
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 02. 22.-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Bognár Zoltán bizottság elnöke, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti 

Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes 
alpolgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes intézményvezető, Kelemen 
Csaba gazdaságvezető, Hillender Györgyné intézményvezető, Balainé Fekete Éva, 
gazdaságvezető, Miklósi Jánosné pénzügyi csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes 
pénzügyi szervező, Barta Józsefné intézményvezető, Gácsi Zoltánné gazdaságvezető, 
Bognár Annamária intézményvezető, Szekeresné Csőke Anita gazdasági ügyintéző, 
Négyesiné Derecskei Edina művelődési felügyelő, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Burján Attilát jelöli ki. 
 
A bizottság 5 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. 
 
Bognár Zoltán a napirendi pontok tárgyalása előtt ismertette a bizottsággal és a megjelentekkel a 
dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohányzásról szóló 6.7-1/2012. sz. utasítás tartalmát és felhívta a 
figyelmet az abban foglaltak betartására, melyet a bizottság tudomásul vett. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Gácsi Jánosné: Formai megjegyzése van. Nehezíti munkáját a táblázat elhelyezése, pl. a 30-33. 
oldalon. Össze lehetne húzni, javítaná az átláthatóságot. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Konyhánál kérdése: Szokták nézni a termelékenységet? Ez egy lecsupaszított 
költségvetés? Milyen szerepet szán a testület a folyószámla hitelnek? 
 
Szekeresné Csőke Anita: Bevételét az intézmények által leadott adag/létszám adja. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A Gondozási Központnál olvasta, hogy egy épület nem felel meg a 
követelményeknek. 
 
Barta Józsefné: 2010. évben volt ellenőrzés, mely kifogásolta a Családsegítőnél, hogy külön-külön 
kellene biztosítani irodát az ügyintézőknek. Ezt úgy lehet biztosítani, hogy ha az ügyfél kéri, van egy 
szoba, melyben négyszemközt tud beszélni a problémájáról az ügyintézővel. Gondolkodtak 
térelválasztóban is. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Intézményi szinten a dolgozók továbbképzése be van állítva az Óvodánál, amit 
jónak talál. 
 
Barta Józsefné: A Gondozási Központnál is van továbbképzés, de ingyenes, mert pályázatból valósul 
meg. 
 
Tatár László polgármester: A költségvetés le van csupaszítva, nem igen lesz beruházás, átmeneti 
segítség lenne a folyószámlahitel. 
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Vízkeleti Lászlóné: Az előterjesztés 19. oldalán írja az iskola, hogy az épületek régiek, az előírt feltétel 
rendszert nem tudják teljesíteni, stb. nem mostani probléma már véleménye szerint. 
 
Ambrus Dénes: Sokszor leírta már. Többször pályáztak, de nem nyertek. Nem felelnek meg az 
épületek, mert le van írva jogszabályba, hogy hány terem kell, stb. Négy éve volt a Móra 
tagintézménynek egy korszerűsítési terve, de az sem valósult meg. 
 
Papp Róbert: A közutak szakfeladaton a 34. oldalon 1 fő van tervezve, míg a 36. oldalon 2 fő. Elírás? 
A nem lakóingatlan karbantartási munkáin 2 fő fizikai és 1 fő szellemi létszám van tervezve. Mi a 
szellemi foglalkoztatott feladata itt? 
 
Tatár László polgármester: Adminisztratív munkát végez, számláz, stb. 
 
Papp Róbert: Belenézett az előző évi költségvetés tárgyalásokba. Már akkor is felvetődött, hogy a 
Vízmű létszáma (44 fő) sok. Most terveznek-e átcsoportosításokat? 
 
Tatár László polgármester: Az egész rendszer átalakulóban van. Kb. 10 fő kerül át az új 
szolgáltatóhoz. Újra fogják vizsgálni a struktúrát. A Vízmű kikerül innen. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A csatorna beruházással kapcsolatban kérdezné, hogy a 44 millió Ft a Kohéziós 
alapból van? 
 
Tatár László polgármester: Nem. A pályázat nyertes, a támogatási szerződés aláírására kerül sor. 
 
Bognár Zoltán: Megköszöni az anyag összeállításával kapcsolatos munkát. 
 
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslat: A rendelet-tervezet: 

- 2. §. (1) bek. III. pontjában az Orczy Anna iskola nevét javítani szükséges Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra. 

- 3. §. (2) bek. „… többletbevételeket az intézményfinanszírozásnál figyelembe kell venni.” 
Szövegrész helyébe a „…többletbevétel az intézményt illeti.”  Szövegrész lép. 

