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Tárgymutató 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2014. június 18-i ülésének 

Jegyzőkönyvéhez 
 

 
 

82/2014.(VI.18.)Pénzügyi Biz. határozat:  Pénzügyi Bizottság 2014.06.16. ülésének 
napirendi pontjairól   

 
83/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének módosításáról 
 
84/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 

rendelet módosításáról 
 
85/214.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzatának 

településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályairól 

 
86/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. 

háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról 

 
87/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: A Törökszentmiklósi Önkormányzati 

Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
88/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. 

alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 

 
89/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat:  Fegyvernek-Kavicsos Szociális 

Szövetkezet által használható 
önkormányzati ingatlanokról 

 
90/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat:  A helyi önkormányzatok 

működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás 2014. évi 
igényléséről 

 
91/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat:  A Fegyverneki Községi Sportegyesület 

részére ideiglenes pénzeszköz átadásáról 
szóló szerződés elfogadásáról 

 
92/2014.(VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat:  fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan 

megvásárlásáról 
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93/2014. (VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: ,,Fegyvernek közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
94/2014. (VI.18.) Pénzügyi Biz. határozat: Elektronikus információs rendszerek 

védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalás 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014.06.18.-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, 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 Vízkeleti Lászlónét jelöli ki. 
 
Buzás Istvánné dr.: Kéri a következő napirendi pontok felvételét:  
 
-7. napirend: A Fegyverneki-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható 
önkormányzati ingatlanokról 
-8. napirend: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
-9. napirend: A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszközök 
átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 
-10. napirend: A Fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
-11. napirend: ,,Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 
szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
 
A bizottság 4 igen szavazattal az öt új napirendi pontot felveszi. 
 
A bizottság 4-4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőt és a napirendi pontokat elfogadja. 
 
82/2014.(VI.18.) Pü.biz.      határozat: 
 
Pénzügyi Bizottság 2014.06.18. ülésének napirendi pontjairól      

 
A Pénzügyi Bizottság 2014.06.18. ülésének napirendi pontjait a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Tatár László 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen  szavazattal elfogadni javasolja. 
 
 
83/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
2014.évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
2.) napirend: Az anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Az anyakönyvi rendezvényekről 
szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
 
84/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Az anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Város Önkormányzatának 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 
szabályairól készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
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85/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályairól 
 

A Pénzügyi Bizottság Város Önkormányzatának 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályairól készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 

4.) napirend: A Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
 Buzás Istvánné dr.: A Feladat-ellátási előszerződés 1. pontjának b) bekezdése az alábbiak 
szerint fog kiegészülni: 
,, Megbízott vállalja, hogy ellátja a fent megjelölt körzetben a háziorvosi szolgálatot napi 8 
óra munkarendben.” 
Továbbá kéri az 5. pont alábbiak szerinti javítását: 
,, A megbízó vállalja, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási szerződés 
megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését.” 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Orvosi Rendelő 
III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról készült előterjesztést, 
módosításokkal együtt a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
 
86/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 
 

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

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 

5.) napirend: A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatásáról 
Előadó: Tatár László 
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Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
  
Papp Róbert Tamás: A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság részére 
kötelező évi 1mFt támogatást adni? 
 
Buzás Istvánné dr.: Nem, ez elvárás. 
 
Papp Róbert Tamás: Kisújszálláson az Önkormányzatnak van egy vagyona, ha kilépünk ez  
a vagyon  elveszik? 
 
Tatár László: Törvény erejénél fogva, ki kell, hogy lépjünk, de önkéntesen maradhatunk, a 
törvény nem zárja ki. Kényes kérdés az önkormányzati hozzájárulás, az előterjesztésben ez 
van taglalva. Van egy alapszabály, amely kimondja, ha valaki kilép milyen esetekben 
kaphatja vissza a bevitt vagyonát ezen, szabály szerint az Önkormányzat nem rendelkezhet a 
bevitt vagyon fölött. Jelen elképzeléseink szerint, megpróbálunk mind két vonulási területhez 
csatlakozni, és a hozzájárulás összegét arányosan elosztani. 
 
Gácsi Jánosné: Indokolt ez az újra csoportosítás? 
 
