JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.04.27.-i üléséről.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné
bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Miklósi
Jánosné pénzügyi csoportvezető, Tűhegyi Julianna Művelődési Ház és Könyvtár
igazgató, Ambrus Dénes, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Barta Józsefné Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Ternák Lászlóné a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gazdaságvezetője, Kelemen
Csaba az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat gazdaságvezetője, Gácsi Zoltánné a Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
gazdaságvezetője, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Papp Róbert Tamást jelöli ki.
A napirendi pontokat a bizottság egyhangúlag elfogadta.

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző
Papp Róbert: A 9. sz. melléklet alapján soknak találja a több évre kiható
kötelezettségvállalást. Hogy lesz teljesítve, vagy milyen kihatása lesz a következő évekre?
Temesváriné/Tatár László: Ez az összes költséget tartalmazza. Nekünk az önerőt kell
finanszírozni. Ezt a szerződéskötéssel, megvalósulás után fizettük kifele. Az összegeket a
költségvetés tartalmazza. A csúszások (áthúzódások más évre) miatt nem teljesült.
Vízkeleti Lászlóné: És ha nem valósul meg?
Papp Róbert: Ehhez kapcsolódóan a 2/A előterjesztés 3. oldal vastagított részén sok a „ha” a
„volna”, stb.
Tatár László polgármester: Ez rajtunk kívülálló okok, akkor egy pályázatot sem kellett volna
kezdenünk. Tájékoztatta a bizottságot a hivatal felújításával kapcsolatos pályázat bírósági
állásáról.
Vízkeleti Lászlóné: Több kérdése lenne, melyek a következők: Várható és függő kiadások
összevontan szerepelnek, nem kellene részletezni, hogy miből tevődik ki? A megkapott
folyószámlahitelt méltányolni kell, mert sok a hitel, a kintlévőség, a kötelezettségvállalás, stb.
A pénzmaradvány levezetésénél a különböző mellékletekben nem egyeznek meg az összegek
(Műv.ház.). Az iskolának miért volt előirányzat kiesése? A 6. sz. mellékletben minusz a
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költségvetési tartalék? A kimutatott tőkében a vagyon milyen értéken szerepel? A 7. sz.
mellékletben szereplő kitermelt fa hová került? A könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatosan
kérdezte, hogy az anyag szépítése miatt nem írt be az 1. sz. mellékletébe más számításokat? A
jelentés tartalmazta, hogy a szabályzatok többségükben aktualizálva voltak. Ami nem, azzal
mit csinált?
Miklósi Jánosné: A testület elő kerülő zárszámadás a kötelező mellékleteket, a kötelező
részletezéssel tartalmazzák. Természetesen a részletes táblázatok és nyilvántartások
rendelkezésre állnak, melyekből pontosan lehet tudni az egyes tételeket. A pénzmaradvány
levezetését pontosan tartalmazza az előterjesztés. A Művelődési Háznál többletfinanszírozás
történt (9 eFt), melyet helyesbíteni kellett. A levezetés és a melléklet is ezt tartalmazza (531
eFt – 9 eFt = 522 eFt). Az iskola előirányzat kiesése kiutalatlan intézményfinanszírozás.
Annyival kevesebbet utalt az önkormányzat, de az, pénzmaradványt módosító tényező. Igen,
mínusz a költségvetési tartalék. A kimutatott tőkében a vagyon beszerzési, könyvszerinti
értéken szerepel. Az évenkénti, piaci értékelés nagyon sokba kerülne. A kitermelt fa eladásra,
illetve segélyként kiosztásra került. Fizetése részletekben történik. Néhány belső
szabályzatban nem kerültek átvezetésre (beemelésre) a jogszabályi változások, melyeket a
könyvvizsgáló jelzett is. Ettől eltekintve azonban lényegi problémát ezzel kapcsolatban nem
talált, mert az önkormányzat tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végezte.
Vízkeleti Lászlóné: A válaszokat elfogadta.
A bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
készült rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
35/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetési
gazdálkodásának zárszámadásáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Papp Róbert: Köszöni, hogy bekerült az ellenőrzésbe és javaslatként is szerepel a
www.fegyvernek.hu honlap frissétése.
Vízkeleti Lászlóné: Több előterjesztésnél is látta, hogy nem volt aláírva. Látja valaki az
előterjesztéseket mielőtt a testület elé kerülnének?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nincs rá jogszabály, hogy alá kellene írni. Nálunk kialakult szokás,
hogy aláírjuk. Az előterjesztő - aki a polgármester – az aláíró. Minden esetben ő is és a
polgármester úr is elolvassa az előterjesztést. Az aláírás akkor maradhat el, ha a fénymásolás
és az anyag postázása már nagyon sürgős.
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A bizottság a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült előterjesztést 4 igen
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.
36/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
3.) Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
működési költségeihez való hozzájárulásról
Papp Róbert: Mi az előnye magának a társulásnak?
Ambrus Dénes: Tájékoztatja a bizottságot a TISZK működéséről, előnyeiről.
A bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez
való hozzájárulásról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni
javasolja.
37/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való
hozzájárulásról
A Pénzügyi Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás működési költségeihez való hozzájárulásról
készült előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz.
rendelet módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr.
Papp Róbert: Köszöni az előterjesztést,
Tanácsköztársasági emlékmű védelem alatt áll?
Buzás Istvánné dr.: Nincs védelem alatt.

nagyon

örül

neki.

Kérdése,

hogy

a
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Vízkeleti Lászlóné: Mindegy, hogy kinek a tulajdonában van? Ki fogja aztán gondozni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Mindegy. Az önkormányzat hozzájárul, a rendelet tartalmazza
ennek menetét és szabályait.
A bizottság a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és
elfogadni javasolja.
38/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a helyi építészeti örökség védelméről szóló
20/2004. (V.28.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés a Fegyvernek, Sallai út 2/c sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
A bizottság a Fegyvernek, Sallai út 2/c sz. alatti ingatlan megvásárlásáról készült
előterjesztést 3 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni javasolja, mely szerint
forrás hiányában nem vásárolja meg az ingatlant.
39/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Sallai út 2/c sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Sallai út 2/c sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a bizottságot az előzményekről.
A bizottság a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról készült előterjesztés
„A” alternatíváját 3 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.

5

40/2011.(IV.27.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan
eladásáról
készült
előterjesztés
„A”
alternatíváját
a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1535 –kor bezárja.
kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Papp Róbert Tamás
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2011.04.27-i ülése
Jegyzőkönyvéhez

35/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról

36/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

37/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
működési költségeihez való hozzájárulásról

38/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.
(V.28.) sz. rendelet módosításáról

39/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Sallai út 2/c sz. alatti ingatlan megvásárlásáról

40/2011. (IV.27.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Petőfi S. út 15. sz. alatti ingatlan eladásáról

Társulás

