosítunk. Arra jó a 
koncepció, hogy a tervezés elinduljon. 
 
Papp Róbert: Lehet, hogy ő még kevesebbet is kellett volna írni, mert a kormány áthúzhat sok tervet. 
 
Hillender Mihályné: Észrevételezi a koncepció 1.11. pontját. Bemutatja az óvodai nevelés célját. 
Minden kompromisszummal egyetértenek, csak szeretnék jelezni, hogy mit tudnának az óvodában 
ezek után végrehajtani a spórolás címen. Lehetőségek: egyik, hogy megrendelik a konyhától és kifizeti 
a szülő. Probléma: hogy hajtjuk be a szülőtől? A rezsit, plusz áfát így is az önkormányzatnak kell 
fizetni, a szülő nyersanyagot fizeti csak. Másik, hogy viszi a gyerek a tízórait és az uzsonnát. 
Probléma: hogy tárolják? Közegészségügyi szempontból megoldhatatlan. 
 
Bognár Zoltán/Papp Róbert: Benne az fel sem merült, hogy a szülő rakjon élelmet a gyereknek. 
Kivitelezhetőbb az egységes étkeztetés. 
 
Ficsor Dénes: Oktatási bizottságon elhangzottakról tájékoztatta a bizottságot. Meg kell találni annak 
módját, hogy oldják meg a tízórait és uzsonnát. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Tervezzenek bázis szinten. 
 
Kelemen Csaba: A gyerekeket támogatás szempontjából három csoportra lehet osztani. Az első 
csoportban lévők nem kapnak támogatást, a másodikban lévők 50 %-os támogatottak, a harmadik 
csoportban lévők pedig 100 %-os támogatást kapnak. Ha szervezett az étkeztetés, semmit nem lehet 
szedni a szülőtől. Az ingyeneseknek ingyen kell adni. 
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Ternák Lászlóné: Az óvodában 275 gyerekből 176 gyerek a gyermekvédelmi támogatásban (100 %) 
részesült. Ha változatlan marad minden, az az Önkormányzatnak 8.146.285 Ft-ot jelent. Szakmai 
szempontból jobb lenne, ha lenne tízórai és uzsonna az óvodában. 
 
Barta Józsefné: Változtatni akarnak a gyermekvédelmi törvényen is, de hogy mikorra és mit érint nem 
tudni még. 
 
Tatár László polgármester: Sok önkormányzat nem tudja megoldani már csak az ebédet. A környező 
önkormányzatok így állnak. Kenderesen már fizetés sincs. 
 
Bognár Zoltán: Aki eddig is fizetett, az most többet fizet majd. 
 
Ambrus Dénes/Kelemen Csaba: A koncepció 2.24. pontját javasolják módosítani úgy, hogy ne a 
helyettesítést és a túlórát kelljen elszámolni, hanem egy kimutatást kelljen vezetni és majd az alapján 
kelljen elszámolni. 
 
Bognár Zoltán: Módosító javaslat: 
- A koncepció 1.11. pontjának felülvizsgálatát javasolja a testületnek, hogy tervezzenek bevételt. 
- A koncepció 2.24. pontjában a „…, ami csak vissza nem térülő helyettesítés fedezetére használható 
fel,…”  kerüljön törlésre. 
 
A bizottság a koncepció 1.11. pontjának módosító javaslatát 5 igen szavazattal elfogadta. 
A bizottság a koncepció 2.24. pontjának módosító javaslatát 4 igen, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
A bizottság az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról készült előterjesztést – a módosító 
javaslatok figyelembe vételével - 4 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
103/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról 
 
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról készült előterjesztést – a 
módosító javaslatok figyelembe vételével - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 

Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés a köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2012. évi célok 

meghatározásáról 
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2012. évi célok 
meghatározásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és 
elfogadni javasolja. 
 
