JEGYZİKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.08.28.-i ülésérıl.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán bizottság elnöke, Burján Attila János, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi
Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyzı, Ficsor
Dénes alpolgármester, Balogh Mihályné intézményvezetı, Balainé Fekete Éva
gazdaságvezetı,
Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetı, Gál Istvánné
intézményvezetı, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezetı, Patakiné Holló Irén
jegyzıkönyvvezetı
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlónét jelöli ki.
Dr. Bognár Zoltán 5 napirendi pontot javasol fölvenni az elıterjesztések közé:
1.) Fegyvernek
Város
Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról
és
vagyonkezelésérıl szóló 6/2006. (II.01.) rendeletének módosításáról készült
elıterjesztés legyen.
2.) Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. állami tulajdonban lévı társasági
részesedésébıl történı részvényvásárlásról
3.) Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl, valamint új folyószámla
hitel felvételérıl
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 8/2013. (III.14.)
rendelet módosításáról
5.) „Települési
szennyvíz
tisztítótelep
bıvítése
és
szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ideiglenes
ellátását végzı vállalkozás kiválasztásáról
A bizottság 4-4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.
1.) Elıterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
féléves teljesítésérıl
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Az elıterjesztés 4. oldalán számszerően látható hogyan lesz fizetıképes az
önkormányzat és hogyan tud biztonságosan gazdálkodni a második félévben. Ehhez kapcsolódóan
további elıterjesztések is lesznek napirenden még ma.
Tatár László polgármester: Szeptember 20-ig van folyószámlahitelünk. Az önkormányzat banki háttér
nélkül nem tud mőködni.
Buzás Istvánné dr.: A tervezett 47 millió s hiányt próbáljuk az ÖNHIKI-vel pótólni. Meglátjuk
mennyit fogunk kapni.
Ficsor Dénes: Ha mínuszban vagyunk 22 millióval és terv szerint 47 millió még a leendı mínusz,
akkor 70 millióra lenne szükségünk, hogy tudjunk gazdálkodni.
Gácsi Jánosné: Mezıgazdaságból még milyen bevételek lesznek?
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Tatár László polgármester: Napraforgóból várunk kb. 4 milliót, MVHs támogatás is lesz. Tomajról is
lesz még bevétel, valamint a mőfüves pálya is most lesz még elszámolva. Az adóbevételek
alakulásáról nem tudunk. Kuncsorba, Örményes Óvodáknak fizettünk.
Angyal Csaba:A Csorba-Mikro a társulás megalakulásával saját számlájáról gazdálkodik, már az ı
pénze nincs az önkormányzat egyenlegében.
Tatár László polgármester: Jó lenne a bankkal 50 millióban megegyezni.
Burján Attila: Térkı gyártás mikor indul meg?
Tatár László polgármester:Napok kérdése.
A bizottság a Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl
készült elıterjesztést 4 igenszavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
69/2013.(VIII.28.)Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. féléves teljesítésérıl készült elıterjesztést a
képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
2.) Elıterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Az elıterjesztés rövid magyarázata.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
70/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának módosításáról készült elıterjesztést a
képviselıtestületnek elfogadásra javasolja
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
3.) Elıterjesztés a
fegyverneki
önkormányzat
tulajdonában lévı utak
forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. (V.27.) rendelet módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
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A bizottság a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévı utak forgalomszabályozásáról
szóló 11/1994. (V.27.) rendelet módosításáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselıtestületnek elfogadni javasolja.
71/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévı utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.
(V.27.) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévı
utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. (V.27.) rendelet
módosításáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni
javasolja.
Errıl értesül:
1) Képviselı-testület
2) Pénzügyi Bizottság
4.)Elıterjesztés tartós kötelezettségvállalásról
önkormányzati határozat módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester

szóló

6/2003.

(I.30.)

sz.

