
 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.02.23.-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné 

bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás 
Istvánné dr. jegyző, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Ambrus 
Dénes intézményvezető, Hillender Györgyné intézményvezető, Barta Józsefné 
intézményvezető, Tűhegyi Julianna intézményvezető, Gácsi Zoltánné 
gazdaságvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető, Ternák Lászlóné 
gazdaságvezető, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag 
köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Burján Attila Jánost jelöli ki. 
 
A napirendek közé 4 előterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Előterjesztés a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról 

2.) Előterjesztés a Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítéséről 
3.) Előterjesztés az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 

felelősségvállalási rendről szóló határozat módosítása 
4.) Előterjesztés a Hermann Kft kérelméről 

 
A bizottság 4 igen szavazattal a 4 előterjesztést a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 

 
Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 4 
igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
12/2011.(II.23.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
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2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
      Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 

 
Vízkeleti Lászlóné: Köszöni az anyaggal kapcsolatosan végzett munkát. Kezdik látni az 
összefüggéseket. Sok mindenre feleletet kaptak. 
 
Gácsi Jánosné: Sokkal áttekinthetőbb, mint az előző évek anyagai. 
 
Tűhegyi Julianna: Szeretné felhívni a figyelmét a bizottságnak, hogy az intézmény (könyvtár) 
tényleges munkát végez. Az intézmény plusz forrása a különböző tevékenységekből befolyt 
összegek, melyek előre nem kerülnek tervezésre, így ez mind plusz bevételként jelenik meg. 
Viszont ez a fedezete a további rendezvényeknek. A költségvetés tervezete szerint viszont, 
ezeket az összegeket elvonják az intézménytől. Ezért kéri, hogy majd ezek a források 
kerüljenek majd vissza az intézményhez. 
 
Kelemen Csaba: Az intézmény tényleges elszámolása és könyvelésének bemutatása példán 
keresztül. 
 
Ambrus Dénes: A hivatkozott kormányrendelet véleménye szerint nem igazán ösztönző, de 
természetesen tudomásul veszik. 
 
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
13/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
3.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet 

módosításáról 
      Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 

 
Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet módosításáról készült 
előterjesztés „A” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
14/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet módosításáról  
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A Pénzügyi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) 
rendelet módosításáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja a 
képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. 

rendelet módosításáról 
      Előadó: Buzás Istvánné dr.  

 
Papp Róbert Tamás: Megkeresték a mezőgazdasági vállalkozók, hogy a belvíz miatt sok a 
gond, ezért támogatásra szorulnak.  
 
Tatár László polgármester: A csökkentést gesztusértékűnek szánják. A belviznél próbálják a 
gazdákat bevonni, hogy segítsék a belvíz elvezetést (pl. gázolaj). Rövid tájékoztatást adott a 
munkákról. 
 
A bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. rendelet 
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem 
javasolja. 
 
15/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. rendelet módosításáról  

 
A Pénzügyi Bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 
17/1998. (IX.4.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra nem javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményeiben iskolatej igényléséről a 2011-es évben 

            Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 
 
Vízkeleti Lászlóné: Örül, mert jó minőségű a Borosék által szállított tej, illetve Fegyvernekről 
is felvásáról. 
 
Burján Attila: Ne felejtsük el azonban, hogy nem is jótékonysági intézmény a Boros cég! 
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A bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményeiben iskolatej igényléséről a 2011-es évben készült előterjesztést 
4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja. 
 
16/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményeiben iskolatej igényléséről a 2011-es évben 
 

A Pénzügyi Bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben iskolatej 
igényléséről a 2011-es évben készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés a 2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló 
108/2010. (VI.24.) sz. önk. határozat módosításáról 

          Előadó: Buzás Istvánné dr.  
 
Vízkeleti Lászlóné: Ne fizesse meg a Baldácsy egyesület, de akkor az idén annyival kapjon 
kevesebbet. 
 
Tűhegyi Julianna: Tájékoztatta a bizottságot a részletekről. 
 
Gácsi Jánosné: Egyre puccosabbak a rendezvények. Van-e szükség tűzijátékra, pezsgőre? 
Nem érzékeli a fegyverneki kultúrát, ugyanis nem jut el Szapárfaluba. A faluközpontba nem 
mindenki tud eljutni. 
 
Tűhegyi Julianna: A tűzijátékot a közönség igényeli, ő sincs oda viszont érte. Szapárfalura 
reagálva elmondta, hogy 5,11 fő létszáma van, amiben a könyvtáros is benne van. Napi 16 
óránál többet már nem bír. 
 
Tatár László polgármester: Az elvonás, amit az intézmények elszenvedtek, valamint az, hogy 
egy konyhai dolgozó nettó 52 eFt-ot visz haza elég szomorú. Most inkább a kultúrát kell 
visszafogni. Ez természetesen nem bírálat az intézmény irányába, hisz az az összeg sem sok, 
amit kap, de ez egy kényszer helyzet. Az összefogás irányába kell elmozdítani a dolgokat. 
 
Pap Róbert: Sajnos mindenből elvonnak országos szinten is, és majd nézzük meg, hogy mit-
kit nevelünk ki. 
 