104/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról 
 



 5

A Pénzügyi Bizottság a köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját 
képező 2012. évi célok meghatározásáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés a Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Törvényességi észrevétel miatt kerül sor a módosításra. Tájékoztatja továbbá a 
bizottságot, hogy a Pénzügyi Bizottság 59/2011.(VIII.24.), valamint a 66/2011.(VIII.24.) sz. Pü.biz. 
határozata ellen is érkezett észrevétel. A jegyzőkönyv elkészítése során – a szavazati arány figyelembe 
vételével - helytelenül került megállapításra a bizottság döntése, melynek oka, hogy a jegyzőkönyv 
írásánál nem került felülírásra a korábbi szövegrész. 
 
A bizottság Buzás Istvánné dr. jegyző tájékoztatását a fentiekkel kapcsolatosan elfogadta. 
 
Papp Róbert: Nem ért egyet a módosítással, csökkentik a Pénzügyi Bizottság jogait is. 
 
A bizottság a Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen, 1 nem szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
105/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: A törvényességi észrevétellel kapcsolatosan, az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatával párhuzamosan kerülnek módosításra a rendeletek. 
 
A bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2006. (III.1.) önk. rendelet 
módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
106/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
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Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2006. (III.1.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
11/2006. (III.1.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) önk. rendelet módosításáról készült 
előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
107/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) önk. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993. (XII.16.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
108/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. 
(XII.16.) önk. rendelet 
 

A Pénzügyi Bizottság a lakások bérletére, valamint elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII.16.) önk. rendelet 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993. (III.5.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 nem 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
109/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési tevékenységről 
szóló 6/1993. (III.5.) önk. rendelet módosításáról 
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A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott 
temetőkről, valamint temetkezési tevékenységről szóló 6/1993. (III.5.) önk. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) önk. rendelet módosításáról 
készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
110/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a település környezetvédelméről szóló 13/2005. 
(IV.29.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) önk. rendelet módosításáról 
készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
111/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. 
(IV.5.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 
vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 
nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
112/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 
3/2006. (II.1.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) önk. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 
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Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) önk. rendelet módosításáról 
készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
113/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. 
(IX.24.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) önk. rendelet módosításáról 
készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
114/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. 
(X.28.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

A bizottság a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. (II.1.) önk. rendelet 
módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
115/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. (II.1.) önk. rendelet módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról 
szóló 4/2006. (II.1.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
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A bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) önk. rendelet 
módosításáról készült előterjesztés 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
116/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) önk. rendelet módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 
1/2003. (II.6.) önk. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy 
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásainak módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásainak módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal napirendről levette.  
 
117/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy Anna Általános Iskola, 
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásainak módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, 
valamint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásainak módosításáról készült előterjesztést napirendről levette.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
 
 

8.) Előterjesztés Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert/Bognár Zoltán: Mi miért fizetünk többet? A táblázat adatai ezt mutatják. Véleményük 
szerint nem jó a táblázat. 
 
Tatár László polgármester: A lakosságarányos elszámolást 2 év alatt vezetjük be. 
 
Buzás Istvánné dr.: Testületi ülésre átnézik újra és ott lesz az intézményvezető is. 
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A bizottság az orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról készült előterjesztést 2 igen, 3 nem  
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja. 
 
118/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 
 

A Pénzügyi Bizottság az Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra nem javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

9.) Előterjesztés a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Társulási Megállapodásának 
módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal napirendről levette.  
 
119/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Társulási Megállapodásának 
módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási 
Intézmény Társulási Megállapodásának módosításáról készült 
előterjesztést napirendről levette.  

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

10.) Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 
támogatásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság „Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
120/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában” 
 

A Pénzügyi Bizottság a „Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló 
részvételének támogatása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában” készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
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1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

11.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, 
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és 
utalványozásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
121/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, 
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

11.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a 
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon 
kívül helyezéséről, továbbá a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ficsor Dénes: Jó lesz ez így a polgármesternek, hogy bejön szakfeladatként? Plusz feladat és 
felelősség lesz. 
 
