
. JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.10.26.-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi 

Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás 
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Ternák Lászlóné, Nardai Dániel, Temesváriné 
Bozsó Ágnes, Miklósi Jánosné, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlónét jelöli ki. 
 
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Előterjesztés törvényességi észrevételről 
 
A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés a 2012. évi nyersanyagnorma megállapításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Minden emelkedik, reálisnak tartja az emelést. 
 
Papp Róbert: A bölcsődében és az óvodában a normacsökkenés a minőségre és a mennyiségre is 
hatással lesz? 
 
Bognár Zoltán: Szerinte nem lesz minőségi változás a 3 Ft miatt. 
 
Ternák Lászlóné: A csökkentés azért van, mert az állami normatívához igazítjuk a nyersanyagnormát. 
A minőséggel nem volt probléma. Bízunk abban, hogy ezek után sem lesz probléma, mivel minimális 
a csökkenés. 
 
Papp Róbert: Kuncsorba, Örményes, Kétpó tervezi, hogy nem innen szállítják az ebédet? 
 
Nardai Dániel: Még folynak a tárgyalások. 
 
Ficsor Dénes: Mivel még nem tudjuk, hogy döntenek, ezért van úgy kidolgozva az előterjesztés (18 fő 
vagy 15 fő dolgozóra) Ha a többi település mindenből ki akar húzni, nincs értelme az 
együttműködésnek. 
 
A bizottság a 2012. évi nyersanyagnorma megállapításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
92/2011.(X.26.) Pü.biz.  határozat: 
 
2012. évi nyersanyagnorma megállapításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi nyersanyagnorma 
megállapításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.  
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Erről értesül: 
1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 
 

2.) Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról készült 
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
93/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

3.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának jutalmazásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Miért kellett 3 hónapra megválasztani a korábbi testületi ülésen az intézmény 
igazgatóját, ha most megint 1 évre válasszuk? 
 
Tatár László polgármester: A 3. napirendi pont (A Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti 
átalakításáról) megmagyarázza. Ismerteti az Önkormányzati törvény tervezetét. 
 
Papp Róbert: Az intézmény igazgatója átgondolta a felmondását? Ki találta ki a jutalmat? 
 
Tatár László polgármester: Felmondását átgondolta, megbeszéltük. A jutalmat én javasoltam. 
 
Papp Róbert: Ha más áll fel, akkor is adunk? Nem keresett rosszul. Ha novemberben betöltjük az 
állást a bér nem lesz mínuszos? 
 
Gácsi Jánosné: Még ilyennel nem találkozott, hogy elmenő dolgozónak jutalmat adnak. Elismeri 
munkáját, de ezt Ő vállalta. A TSZ-ben ezt ingyen végezték. Meg van a következő helye. A jutalom itt 
nem helytálló. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Beadta a felmondását, hogy válik el a munkáltatójától? 
 
Tatár László polgármester: Közös megegyezéssel. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Váljunk el jó szájízzel. Mégis csak 20 évet töltött el a faluban, mint 
intézményvezető. Emberi jóérzés is van a világon. 
 
Papp Róbert: Nem jótékonykodási intézmény az Önkormányzat. 
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A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának jutalmazásáról készült előterjesztést 2 
igen, 2 nem, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja. 
 
94/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának jutalmazásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának 
jutalmazásáról készült előterjesztést elfogadásra nem javasolja a képviselő-
testületnek. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) 

rendelet módosításáról 
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
Fazekas András: Az újabb egyeztetés a Pénzügyi Bizottsági előtt megvolt. Azt kértük, hogy legalább 
azt az összeget kapjuk meg, ami eddig volt. Olyan dologgal foglalkozunk az első perctől fogva, amivel 
eddig az Önkormányzat nem foglalkozott. Rálátása sincs a munkára. 
 
Bognár Zoltán: Eddig a vállalkozás az Önkormányzattól 566 Ft+Áfát (536 Ft + 30 Ft) kapott. Most a 
lakostól kapna az előterjesztés alapján 550 Ft/m3+Áfát. 
 
Nardai Dániel: Ismerteti az előző és a mostani előterjesztés közötti különbséget.  
 
Burján Attila: Akinek 4 m3-es az aknája, annak meg még plusz emelése van. Az miért fizessen 6 m3-t? 
Ez a baj. 
 
Bognár Zoltán: Miért nem hajtjuk be adók módjára? 
 
