
 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.03.30.-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, Nardai 
Dániel települési menedzser, 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 helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában  levő 
oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. 
rendeletének módosításáról 

2.) Előterjesztés a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 
módosításáról 

3.) Előterjesztés a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

4.) Előterjesztés a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” alapító 
okiratának módosításáról 

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

1.) Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 

 
Gácsi Jánosné: A „Fegyverneki Hírmondó” valódi tájékoztató legyen. Ne csak iskolai és 
óvodai eseményeket tartalmazzon. Tudjuk, hogy mi és miért történt. A falu irányításáról 
szóljon. Arról, amiről az embereknek tudni kell, pl. hogy, hogy igényeljen rokkant kártyát, 
stb. Ne legyenek félrevezető hírek. A több tízéves szokás változzon meg. A rendelet-tervezet 
2. §-ában elírásra került a „48. §”, ami véleménye szerint 43. §. Továbbá, ha eddig be lehetett 
tekinteni, most ne semmisítsük meg. 
 
Módosító javaslat: A rendelet-tervezet 2. §-ában a „48. §” „43. §”-ra változik. 
 
Papp Róbert: Kábel Tv-vel lehetne felvenni a kapcsolatot és ne szüntessük meg a 
hangfelvételt. 
 
Tatár László polgármester: Tájékoztatta a bizottságot néhány szóban a helyi Kábel Tv 
működtetésének lehetőségeiről.  
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a bizottságot, hogy a hangfelvétel nem kötelező, de ha 
a rendeletünk tartalmazza, hogy készítünk, akkor közérdekű adatnak minősül. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen, a módosító javaslat figyelembe vételével a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról készült előterjesztést 2 igen, 2 nem 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra nem javasolja. 
 
28/2011.(III.30.) Pü.biz.  határozat: 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra nem javasolja.  
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület gazdasági programjáról 
      Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezetben néhány 
helyen pontosítani kell, melyeket módosító javaslatként felsorolt: 
 
Módosító javaslat:  

1.) Rendelet-tervezet III. 1. „Oktatás” pontjában az iskola neve: Orczy Anna Általános 
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

2.) Rendelet-tervezet III. 3. „Egészségügy” pontjában „…az Orvosi Rendelőt.” „…az 
Orvosi Rendelő térségi szerepét.”-re változik. 

3.) Rendelet-tervezet II. 3. „Munkahelyteremtés feltételeinek javítása” pontjában a 
helyrajzi számok „(1539/36,37.38,39,41,42 hrsz.)” 

4.) Rendelet-tervezet II. 5. „Adópolitika” pontjában a „…kell a 4,7.pontban” helyébe a 
„…kell a 3. pontban” kerül. 

5.) Rendelet-tervezet II. 4. „Településfejlesztés-politika” pontjának utolsó bekezdésében a 
.”…, a 3. pontban megfogalmazott…” helyébe „…, a 2. pontban megfogalmazott…” 
kerül. 

6.) Rendelet-tervezet II. 2. „Fejlesztési elképzelések” pontjában „…kell lenni a 8. 
pontokban írt…” helyébe „… kell lenni a IV. Gazdálkodás Biztonsága részben írt…” 
kerül. 

 
Papp Róbert: Ez a program egy illúzió. A stabilizáció lenne a fontos. 
 
Temesváriné Bozsó Á.: A pályázatoknál figyelni kell, mert pl. a gazdasági program tartalma is 
szerepet játszhat a pályázatok elbírálásánál. Ezek alapján lehet pályázni. 
 
Nardai Dániel: Már sok minden megvalósult és meg is fog még valósulni.. Nem illúzió, amit 
tartalmaz. Legyen a testület bizakodó, mert nem annyira elrugaszkodott ez a program. Az 
elmúlt 4 évben is rossz helyzet volt, de ~ 240 millió Ft-os támogatást is idehoztunk. 
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Ficsor Dénes: Az Unió arra ad támogatást, amivel érdekeit nem sértjük. Vagy csinálunk 
valamit, vagy semmit. Akarjuk-e, hogy legyen szép járdánk, stb. Minden fejlesztés növeli a 
hitelállományunkat. Nekünk a föld hoz valamit. Ezzel kell gazdálkodni. Célt ki kell tűzni, 
hogy merre szeretnénk menni. A megszorítások nagyon be fogják határolni a ténykedésünket. 
 
Gácsi Jánosné: Sok ellentmondás van véleménye szerint az anyagban. Mi a magyarázat a 
lakosság megtartó erőre? A falu ketté van szakadva. A terheket nem csökkentik. A környezet 
megóvása nem valósul meg, a csatornázást mindenképpen ki akarjuk sajtolni a lakosságból. A 
lakosságot nem tájékoztatták teljes körűen sem az elmúlt időben, sem a mostani 
közmeghallgatáson. Ez a lakosság becsapása. Nem tudják, hogy mi alapján fizetik a 
csatornadíjat. 
 
Tatár László/Nardai Dániel: Mindent korrekten elmondtak a közmeghallgatáson. Le volt 
vezetve, hogy hogy jön ki az összeg akkor, ha lesz csatorna és akkor, ha nem.  
 