Buzás Istvánné dr.: A határozati javaslat így módosuljon:”intézményvezetı helyettes és
munkaközösségi vezetıi pótlék közötti különbözetet plusz járulékkal együtt”
A bizottság a tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról készült elıterjesztést a módosítással 4 -4 igen szavazattal a képviselı-testületnek
elfogadni javasolja.
72/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Pénzügyi Bizottság tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.)Képviselı-testület

2.)Pénzügyi Bizottság
Buzás Istvánné dr. javasolja, hogy a logika sorrend miatt a következı napirend a Fegyvernek Város
Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésérıl szóló 6/2006. (II.01.)
rendeletének módosításáról készült elıterjesztés legyen.
Bizottság egyetért.
5.)Elıterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezelésérıl szóló 6/2006. (II.01.) rendeletének módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Elírás történt 11/C. § (1) bekezdésében a helyrajzi számok felsorolásánál. Az 1580
hibás, a helyes helyrajzi szám: 2580.
A bizottság a javítással együtt a Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezelésérıl szóló 6/2006. (II.01.) rendeletének módosításáról készült elıterjesztés 4-4 igen
szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
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73/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésérıl szóló
6/2006. (II.01.) rendeletének módosításáról
A
Pénzügyi
Bizottság
Fegyvernek
Város
Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésérıl szóló 6/2006. (II.01.)
rendeletének módosításáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek
elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

6.) Elıterjesztés Fegyvernek , Felszabadulás út 172. sz alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan közérdekbıl történı bérbeadásáról a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak
Elıadó: Tatár László polgármester
A bizottság Fegyvernek , Felszabadulás út 172. sz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
közérdekbıl történı bérbeadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak készült
elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
74/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek , Felszabadulás út 172. sz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan közérdekbıl
történı bérbeadásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek , Felszabadulás út 172. sz alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan közérdekbıl történı bérbeadásáról a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak készült elıterjesztést a
képviselı-testületnek elfogadni javasolja
Errıl értesül
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
7.) Elıterjesztés Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési
szerzıdés módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.:Határozati javaslat 1.)-ja ”Fegyvernek Város Önkormányzat képviselıtestülete a
szerzıdés mellékleteként….”módosuljon.
A bizottság a módosítást 4 igen szavazttal elfogadja.
A bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerzıdés
módosításáról készült elıterjesztést 4 igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
75/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerzıdés módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
vagyonkezelési szerzıdés módosításáról készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
8.) Elıterjesztés Fegyvernek Mezı
megvásárlásáról
Elıadó: Tatár László polgármester

I.

út

24.

szám

alatti ingatlan

A bizottság a Fegyvernek Mezı I. út 24. szám alatti ingatlan megvásárlásáról készült
elıterjesztést 4- igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
76/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Mezı I. út 24. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Mezı I. út 24. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselı-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
9.) Elıterjesztés fegyverneki 0268/14 hrsz-ú
terület megvásárlásáról
Elıadó: Tatár László polgármester

szántó ingatlanból történı

Tatár László polgármester : Ezt a területet eddig is mőveltük. Lejár a bérleti szerzıdésünk hamarosan,
a földterületek csökkenése veszélyeztetné a gazdasági stabilitást.
Ficsor Dénes:Élni kell az ajánlattal, hogy ne veszítsünk földterületet, az ár korrekt

A bizottság fegyverneki 0268/14 hrsz-ú szántó ingatlanból történı terület megvásárlásáról
készült elıterjesztést 4- igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni javasolja.
77/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat

Fegyverneki 0268/14 hrsz-ú szántó ingatlanból történı terület megvásárlásáról
A Pénzügyi bizottság fegyverneki 0268/14 hrsz-ú szántó ingatlanból történı
terület megvásárlásáról készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra
javasolja.
Errıl értesül:
1.)Képviselıtestület
2.)Pénzügyi Bizottság
10.) Elıterjesztés Tiszamenti regionális Vízmővek Zrt. állami tulajdonban lévı
társasági részesedésébıl történı részvényvásárlásról
Elıadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Az elıterjesztés rövid magyarázata.
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A bizottság Tiszamenti regionális Vízmővek Zrt. állami tulajdonban lévı társasági
részesedésébıl történı részvényvásárlásról szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja.
78/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Tiszamenti regionális Vízmővek Zrt. állami tulajdonban lévı társasági részesedésébıl történı
részvényvásárlásról
A Pénzügyi Bizottság Tiszamenti regionális Vízmővek Zrt. állami
tulajdonban lévı társasági részesedésébıl történı részvényvásárlásról
készült elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
Buzás Istvánné dr. kéri, hogy a következı napirendi pont a költségvetési rendelet módosításáról szóló
elıterjesztés megvitatása legyen, mivel az adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl és
folyószámlahitel igénybevételérıl szóló elıterjesztések szorosan kapcsolódnak hozzá.
A bizottság egyetért
11.) Elıterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
8/2013. (III.14.) rendeletének módosításáról
Elıadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Az Ötv.szerint rendeletben kell az összegeket meghatározni. Az elıterjesztés rövid
magyarázata
A bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 8/2013. (III.14.)
rendeletének módosításáról szóló elıterjesztés képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
79/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 8/2013. (III.14.) rendeletének
módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetésérıl szóló 8/2013. (III.14.) rendeletének módosításáról szóló
elıterjesztés a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
12.) Elıterjesztés adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl, új
folyószámlahitel felvételérıl
Elıadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr.:Az elıterjesztés rövid magyarázata. Egy-egy módosítást kér a két
határozati javaslatban.
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Határozati javaslat az adósságmegújító éven túli célhitel igénybevételérıl:
1. módosuljon: „Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
8/2013. (III.14.) rendelet 15.§ 3. bekezdése szerinti 22.728.452. Ft összegő….”
Határozati javaslat folyószámlahitel igénybevételérıl:
1. módosuljon: „Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
8/2013. (III.14.) rendelet költségvetési rendelet 15.§ 4. bekezdése szerinti 18.000.000.
Ft összegő….”
A bizottság a két kiegészítést 4-4 igen szavazattal elfogadja.
A bizottság adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl, új folyószámlahitel
felvételérıl szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek 4-4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
80/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl
A Pénzügyi Bizottság Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel felvételérıl
szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
81/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:

Folyószámlahitel igénybevételérıl
A Pénzügyi Bizottság Folyószámlahitel igénybevételérıl szóló elıterjesztést
a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
13.)
Elıterjesztés
„Települési
szennyvíz
tisztítótelep
bıvítése
és
szennyvízcsatornázás
Fegyverneken”
címő,
KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki
ellenıri feladatok ideiglenes ellátását végzı vállalkozás kiválasztásáról
Elıadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A közbeszerzési eljárás még folyamatban van. A kivitelezésre
rendelkezésre álló idı figyelembe vétele miatt szükséges egy ideiglenes mérnököt megbízni a
feladatok ellátására. Át kell adni a munkaterületet a kivitelezık részére és a kiviteli terveket
jóvá kell hagyni. Ez mérnöki feladat.
A bizottság „Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC
mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ideiglenes ellátását végzı vállalkozás kiválasztásáról szóló
elıterjesztést a képviselı-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja
82/2013.(VIII.28.) Pü.biz.

határozat:
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Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, KEOP1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki,
mőszaki ellenıri feladatok ideiglenes ellátását végzı vállalkozás kiválasztásáról
A Pénzügyi Bizottság Települési szennyvíz tisztítótelep bıvítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki,
mőszaki ellenıri feladatok ideiglenes ellátását végzı vállalkozás
kiválasztásáról szóló elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Errıl értesül:
1.) Képviselıtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1520 –kor bezárja.

kmf.

Dr. Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Vízkelti Lászlóné
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2013. 08. 28-i ülése
Jegyzıkönyvéhez

69/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek
Város
Önkormányzat
költségvetésének I. féléves teljesítésérıl

70/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról

71/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdonában lévı utak
forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. (V.27.) rendelet
módosításáról

72/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz .határozat:

Fegyvernek
Város
Önkormányzat
tartós
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz.
önkormányzati határozat módosításáról

73/2013. (VIII.28..) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek
Város
Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezelésérıl szóló
3/2006. (II.01.) rendeletének módosításáról

74/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Felszabadulás
út. 172. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan közérdekbıl történı
bérbeadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak

75/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
vagyonkezelési szerzıdés módosításáról

76/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Mezı I. út 24. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról
Fegyvernek 0268/14 hrsz-ú szántó ingatlanból történı
megvásárlásáról

77/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2013.

évi

kötött

78/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt. állami tulajdonban
lévı társasági részesedésébıl történı részvényvásárlásról

79/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek
Város
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésérıl szóló 8/2013. (III.14.) rendeletének
módosításáról

80/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Adósságmegújító éven túli célhitel felvételérıl

81/2013 (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Folyószámla hitel felvételérıl

82/2013. (VIII.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Települési
szennyvíz
tisztítótelep
bıvítése
és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” címő, KEOP1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú
projekt
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, mőszaki
ellenıri feladatok ideiglenes ellátását végzı vállalkozás
kiválasztásáról
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