
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 09. 26-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné bizottsági 

tag, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Nardai Dániel települési 
menedzser, Ambrus Dénes intézményvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető, Molnár 
Barna intézményvezető, Gácsi Zoltánné gazdaságvezető, Angyal Csaba pénzügyi 
csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kapusi Jánosné 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Dr. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Gácsi Jánosnét jelöli ki. 
 
A napirendek közé 3 előterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Előterjesztés fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos 
pályázat benyújtásáról 

2.) Előterjesztés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken” című, KEOP 1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekthez biztosítandó 
saját forrás vállalásáról 

3.) Előterjesztés a Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények 
Termékcsoport Kft. összevonásáról 

 
A bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztéseket a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző 

 
Gácsi Jánosné: A közalkalmazotti bérkompenzációt törvény állapította meg, és az alapján jár? 
 
Temesváriné Bozsó Ágnes: Igen, visszamenőlegesen tudják beépíteni a költségvetésbe. 
 
A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
111/2012.(IX..26.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 
 
 

2.) Előterjesztés a költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr jegyző 
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Buzás Istvánné dr.: Röviden kiegészítette az előterjesztést, ismertette annak felépítését. 
 
Papp Róbert: Javaslata, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál az üresen álló ingatlanok 
tulajdonosai csak 20 % kedvezményt kapjanak, ne pedig a mostani 50 %-ot. 
 
Gácsi Jánosné: Ebben a helyzetben szerinte lehet csökkenteni a támogatás mértékét. A foglalkoztatott 
támogatást is, hisz az vállalkozásonként nem jelentős, az önkormányzatnak viszont kb. 2 millióFt-ot 
jelent. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Abba a helyzetbe ne kerüljünk, hogy a vállalkozó elviszi a vállalkozását oda, ahol 
nincs iparűzési adó. 
 
Papp Róbert: A halasztási kérelmeket, ha nézi, azt látja, hogy 17 embernek van megközelítőleg 16 
millió Ft-ra. 
 
Buzás Istvánné dr.: Törvény írja elő a feltételeket a halasztásra. Amennyiben megfelel, nem lehet nem 
megadni a halasztást. Ezzel is segítjük a vállalkozásokat. 
 
Gácsi Jánosné: A fizetési halasztás nem azt jelenti, hogy nem kell visszafizetni, az jön bevételként – 
igaz lassabban – befele. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Nem javasolja az iparűzési adó csökkentését, maradjon az 1,9 %. Az üresen álló 
ingatlanoknál pedig, véleménye szerint a nem lakott ingatlanokkal több gond van. 
 
Burján Attila: Maradjon az 50 %-os kedvezmény, hisz azoknak az ingatlanoknak nincs pl. szippantást 
támogató költsége az önkormányzat részéről. 
 
Nardai Dániel: Pont azokkal a portákkal van gond, ahol üres ingatlan van (patkány, kutyák), és az üres 
ingatlannál is kötelező a támogatni a csatornahálózat kiépítését. 
 
Dr. Bognár Zoltán módosító javaslatok: 
1. Az iparűzési adónál nem javasolja az adó mértékét az adóalap 1,8 %-ára csökkenteni, maradjon az 
1,9 %. 
2. Nem lakott ingatlanok esetében - ahol üresen álló ingatlan van – az 50 % kedvezmény kerüljön 
eltörlésre. 
 
A bizottság a két módosító javaslatot 4-4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - 4 igen szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
112/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
26/1994.(XI.24.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést – a 
módosító javaslat figyelembe vételével - a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
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A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú rendelet módosításáról készült 
előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé 
terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
113/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú 
rendelet módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat 
figyelembe vételével - a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1) Képviselőtestület 
2) Bizottság tagjai 

 
 
Dr. Bognár Zoltán: A vállalkozóknak adott 3.000 Ft/fő/év támogatás a vállalkozónak nem sok. 
Amennyiben nem adjuk az 1 millió Ft-ot jelent az önkormányzatnak megtakarítás. 
 