A bizottság a 2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló 108/2010. (VI.24.) sz. 
önk. határozat módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek 
elfogadni javasolja. 
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17/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló 108/2010. (VI.24.) sz. önk. 
határozat módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi Virágzó Tisza Napja 
finanszírozásáról szóló 108/2010. (VI.24.) sz. önk. határozat 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
7.) Előterjesztés a települési kiemelt rendezvényekről 

          Előadó: Buzás Istvánné dr.  
 
Tűhegyi Julianna: Röviden kiegészítette az előterjesztést, valamint ismertette a bizottsággal 
az oktatási bizottság által kért számítások eredményét (kiadott táblázat). 
 
Ficsor Dénes: Tájékoztatta a bizottságot az oktatási bizottság módosító javaslatáról, mely 
szerint a május 1-ei programot nem tartanák meg. A Diák-Gulyás Fesztivált és a Virágzó 
Tisza Napjának megrendezésére pedig egyszerre kerülne sor. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Egyetért Szatlóczki Edit korábbi hozzászólásával, hogy legyen inkább 
kevesebb rendezvény, de színvonalasabb. 
 
Tatár László/Ficsor Dénes: Két rendezvényt mindenképpen tartani kellene, de a színvonalat 
nem lehet lejjebb vinni. 
 
A bizottság módosító javaslata (egyetértve az oktatási bizottság javaslatával):  
 
„F” alternatíva: 
 

1. 2011. évben a Majálist nem kívánja megrendezni. 
2. A Virágzó Tisza Napját és a Diák-Gulyásfesztivált egy időpontban kell 
megrendezni. 

 
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a települési 
kiemelt rendezvényekről készült előterjesztést 4-4 igen szavazattal a képviselőtestület elé 
terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
 
18/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési kiemelt rendezvényekről 
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A Pénzügyi Bizottság a települési kiemelt rendezvényekről készült 
előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 
 

8.) Előterjesztés kötelezettségvállalásról 
Előadó: Buzás Istvánné dr.  
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a kötelezettségvállalásról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
19/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Kötelezettségvállalásról 
 

A Pénzügyi Bizottság a kötelezettségvállalásról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
9.) Előterjesztés a 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő 

terület vásárlására 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 

A bizottság a 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő terület vásárlásáról 
készült előterjesztés „A” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
20/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő terület vásárlásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú 
ingatlanból történő terület vásárlásáról készült előterjesztés „A” 
alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
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                                               2.)  Bizottság tagjai 
 

10.) Előterjesztés Fegyvernek, Előre u. 12 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Előre u. 12 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja, mely szerint az 
ingatlant nem vásárolja meg. 
 
21/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Előre u. 12 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Előre u. 12 sz. alatti ingatlan 
megvásárlásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 

11.) Előterjesztés a Fegyvernek, Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan ingyenes 
tulajdonba vételéről 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 

 
Pap Róbert: Miénk lesz ingyen, aztán kb. 150 eFt-ot költünk rá bontásra, kerítésre? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről 
készült előterjesztés „A” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
22/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről 2011. évi  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan 
ingyenes tulajdonba vételéről készült előterjesztés „A” alternatíváját a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
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12.) Előterjesztés a fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő 
területvásárlásról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
23/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú 
ingatlanból történő területvásárlásról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 
 

13.) Előterjesztés a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
24/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 
 

14.) Előterjesztés a Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás 
korszerűsítéséről 
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Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítéséről készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
25/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítéséről 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek közigazgatási területén 
közvilágítás korszerűsítéséről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 

15.) Előterjesztés az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalási rendről szóló határozat 
módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalási rendről szóló határozat módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
26/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási 
rendről szóló határozat módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal 
közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendről szóló 
határozat módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 

16.) Előterjesztés a Hermann Kft. kérelméről 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 
 

Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
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A bizottság az Hermann Kft. kérelméről készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
27/2011.(II.23.) Pü.biz.   határozat: 
 
Hermann Kft. kérelméről  

 
A Pénzügyi Bizottság Hermann Kft. kérelméről készült előterjesztést 
a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                               2.)  Bizottság tagjai 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1620 –kor bezárja. 
 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                              Burján Attila János 
       bizottsági elnök                bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.02.23.-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
12/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

módosításáról 
 
13/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  
 
14/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet 

módosításáról  
 
15/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) 

sz. rendelet módosításáról  
 
16/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben iskolatej 
igényléséről a 2011-es évben  

 
17/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2010. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló 

108/2010. (VI.24.) sz. önk. határozat módosításáról  
 
18/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési kiemelt rendezvényekről 
 
19/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Kötelezettségvállalásról  

 
20/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő 

területvásárlásról  
 
21/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Előre u. 12 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról  
 
22/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Zrínyi u. 1. sz. alatti ingatlan ingyenes 

tulajdonba vételéről 2011. évi  
 
23/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő 

területvásárlásról  
 
24/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  
 

25/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás 
korszerűsítéséről  

 
26/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti 

munkamegosztás és felelősségvállalási rendről szóló 
határozat módosításáról  

 
27/2011. (II.23.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Hermann Kft. kérelméről  