Tatár László: A törökszentmiklósi tűzoltó parancsnokság három kilométerrel közelebb van, 
mint a Kisújszállási, és ez alapján történt a besorolás. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A Törökszentmiklósi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
 
87/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság A Törökszentmiklósi Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 

6.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati 
bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Gácsi Jánosné: Jelen pillanatban van foglalkoztatott ezen a telephelyen? 
 
Tatár László: Tudomásom szerint jelen pillanatban nincs az adott helyen foglalkoztatott. 
Javaslom, hogy a holnapi testületi ülésen hallgassuk meg Bencze Sándot, aki bővebb 
információkkal rendelkezik. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 
1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
készült előterjesztés ,,A” alternatíváját a képviselő-testületnek 3 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadni javasolja. 
 
 
88/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. 
sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról készült előterjesztés ,,A” alternatíváját a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 

7.) napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható 
önkormányzati ingatlanokról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Kéri a határozati javaslat alábbiak szerinti javítását: 
,, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet részére a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0555 kódszámú pályázat 
megvalósításához biztosítja az alábbi önkormányzati ingatlanok, valamint az 
ingatlanokban lévő, START közmunkaprogram keretén belül vásárolt eszközök 
használatát: 

 
a.) Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161, hrsz: 435, nem lakás céljára szolgáló épület, 
b.) Fegyvernek, Damjanich J. út 144, hrsz: 256, gazdasági épület, 
c.) Fegyvernek, Hillér major, hrsz: 0384/23, gazdasági épület. 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlanokról készült helyszínrajz a határozat mellékletét 
képezi. 

3. Az ingatlanok és eszközök átadásáról Fegyvernek Város Önkormányzata  és 
Fegyvernek- Kavicsos Szociális Szövetkezet között külön megállapodást kell készíteni. 

4. A 3. pontban szereplő megállapodás Önkormányzat képviseletében történő aláírásra a 
Képviselőtestület Ficsor Dénes alpolgármestert hatalmazza fel. 

5. Az 1.) pont szerinti ingatlanokat és a bennük lévő leltár szerinti eszközöket a 
képviselőtestület 2014. július 1-től a kötelező fenntartási időszak végéig 2020. 
december 31-ig adja használatba térítés nélkül. 

6. Az átadott ingatlanok és eszközök használatával felmerülő üzemeltetési költségek a 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetet terhelik.” 

 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet által használható önkormányzati ingatlanokról készült előterjesztést, 
módosításokkal együtt, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
89/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható önkormányzati 
ingatlanokról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet által használható önkormányzati ingatlanokról 
készült előterjesztés, módosításokkal együtt, a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 

8.) napirend: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztésben elírás történt, a támogatás nem 2013., hanem 2014. 
szeptember 30-ig igényelhető. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A helyi önkormányzatok 
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
90/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
2014. évi igényléséről 
 

A Pénzügyi Bizottság A helyi önkormányzatok 
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás 2014. évi igényléséről készült előterjesztés, a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 
 
 

9.) napirend: A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz 
átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Községi 
Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásáról szóló szerződés elfogadásáról 
készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
91/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásáról szóló 
szerződés elfogadásáról 

A Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Községi Sportegyesület 
részére ideiglenes pénzeszköz átadásáról szóló szerződés 
elfogadásáról készült előterjesztés, a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
10.) napirend: Fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 252/2 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
92/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáról készült előterjesztés, a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
11.) napirend: ,,Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 
szolgáló berendezések korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság ,,Fegyvernek közigazgatási 
területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról készült előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 
igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
93/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
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,,Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság ,,Fegyvernek közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések 
korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
készült előterjesztés, a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
12.) napirend: Elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések 
kiépítésére kötelezettségvállalás 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság az Elektronikus információs 
rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére kötelezettségvállalásról készült 
előterjesztést, a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
94/2014.(VI.18.)Pü.biz.        határozat: 
 
Elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalás 
 

A Pénzügyi Bizottság az Elektronikus információs rendszerek 
védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalásról készült előterjesztés, a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Pénzügyi Bizottság 

 
 
Papp Róbert Tamás megköszöni a megjelenést és az ülést 1455 –kor bezárja. 

 
 

Papp Róbert Tamás                                                       Vízkeleti Lászlóné 
  bizottság tagja                bizottság tagja 
 
 
 
 