Gácsi Jánosné: Egyetért az előtte szólóval, sok kicsi sokra megy. 
 
A bizottság módosító javaslata: Függesszék fel a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) 
önk. rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó támogatást. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) önk. rendelet előírása szerint a 
korrigált, átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó 3.000 Ft/fő/év összegű támogatás 
kiutalásának 2013. évre történő felfüggesztését 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és 
elfogadni javasolja. 
 
114/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) önk. rendelet előírása szerint a korrigált, 
átlagos statisztikai állományi létszám alapján járó 3.000 Ft/fő/év összegű támogatás kiutalásának 
felfüggesztéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) 
önk. rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos statisztikai állományi 
létszám alapján járó 3.000 Ft/fő/év összegű támogatás kiutalásának 2013. 
évre történő felfüggesztését a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
Dr.Bognár Zoltán: A mezőőri járulékoknál is meg kell húzni, amit lehet. 
 
Papp Róbert: Tavaly csökkentettük a díját és még ezt sem fizetik meg sokan. 
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Módosító javaslat: Legyen a járulék mértéke 800 Ft/ha/év és ennek arányában emelkedjen a gyep, stb. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 3 igen 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a mezőőri járulékról szóló 17/1998.(IX.4.) számú rendelet módosítását 3 igen 1 nem 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
115/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Mezőőri járulékról szóló 17/1998.(IX.4.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a mezőőri járulékról szóló 17/1998.(IX.4.) számú 
rendelet módosítását a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
Nardai Dániel: Rövid kiegészítés a lakások bérletével és a helyiségek bérletével kapcsolatos 
előterjesztéshez. 
 
A bizottság a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
116/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
A bizottság az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
117/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
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9/1999.(V.6.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
 
Nardai Dániel: Módosító javaslat: A rendelet-tervezet 5. § (1) bekezdésében a „…pénztárbizonylat 
ellenében,…” szöveg „…nyugta ellenében,…” szövegre módosuljon. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
Buzás Istvánné dr./Nardai Dániel: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
 
A bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - 4 igen szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
118/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 
1/2003.(II.6.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést – a 
módosító javaslat figyelembe vételével - a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
Gácsi Jánosné: Kérdése: Járdára kitelepülhet-e az árus? Szapárfaluban ugyanis ez a helyzet. 
 
Buzás Istvánné dr.: Járdát szabadon kell hagyni, nem pakolhat ki rá, nem akadályozhatja a 
közlekedést. 
 
A bizottság a közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
 
119/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) 
számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

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

 
 
Papp Róbert: Mennyi a környező településeken a helypénz mértéke? 
 
Nardai Dániel: Közel 500 Ft. 
 
Papp Róbert: Nem lehetne emelni a miénket is annyira? 
 
Nardai Dániel: Az már igen jelentős emelés lenne. Nem javasolja. 
 
 
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló 
30/1995. (XI.27.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
 
120/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995. 
(XI.27.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a 
vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995. (XI.27.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
 
A bizottság a települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) számú rendelet módosításáról 
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
121/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési környezetvédelméről szóló 13/2005. 
(IV.29.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 
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A bizottság a Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994. (V.27.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni 
javasolja. 
 
122/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994. (V.27.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994. 
(V.27.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
A bizottság a közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint a 
házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
123/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint a 
házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a közterületek és külterületi földrészletek, külterületi 
utak elnevezésről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) 
számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
Gácsi Jánosné: Szükséges-e a szombati nyitva tartás az idősek otthonában? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. A normatívával függ össze. 
 
Dr. Bognár Zoltán: A 4. § d) pontját úgy kell érteni, hogy az kapja, aki annak megfelel? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni 
javasolja. 
 
124/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. 
(VI.01.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
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Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

3.) Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásról és ezzel összefüggő 
önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előadó: Buzás Istvánné dr. 