- 7. §. Kiegészül egy új (8) bekezdéssel: „(8) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a bérmegtakarítással nem fedezett betegszabadság és 
munkáltatót terhelő táppénz 1/3 rész éves költségét a december havi költségvetés 
módosításkor elszámolja az éves költségvetés terhére. 

- 17. § (3) bekezdését törölni szükséges és ezzel egyidejűleg a (4) bekezdés (3) bekezdésre 
módosul. 

 
A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról készült előterjesztést - a 
módosító javaslat figyelembe vételével - 4 igen, 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
21/2012.(II.22.) Pü.biz. határozat: 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról készült előterjesztést - a módosító javaslat figyelembe 
vételével – a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 
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2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztés 5 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
22/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

3.) Előterjesztés a S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Barta Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a hétfői bizottsági ülésen felvetett hiányosságokat 
pótolták. 
 
Papp Róbert: Kéri Ladányi úr meghívását a testületi ülésre. 
 
A bizottság az S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről készült előterjesztés 4 igen, 1 
tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
23/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság az S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás 

felbontásáról 
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás 
felbontásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek napirendről való 
levételét javasolja. 
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24/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás felbontásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló 
Társulási Megállapodás felbontásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek napirendről való levételét javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés a Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek napirendről való levételét javasolja. 
 
25/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének 
előkészítéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek napirendről való 
levételét javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 
3/2006. (II.1.) sz. rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: A bizottság rövid tájékoztatása.   
 
A bizottság az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) sz. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
26/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) sz. rendelet 
módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 
vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) sz. rendelet módosításáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

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

7.) Előterjesztés a közterület elnevezésének módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Mennyibe kerül? 
 
Buzás Istvánné dr.: Két tábla kell. A hozzátartozók hozzájárultak. 
 
A bizottság a közterület elnevezésének módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
 
27/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Közterület elnevezésének módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a közterület elnevezésének módosításáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

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

8.) Előterjesztés önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet katonák emlékművek” 
lebontásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Kérdései: Mennyibe kerül, milyen engedélyek kellenek, stb.? 
 
Papp Róbert: Az előterjesztésben le van írva, de testületi ülésen kifejti véleményét. Kéri a 
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az orosz nagykövetséggel. 
 
Buzás Istvánné dr.: Nyilván van tartva valószínűleg, még a levelet várják. 
 
Tatár László polgármester: Nem az ideológiával nem ért egyet, az időpont nem szerencsés. Lehet 
ebből egy rosszindulatú cikk is. Kényes a kérdés, körbe kell járni. Már a régi testület is próbálta 
megoldani. 
 
Papp Róbert: Nem ért egyet a polgármester válaszával. Sok ember kínja jusson eszébe a testületnek. 
 
Kelemen Csaba: Mint fegyverneki lakos kérdezi: A Jobbik véleményén kívül a lakosság véleményét 
kérdezték-e, vagy felmerült-e, hogy kéri a jobbik? 
 
Papp Róbert: Nem. 
 
Kelemen Csaba: Köszöni a választ, több kérdése nincs. 
 
Gácsi Jánosné: Lényeges dolgokról terelődik el a szó, most ne ezzel foglalkozzunk. Örüljünk, ha 
túléljük ezt az évet. 
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Ficsor Dénes: Régi téma. Mindig téma volt, és mindig oda jutottunk, hogy a falu nem egyforma. 
Egyik része ragaszkodik, másik részének rossz emléke van. Véleménye szerint is rossz az időpont. A 
költségvetés elég probléma lesz. Fejjel menni a falnak nem szabad, ezt a pártnak tudni kell. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Van forrás oldala? Ha nincs fölösleges vitázni. 
 
Tatár László: Nincs forrása. 
 
Ambrus Dénes/Ficsor Dénes: Az iskola minden ünnepségről méltóképpen megemlékezik. A méltó 
helyen pedig ízlés dolga. 
 
A bizottság önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet katonák emlékművek” lebontásáról készült 
előterjesztést 1 igen, 4 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja. 
 
28/2012.(II.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
Önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet katonák emlékművek” lebontásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet 
katonák emlékművek” lebontásáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra nem javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1515 –kor bezárja. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                                  Burján Attila János 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2012. 02. 22.-i ülése 

Jegyzőkönyvéhez 
 
21/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása  
 
22/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  
 
23/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről  
 
24/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási 

Megállapodás felbontásáról  
 
25/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről  
 
26/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 

vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.1.) sz. rendelet 
módosításáról  

 
27/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Közterület elnevezésének módosításáról   
 
28/2012. (II.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet katonák 

emlékművek” lebontásáról  
 
 