Nardai Dániel: Ezt is nézték. 2 év múlva lesz csatorna, ez a gond akkor elmúlik, de ez így nem 
maradhat, mert jelentősen veszteséges. 
 
Tatár László polgármester: Újra részletezi a régi és az új előterjesztés közötti változást és a módosítás 
okait. 
 
Buzás Istvánné dr.:Örményesi testületi ülésen hangzott el, hogy a vízdíjat kétféle képen kellene 
meghatározni. Az országban nincs erre példa. 
 
Tatár László polgármester: A csatorna beruházásban benne van, hogy 200 Ft-nál nem lehet több a 
vízdíj. 
 
Nardai Dániel: Pontosan utána kell járni, hogy a törvény kiterjed-e a szennyvízszikkasztóra! 
 
Burján Attila: Véleménye szerint nem lesz verseny a 3 vállalkozó között a szállításnál, mert nem 
fognak egymás alá menni. 
 
Bognár Zoltán: Matúz Imre a három közül sokkal olcsóbban tudja kihozni a szállítási költséget. 
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Tatár László polgármester: Matúz Imre vételkor kifizette a traktor árát, míg a többiek nem. Kaptak 1-
1 új autót, amit részletben fizetnek. 
 
Fazekas András: Az Önkormányzat is jól járt a megnyert két kocsival. 
 
A bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet 
módosításáról készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestület elé terjeszteni és 
elfogadni javasolja. 
 
95/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 
1/2003. (II.6.) rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés törvényességi észrevételről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Két hete Tűhegyi Julianna közölte, hogy az Ő tudta nélkül tettek 
feljelentést. Ennek a feljelentésnek a nyomán lett ez az észrevétel. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A testület biztos átbeszélte, megvolt a módosítás menete, azt a testület elfogadta. 
Borzasztó, ami megy a faluba. 
 
A bizottság a törvényességi észrevételről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
96/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Törvényességi észrevételről 
 

A Pénzügyi Bizottság a törvényességi észrevételről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. (II.1.) 
rendelet módosításáról  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: A lényeg, hogy egyszerűbben lehessen kapubejárót építeni. 
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A bizottság az közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. (II.1.) rendelet 
módosításáról készült előterjesztés 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
97/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006. (II.1.) rendelet módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 
4/2006. (II.1.) rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a folyószámlahitel igénybevételéről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
98/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Folyószámlahitel igénybevételéről 
 

A Pénzügyi Bizottság a folyószámlahitel igénybevételéről készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés kötelezettségvállalás útbontási tervre 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Nekünk miért jó? 
 
Tatár László polgármester: A felbontott kő útfelújításra jó lesz, illetve le lesz zárva így az a rész és 
nem lesz oda szemét hordva. 
 
Papp Róbert: Nem lehet ezt olcsóbban engedélyeztetni? 
 
Tatár László polgármester: Ennyi az ára. 
 
A bizottság a 0188 hrsz-ú, 4-es főúttal párhuzamos közút bontásáról készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
99/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
0188 hrsz-ú, 4-es főúttal párhuzamos közút bontásáról 
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A Pénzügyi Bizottság a 0188 hrsz-ú, 4-es főúttal párhuzamos közút 
bontásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

8.) Előterjesztés pályázat benyújtása megújuló energiák hasznosítására 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ficsor Dénes: Mekkora esélye van a pályázatnak? 
 
Nardai Dániel: Szinte biztos. 
 
A bizottság a pályázat benyújtása megújuló energiák hasznosítására készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
100/2011.(X.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Pályázat benyújtása megújuló energiák hasznosítására  
 

A Pénzügyi Bizottság a pályázat benyújtása megújuló energiák 
hasznosítására készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1615 –kor bezárja. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                                 Vízkeleti Lászlóné 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.10.25.-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
 
92/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2012. évi nyersanyagnorma megállapításáról  
 
93/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatáról  
 
94/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának jutalmazásáról  
 
95/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003. (II.6.) rendelet módosításáról  
 
96/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Törvényességi észrevételről  
 
97/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 

4/2006. (II.1.) rendelet módosításáról 
 
98/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Folyószámlahitel igénybevételéről  
 
99/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 0188 hrsz-ú, 4-es főúttal párhuzamos közút bontásáról  
 
100/2011. (X.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Pályázat benyújtása megújuló energiák hasznosítására 
 
 