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
Dr. Bognár Zoltán/Papp Róbert: Ez a rendelet-tervezet lényegében egy egységes szerkezet. 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
Dr. Bognár Zoltán: A 4. § g.) pontja alapján vagy kivágatjuk a fákat vagy bírságolunk, mert szinte 
minden ház előtt van 2,5 m magas fa. Több ponttal sem tudunk mit csinálni (pl.: (k);(m);(r)), ha ezeket 
szabálysértési bírsággal sújtanánk és be is bírnánk hajtani, több millió forintot keresnénk. Szép meg jó, 
hogy egységes rendeletben van, de ki hajtja be? 
 
Tatár László polgármester 1530-kor megérkezett. 
 
Tatár László polgármester: Ez azért van inkább, hogy legyen jogalapja annak, amikor azt mondjuk, 
hogy ne oda pakoljon, stb. 
 
Dr. Bognár Zoltán: A 11. § h) pontban mire gondol? 
 
Buzás Istvánné dr.: Ne akadályozzon semmit. 
 
Temesváriné Bozsó Ágnes: Édesanyja mozgáskorlátozott. Ő kénytelen a temetőbe gépjárművel 
bemenni. Ezután megbüntetik? 
 
Dr. Bognár Zoltán: Szerinte mindenki meg tudja különböztetni ezt az esetet a randalírozástól. 
 
Papp Róbert: Legyen benne, úgy hogy: közterületen olyan magatartást tanúsít, ami másokat sért. 
 
Buzás Istvánné dr.: Ezt a legnehezebb megfogalmazni, adott esetben megfoghatatlan. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Módosító javaslat: Az eljárásrendi hiányosságok kiküszöbölését javasolja. 
 
Buzás Istvánné dr.: Testületi ülésre elkészítik. 
 
A bizottság a tiltott, közösségellenes magatartásról és ezzel összefüggő önkormányzati rendeletek 
módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével – 4 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
125/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A tiltott, közösségellenes magatartásról és ezzel összefüggő önkormányzati rendeletek 
módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a tiltott, közösségellenes magatartásról és ezzel 
összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról készült előterjesztést 
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– a módosító javaslat figyelembe vételével - a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1) Képviselő-testület 
2) Bizottság tagjai 

 
 

4.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi 
éves ellenőrzési tervének elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés a járásokkal kapcsolatos átszervezésről 
 
Módosító indítványa: Az ellenőrzési terv egészüljön ki azzal, hogy szükség szerinti célvizsgálatra + 20 
revizori napra, külső szakértő bevonásával végezhető ellenőrzés. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi éves 
ellenőrzési tervének elfogadásáról készült előterjesztés 4 igen szavazattal – a módosító javaslat 
figyelembe vételével - a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
126/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi éves ellenőrzési tervének 
elfogadásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete 2013. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról készült 
előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 

             5.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

         Előadó: Tatár László polgármester 
 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
127/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  
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A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat működtetéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Kelemen Csaba: Rövid kiegészítés a táblázathoz. 
 
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslat: A határozati javaslatban a „…fenntartását…” szövegrész 
„…működtetését nem képes vállalni.” Szövegre módosul. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetéséről készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja az alábbiak szerint: 
 
128/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

7.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalási rendjéről szóló határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslat: A határozati javaslat egészüljön ki az alábbival: 
 

„2.) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, 
kötelezettségvállalásról és utalványozásról szóló 10/2012. (I.26.) sz. határozat.” 

 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalási rendjéről szóló határozat módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
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129/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalási rendjéről szóló határozat módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri 
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendjéről szóló 
határozat módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

8.) Előterjesztés a NA-MI-BU Kft. üzletrész megvételre történt felajánlásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán: Kik ők és jó ez az Önkormányzatnal? 
 
Tatár László polgármester: Rövid tájékoztatás a Kft.-ről. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Azt látja, hogy a többségi szavazati jog miatt, és egyéb okok miatt csak fizetni 
fogunk. 
 