Tatár László polgármester: Most is felelősség, nem tudnak jelenleg jobb megoldást. 
 
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül 
helyezéséről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
122/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és 
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül 
helyezéséről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
123/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
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Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést 
a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
124/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri 
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül 
helyezéséről készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
A bizottság a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
125/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

12.) Előterjesztés a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú önk. 
határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú önk. határozat 
módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
126/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú önk. határozat módosításáról  
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A Pénzügyi Bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) 
számú önk. határozat módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

13.) Előterjesztés a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslata: Határozati javaslat „A” alternatíva 1. pontjában a „…értékesíti 
…” szövegrész helyébe a „…vételi ajánlatott tesz…” szöveg lép. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
Bognár Zoltán: Szerinte 25-30 AK-ért vásárolják a földeket. Nem kevés, ami a határozati javaslatban 
van? 
 
Tatár László polgármester: De nem ilyen kicsi területet vesznek annyiért. 
 
Gácsi Jánosné: Mindig jelezte, hogy alacsonyan adjuk el a földeket. Néhány ember alacsony áron 
jutott hozzá a földhöz. Ez spekuláció. 
 
Gácsi Jánosné/Bognár Zoltán: Módosító javaslat: A határozati javaslat „A” alternatíva 1. pontjában a 
„…15.000.-Ft/AK…” szöveg helyébe a „…20.000.-Ft/AK…” lép. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen, 1 tartózkodással elfogadta. 
 
A bizottság a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről készült előterjesztést – a módosító 
javaslatok figyelembe vételével -  4 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
127/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről 
készült előterjesztést – a módosító javaslatok figyelembe vételével - a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

14.) Előterjesztés az 53/2005. (III.31.) sz. önk. határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság az 53/2005. (III.31.) sz. önk. határozat módosításáról készült előterjesztést  5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
128/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az 53/2005. (III.31.) sz. önk. határozat módosításáról  
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A Pénzügyi Bizottság az 53/2005. (III.31.) sz. önk. határozat módosításáról 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 

14.) Előterjesztés „oltópuska” vásárlásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság az „oltópuska” vásárlásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
129/2011.(XI.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
„oltópuska” vásárlásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság az „oltópuska” vásárlásáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1735 –kor bezárja. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                                      Burján Attila 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.11.23.-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
101/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. 

negyedéves teljesítéséről  
 
102/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A képviselő-testület 2012. évi munkatervének 

elfogadásáról  
 
103/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról  
 
104/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 

2012. évi célok meghatározásáról  
 
105/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról  
 
106/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

11/2006. (III.1.) önk. rendelet módosításáról  
 
107/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) önk. 

rendelet módosításáról  
 
108/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII.16.) önk. rendelet  
 
109/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, 

valamint temetkezési tevékenységről szóló 6/1993. (III.5.) 
önk. rendelet módosításáról  

 
110/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) 

önk. rendelet módosításáról  
 
111/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) 

önk. rendelet módosításáról  
 
112/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 
3/2006. (II.1.) önk. rendelet módosításáról  

 
113/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) önk. 

rendelet módosításáról  
 
114/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) önk. 

rendelet módosításáról 
 
115/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. 

(II.1.) önk. rendelet módosításáról  
 
116/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003. (II.6.) önk. rendelet  
117/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint 

az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásainak módosításáról  
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118/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról 
 
119/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 

Társulási Megállapodásának módosításáról  
 
120/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló részvételének 

támogatása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában” 

 
121/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, 

kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról  
 
122/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító 

Okiratának hatályon kívül helyezéséről  
 
123/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről  
 
124/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend 
hatályon kívül helyezéséről  

 
125/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról  
 
126/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú 

önk. határozat módosításáról  
 
127/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről  
 
128/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az 53/2005. (III.31.) sz. önk. határozat módosításáról 
  
129/2011. (XI.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „oltópuska” vásárlásáról  
 