Gácsi Jánosné: Akkor valószínűleg addigra már elment a közmeghallgatásról és azért nem 
halotta. Az országos helyzetet látva az a véleménye, hogy az önkormányzatok nem tudják ezt 
megcsinálni. Az Unió akarja, neki biztos engedményeket kell majd tenni. Szapárfaluban nem 
lehet aludni, a levegőt harapni lehet. Elmondta sokszor és süket fülekre talált. Hogy lett 
Szapárfalu ipartelep (pl. Palyola)? Meg kellene nézni az engedélyeket. 
 
Tatár László polgármester: Szapárfalu nem ipartelep. 
 
Ficsor Dénes: Ezek a dolgok minden évben elhangzanak közmeghallgatáson. Ami nem 
önkormányzati hatáskör, azzal az önkormányzat nem tud mit tenni. 
 
Gácsi Jánosné: Szapárfaluban nincs környezet. Az elkerülő sem épült még meg. 
 
Tatár László polgármester: Minden igaz, amit mond, de nem tudunk mit csinálni. Az már 
biztos, hogy az M4-es utat fogják megcsinálni, ami 2020 körül fog elkészülni. Kicsi a 
lélekszám akit érint. 
 
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a Képviselő-
testület gazdasági programjáról készült előterjesztést 3 igen 1 nem szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
29/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
Képviselő-testület gazdasági programjáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület gazdasági programjáról 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
3.) Előterjesztés a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 
      Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 
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Az anyaggal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt. 
 
A bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
30/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 
határozat módosításáról készült előterjesztést elfogadásra javasolja a 
képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
Gácsi Jánosné 1600 órakor elment, így a bizottság létszáma 3 főre csökkent. 
 
             4.) Előterjesztés a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat 

fenntartásában levő oktatási intézmények működésével összefüggő 
kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. rendelet módosításáról 

      Előadó: Buzás Istvánné dr.  
 
Buzás Istvánné dr.: Ismertette az előterjesztés lényegét. Kérdés, hogy mindenki, aki nem 
fegyverneki, be legyen-e íratva? Ez a javaslat azt tartalmazza, hogy ne. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Elég lesz-e a 72 gyerek az első osztályba. Elég lesz így a normatíva? 
 
Papp Róbert Tamás: Már régen meg kellett volna lépni. Köszöni az előterjesztést és a 
munkát. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Azt is tudatosítani kell a faluba, hogy ezzel a döntéssel csökken a pénz és 
az adót legyenek szívesek befizetni. 
 
Ficsor Dénes: A kollégák azt mondják, hogy nem a tiszabői, bejáró gyerekkel van gond, 
hanem a Fegyverneken lakó 5-6 (betelepült) családdal. A rendszerrel van gond, nincs 
szabályozó erő. Nem biztos, hogy ezzel sokra megyünk. Azoknak a szülőknek a gyerekei 
jönnek ide, akik szeretnének valamit a gyerekekkel kezdeni („jó gyerek”). A szakiskolásokkal 
az a gond, hogy 18 év a kötelező oktatási korhatár. Nem veszi át egy iskola sem őket, ha 
elküldjük innen. 
 
Burján Attila: Ne engedjünk ide olyan „állapotú” gyerekeket, amilyenek Tiszabőn is vannak. 
A 6-8 éves gyerekek látják a rombolást, stb. Ők jönnének ide? 
 
Módosító javaslat: A rendelet-tervezet egészüljön ki azzal, hogy: 
 

„Kivéve aki eddig idejárt óvodába.” 
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A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a helyi 
közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények 
működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 3-3 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni  
 
31/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
A helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási 
intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság a helyi közoktatási feladatokról és az 
önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények 
működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 
módosításáról 

            Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 
 
Buzás Istvánné dr.: Rövid tájékoztatást adott a módosítás lényegéről. 
 
A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 
módosításáról készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja. 
 
32/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról  
 

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

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító 
okiratának módosításáról 

          Előadó: Buzás Istvánné dr.  
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Buzás Istvánné dr.: Rövid tájékoztatást adott a módosítás lényegéről. 
 
A bizottság a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító okiratának módosításáról 
készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
33/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító okiratának módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány 
alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
7.) Előterjesztés a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” 

alapító okiratának módosításáról 
          Előadó: Buzás Istvánné dr.  

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid tájékoztatást adott a módosítás lényegéről. 
 
A bizottság a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselőtestületnek 
elfogadni javasolja. 
 
34/2011.(III.30.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

A Pénzügyi Bizottság a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos 
Életéért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1640 –kor bezárja. 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                                Gácsi Jánosné 
       bizottsági elnök                bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.03.30-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
28/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 
29/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Képviselő-testület gazdasági programjáról 
 
30/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat 

módosításáról 
 
31/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat 

fenntartásában levő oktatási intézmények működésével 
összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. rendelet 
módosításáról  

 
32/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) 

sz. rendelet módosításáról  
 
33/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító 

okiratának módosításáról  
 
34/2011. (III.30.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért” 

Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
 