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslat: A „B” alternatíva határozati javaslataiból kerüljön törlésre 
„…forrás hiányában…” szövegrész. Ebben az esetben a forrás hiány szó nem értelmezhető. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4-4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a NA-MI-BU Kft. üzletrész megvételre történt felajánlásáról készült előterjesztés „B” 
alternatívájait 3 igen, 1 tartózkodással a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
130/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői 
Csoportja Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. 
Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő 
üzletrészének megvásárlásáról készült előterjesztés „B” alternatíváját a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

131/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő 
üzletrészének megvásárlásáról 
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A Pénzügyi Bizottság a Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi 
Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő üzletrészének 
megvásárlásáról készült előterjesztés „B” alternatíváját a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

9.) Előterjesztés a Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
 
132/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan 
értékesítéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja.  

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

10.) Előterjesztés Fegyvernek, Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztést 4 
igen szavazattal elfogadni javasolja a képviselő-testületnek 
 
133/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek, Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan 
megvásárlásáról készült előterjesztést elfogadni javasolja a 
képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
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11.) Előterjesztés Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztést 4 
igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja : 
 
134/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti ingatlan 
megvásárlásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

12.) Előterjesztés fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Angyal Csaba: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
Papp Róbert: Mi van, ha nem valósítjuk meg? 
 
Tatár László polgármester: Mulasztást követünk el és elveheti a működési engedélyt ha még a 
szándékot sem látja. 
 
A bizottság a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos 
pályázat benyújtásáról készült előterjesztést 3 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni 
javasolja : 
 
135/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat 
benyújtásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének 
rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat benyújtásáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

13.) Előterjesztés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken” című, KEOP 1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekthez 
biztosítandó saját forrás vállalásáról 
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Előadó: Tatár László polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” 
című, KEOP 1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja : 
 
136/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP 
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP 1.2.0/09-11-2011-0052 
azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

14.) Előterjesztés a Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények 
Termékcsoport Kft. összevonásáról 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport Kft. 
összevonásáról készült előterjesztés „B” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek 
elfogadni javasolja : 
 
137/2012.(IX.26.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport Kft. 
összevonásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági 
Olajos Növények Termékcsoport Kft. összevonásáról készült előterjesztés 
„B” alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1645 –kor bezárja. 
 
      kmf. 
 
 
       Dr. Bognár Zoltán                                                     Gácsi Jánosné 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2012. 09. 26-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
111/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

módosításáról  
 
112/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

26/1994.(XI.24.) számú rendelet módosításáról  
 
113/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú 

rendelet módosításáról  
 
114/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) önk. 

rendelet előírása szerint a korrigált, átlagos statisztikai 
állományi létszám alapján járó 3.000 Ft/fő/év összegű 
támogatás kiutalásának felfüggesztéséről 

 
115/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Mezőőri járulékról szóló 17/1998.(IX.4.) számú rendelet 

módosításáról  
 
116/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) 
számú rendelet módosításáról  

 
117/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
9/1999.(V.6.) számú rendelet módosításáról 

 
118/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003.(II.6.) számú rendelet módosításáról  
 
119/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú 

rendelet módosításáról 
 
120/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok 

tartásának rendjéről szóló 30/1995. (XI.27.) számú rendelet 
módosításáról  

 
121/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) 

számú rendelet módosításáról  
 
122/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994. 

(V.27.) számú rendelet módosításáról  
 
123/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak 

elnevezésről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992. 
(VIII.27.) számú rendelet módosításáról  

 
124/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. 

(VI.01.) számú rendelet módosításáról  
 
125/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A tiltott, közösségellenes magatartásról és ezzel 

összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról 
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126/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

2013. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról  
 
127/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról  
 
128/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről  
 
129/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendjéről 
szóló határozat módosításáról  

 
130/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. Nagykunsági 

Minőségi Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő 
üzletrészének megvásárlásáról  

 
131/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi 

Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő 
üzletrészének megvásárlásáról  

 
132/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről  
 
133/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan 

megvásárlásáról  
 
134/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti ingatlan 

megvásárlásáról 
 
135/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének 

rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat benyújtásáról  
 
136/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 

szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP 
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekthez 
biztosítandó saját forrás vállalásáról  

 
137/2012. (IX.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági 

Olajos Növények Termékcsoport Kft. összevonásáról  
 
 


