JEGYZİKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.04.24.-i ülésérıl.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László
polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyzı, Ficsor Dénes alpolgármester, Gácsi Zoltánné
gazdaságvezetı, Balainé Fekete Éva gazdaságvezetı, Temesváriné Bozsó Ágnes
intézményvezetı, Gál Istvánné intézményvezetı, Angyal Csaba pénzügyi
csoportvezetı, Patakiné Holló Irén jegyzıkönyvvezetı
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti
a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv hitelesítésre Burján Attila Jánost jelöli ki.
A bizottság 3-3 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.
1.) Elıterjesztés Törökszentmiklósi Rendırkapitányság vezetıjének beszámolója
„Fegyvernek Nagyközség közrendjének – közbiztonságának helyzetérıl”
Elıadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: A beszámolóban két dolgot is kifogásolok. Azzal, hogy 45%al csökkent a bőnesetek
száma kikerült Fegyverek a veszélyeztetett települések körébıl. Így megszőnik a Törökszentmiklósi
Rendırség jelenléte Fegyverneken. A másik: nıtt a fiatalkorúak által elkövetett bőncselekmények
száma. A szakiskolában elviselhetetlen állapot van, oda nem járnak?
Gácsi Jánosné: Nekem személyesen tetszett a beszámoló. Nem a szokásos szöveg, valódi tervek
vannak. Együttmőködnek a polgárırséggel, várjuk, hogy minél többet legyenek közöttünk.
A bizottság a Törökszentmiklósi Rendırkapitányság vezetıjének beszámolója „Fegyvernek
Nagyközség közrendjének – közbiztonságának helyzetérıl” készült elıterjesztést 2 igen, 1
tartózkodással a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
40/2013.(IV.24.)Pü.biz.

határozat:

Törökszentmiklósi Rendırkapitányság vezetıjének beszámolója „Fegyvernek Nagyközség
közrendjének – közbiztonságának helyzetérıl”
A Pénzügyi Bizottság a Törökszentmiklósi Rendırkapitányság
vezetıjének beszámolója „Fegyvernek Nagyközség közrendjének –
közbiztonságának helyzetérıl” készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
Buzás Istvánné dr. új napirendi pontot javasol felvenni a napirendek közé:
Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi elıirányzat módosításáról.
Mivel tartalma szorosan összefügg a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl szóló elıterjesztéssel, ezért
Buzás Istvánné dr. kéri a napirendi pontok együtt tárgyalását.
.
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A bizottság 3 igen szavazattal az elıterjesztést fölvette a napirendi pontok közé és a két elıterjesztést
együtt tárgyalja
2.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi elıirányzat
módosításáról.
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: A pótnapirendi pont rövid magyarázata.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi elıirányzat módosításáról
készült elıterjesztést 3 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
41/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi elıirányzat módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012.
évi elıirányzat módosításáról készült elıterjesztést a képviselıtestületnek
elfogadásra javasolja
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
14:30-kor Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag megérkezett az ülésre.
3.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
teljesítésérıl
Elıadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert:A hétmilliót ki kell akkor is fizetni a z Orczynak, amikor a KIKnél van?
Buzás Istvánné dr.: Igen, a tárgyévi költségvetés terhére.
Papp Róbert: Mibıl fizetjük ki?
Angyal Csaba: Hitelt kell fölvennünk.
Buzás Isvánné dr.:Esetleg terven felüli bevételbıl.
Papp Róbert: 40ik oldalon mezıgazdaságnál jól értem, ha nem lenne gázolaj és földalapú támogatás,
akkor a bevétel csak 4 millió lenne?
Vízkeleti Lászlóné: Mővelni kell a támogatáshoz.
Tatár László polgármester: Az aszályos év ellenére jó volt a termés.
Papp Róbert: A tüzifánál mibıl szedjük be a kinntlévıséget?
Tatár László polgármester: Segélyekbıl kerül levonásra
Papp Róbert: 39ik oldal- Sportlétesítménynél 3 millió a veszteség, nagyon sok. Köztemetınél -953 az
egyenleg, akkor hogy lehet nyereséges egy temetkezési vállalkozás?
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Tatár László polgármester:Nézd meg hány fı bére van rajta. Jelen viszonyok között nyereséget
termelı nem nagyon van.
Ficsor Dénes: Ha vállalkozásba adnánk az árak a háromszorosára nınének és lenne 3 munkanélküli,
benne van a temetı fenntartása.
Tatár László polgármester: A sportlétesítménynél az energiaköltség közel 1 millió
Papp Róbert: Nem értem, akkora a mezıgazdaságon csak 4 millió a nyereség?
Tatár László polgármester: Összességében kell nézni a dolgokat.50 ember munkahelyérıl van szó.
Mindent lehetne vállalkozásba adni.
Angyal Csaba: Ekkora földet vállalkozó két emberrel mővelne, mi lenne a többi 50el?
Tatár László polgármester: Ezek az emberek nem csak a mezıgazdaságban dolgoznak.
Ficsor Dénes: Télen havat lapátolnak, belvíznél vannak, odamennek ahová kell.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésérıl
készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
42/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítésérıl
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének teljesítésérıl készült elıterjesztést a képviselı-testületnek
elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1) Képviselı-testület
2) Pénzügyi Bizottság

4.)Elıterjesztés
Fegyvernek
Nagyközség
pénzmaradványának jóváhagyásáról
Elıadó: Tatár László polgármester

Önkormányzat

2012.

évi

Buzás Istvánné dr.: Az elıterjesztés összefügg az elızı két napirendi ponttal: rövid magyarázat.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának
jóváhagyásáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
43/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának
jóváhagyásáról szóló készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.

Errıl értesül:
3) Képviselı-testület
4) Pénzügyi Bizottság

4

5.)Elıterjesztés 2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid magyarázat az elıterjesztéshez
A bizottság az 2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl készült elıterjesztés 4 igen szavazattal a
képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
44/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl
A Pénzügyi Bizottság 2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl készült
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

6.) Elıterjesztés Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.
(III.06.) rendelet módosításáról.
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.:Törvényességi ellenırzés miatt szükséges.
A bizottság Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III.06.) rendelet
módosításáról készült elıterjesztést 4-4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
45/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III.06.) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló
10/2003. (III.06.) rendelet módosításáról készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadni javasolja
Errıl értesül
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
46/2013.(IV.24) Pü.biz.

határozat:

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról
A Pénzügyi Bizottság Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni
javasolja

Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
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7.) Elıterjesztés Szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.:Törvényességi észrevétel miatt szükséges. Rövid magyarázat.
A bizottság Szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet módosításáról
készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
47/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.
(VI.01.) rendelet módosításáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek
elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
8.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség
költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról
Elıadó: Tatár László polgármester

Önkormányzat

2014.

évi

Buzás Istvánné dr.: ÁHT módosulása miatt április 30-ig kell a tervkoncepciót meghatározni.

A

bizottság

a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési
tervkoncepciójának elfogadásáról készült elıterjesztést 4- igen szavazattal a képviselı-testületnek
elfogadni javasolja.
48/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi
költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról készült elıterjesztést a
képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
Tatár László polgármester kéri a Polgármesteri keret felhasználásáról szóló rendelet módosításáról
készült elıterjesztés levételét a napirendi pontok közül.
A bizottság 4 igen szavazattal leveszi a napirendi pontok közül az elıterjesztést .
9.) Elıterjesztés
A „vállalkozási szerzıdés Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának
elıkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévı/üzemelı
szennyvízközmő vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülı
Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerezési eljárás lezárásáról
Elıadó: Tatár László polgármester
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Tatár László polgármester : Az elıterjesztés rövid magyarázata.
Burján Attila: Jövı hónapban elindul a csatornázás?
Tatár László polgármester: Már csak a tanúsítványra várunk.

A bizottság

A „vállalkozási szerzıdés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP.
1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon
elemzés módosításának elıkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévı/üzemelı
szennyvízközmő vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülı Pótlási Terv
készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerezési eljárás lezárásáról készült
elıterjesztést 3- igen 1-nem szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
49/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat

A „vállalkozási szerzıdés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-20110052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának elıkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévı/üzemelı
szennyvízközmő vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülı Pótlási Terv
készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerezési eljárás lezárásáról
A Pénzügyi bizottság A „vállalkozási szerzıdés Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának
elıkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévı/üzemelı
szennyvízközmő vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülı
Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerezési
eljárás
lezárásáról
készült
elıterjesztést
a
képviselıtestületnek elfogadásra javasolja.
Errıl értesül:
1.)Képviselıtestület
2.)Pénzügyi Bizottság
10.) Elıterjesztés Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Az elıterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem volt.
A bizottság Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról szóló elıterjesztést a
képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
50/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
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11.) Elıterjesztés Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Elıadó: Tatár László polgármester
A bizottság Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról szóló
elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
51/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
Tatár László polgármester
kéri a „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken címő KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt
kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásáról szóló elıterjesztés
felvételét a napirendi pontok közé.
A bizottság 4 igen szavazattal az elıterjesztést felveszi a napirendi pontok közé
12.) Elıterjesztés „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken címő KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához
Elıadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Akkor érkeznek Dunántúlról, Romániából munkások és megvalósul a helyi
munkahelyteremtés?
A bizottság „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken
címő KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú
közbeszerzési eljárás feltételes lezárásáról szóló elıterjesztés képviselı-testületnek 3 igen 1 nem
szavazattal elfogadásra javasolja.

52/2013.(IV.24.) Pü.biz.

határozat:

„Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken címő KEOP1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
feltételes lezárásához
A Pénzügyi Bizottság „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken címő KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás
feltételes lezárásáról szóló elıterjesztés a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
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A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1520 –kor bezárja.

kmf.

Dr. Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Burján Attila János
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2013. 04. 24-i ülése
Jegyzıkönyvéhez

40/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Törökszentmiklósi
Rendırkapitányság
vezetıjének
beszámolója „Fegyvernek Nagyközség közrendjének –
közbiztonságának helyzetérıl”

41/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetés módosításáról

2012.

évi

42/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetésének teljesítésérıl

2012.

évi

43/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz .határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
pénzmaradványának jóváhagyásáról

2012.

évi

44/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2012. évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl

45/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.
(III.06.) rendelet módosításáról

46/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Települési szilárd
megállapításáról

47/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.
(VI.01.) rendelet módosításáról

48/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetési tervkoncepciójáról

49/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Vállalkozási
szerzıdés
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
KEOP1.2.0./09-11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó
költség – haszon elemzés módosításának elıkészítésére, és
a projekttel megvalósuló, valamint a meglévı/üzemelı
szennyvízközmő
vagyonértékelésére,
valamint
a
vagyonértékelésre épülı Pótlási Terv készítésére” irányuló
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
lezárásáról

50/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Nefelejcs
megvásárlásáról

51/2013. (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról

52/2013 (IV.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Települési
szennyvíz
tisztítótelep
bıvítése
és
szennyvízcsatornázás
Fegyverneken
címő
KEOP1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához

hulladék

út

közszolgáltatási

6.

sz.

díjának

2014.

alatti

évi

ingatlan

10

