JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.01.26.-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, Ambrus
Dénes intézményvezető, Hillender Györgyné intézményvezető, Barta Józsefné
intézményvezető, Tűhegyi Julianna intézményvezető, Gácsi Zoltánné
gazdaságvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető, Ternák Lászlóné
gazdaságvezető, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag
köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlónét jelöli ki.
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) sz. rendelet
módosításáról
A bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette.

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi tervkoncepció módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a bizottságot az oktatási, kulturális, egészségügyi és
szociális bizottság hétfői ülésén elhangzottakról az intézményekben folyó étkezéssel
kapcsolatosan, valamint arról, hogy a 2011. évi hiány összegét 12.295 eFt-ban határozzák
meg.
Módosító javaslat: A tervkoncepció módosításáról szóló határozati javaslat 11. §-a az alábbira
módosul:
„11. §. A határozat 2.74 pontjában a tervezhető tárgyévi hiány összege „43.366 eFt”ról 12.295 eFt-ra módosul.”
Papp Róbert Tamás: A kiadott anyagban lévő táblázaton nem tud tájékozódni, nem tudja
hogy jönnek össze és mit tartalmaznak az összegek. Kéri, hogy vegyék ki ezt a napirendi
pontot és későbbi időpontban tárgyalják.
Burján Attila: Nagy anyagrész, több időt kell rá szánni. Nem látja nyomát annak, hogy
csökkentenék az összegeket. Ő is külön tárgyalná.
Vízkeleti Lászlóné: Egyetért az előzőekkel. Röviden véleményezte az előterjesztést.
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Gácsi Jánosné: Csatlakozott az előtte szólókhoz. Nem tudja, hogy a testület előtt hogyan
csapódik le a véleményük.
Tatár László polgármester: A bizottságnak körbe adta a hátralékokról készült
táblázatot/kimutatást. Elmondta, hogy nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni a behajtásra,
amiből kb. 10 millió forintot remél. Próbálják keresni a megoldásokat a hiány csökkentésére
és persze arra is, hogy ne a gyerekektől keljen elvenni az étkezést.
Buzás Istvánné dr.: Reagált a bizottsági tagok által felvetett kérdésekre. Ez az előterjesztés és
határozati javaslat még nem a költségvetés, hanem a koncepció. A koncepció „fő
csapásirányt” jelent, mely rendelkezik arról, hogy a költségvetést milyen számokkal, milyen
keretek között lehet tervezni, elkészíteni. Ez az előterjesztés és határozati javaslat tartalmazza
mindazt, amit az államháztartásról szóló törvény előír. A testület már elfogadta a 2011. évi
koncepciót, melyet most módosítunk, kiegészítünk azokkal az információkkal (költségvetési
törvény), melyeket azóta fogadott el az országgyűlés.
Vízkeleti Lászlóné: Miért kell ennek az önkormányzatnak most felvállalni az előző
önkormányzat hibáit?
Buzás Istvánné dr.: Eddig is küszködés volt minden költségvetés, minden év.
Ficsor Dénes: Még egyszer ismerteti a koncepció lényegét.
Kelemen Csaba: Az intézmények a koncepcióhoz és költségvetéshez mindig törvényekkel,
szabályzatokkal, utasításokkal alátámasztott, pontos számításokat végeznek.
Buzás Istvánné dr.: Válasz Gácsi Jánosné kérdésére: A testületi ülésen a bizottság elnöke
ismerteti a szavazás eredményét, ill. a lényegét a hozzászólásoknak.
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével az
önkormányzat 2011. évi tervkoncepció módosításáról készült előterjesztést 4-4 igen
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.
1/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepció módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi tervkoncepció
módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat
figyelembe vételével - a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés a közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994. (V.27.) sz. rendelet
módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző
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Tatár László polgármester: Bevétel növelése céljából történne az emelés. Fegyverneken a
vízdíj jó közepes szinten van.
A bizottság a közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994. (V.27.) sz. rendelet módosításáról
készült előterjesztés „A” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és
elfogadni javasolja.
2/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994. (V.27.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.
(V.27.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés „A”
alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
3.) Előterjesztés a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.
(II.6.) rendelet módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző
Tatár László polgármester: Szintén bevételnövelés az indoklás az emelésre. Körülbelül 6 eFtra kellene emelni az összeget, hogy a szennyvízszippantás ne legyen veszteséges.
Gácsi Jánosné: Szeretné, ha a Hírmondóban „emberi nyelven” közölnék a rendeletek
módosításait.
A bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet
módosításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek
elfogadni javasolja.
3/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

A települési folyékony
módosításáról

hulladékgazdálkodásról

szóló

1/2003.

(II.6.)

rendelet

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról
szóló 1/2003. (II.6.) rendelet módosításáról készült előterjesztés „A”
alternatíváját elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
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4.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) sz. rendelet
módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr.
Tatár László polgármester: Nyitás szeretnénk a vállalkozások felé. Javulna a gazdálkodás.
Papp Róbert Tamás: Ösztönözni kell a vállalkozókat, hogy ide jöjjenek. Például kamion
parkolókat kell nyitni, amivel telephelyet biztosítunk a vállalkozóknak.
Gácsi Jánosné: A parkoló szomszédságában nem szívesen élne és szerinte más sem. Van erre
példa Szapárfaluban. Az ő részéről lemond a 0,1 %-ról. Neki nem jelent egy lényeges
csökkentést, viszont a költségvetésben az a közel 2 millió forint sokat jelent.
A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) sz. rendelet módosításáról készült
előterjesztést 1 igen, 3 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja.
4/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.)
sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra nem javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. rendelet
módosításáról
Előadó: Buzás Istvánné dr.
Vízkeleti Lászlóné: Mezőőrt ő még nem látott.
Gácsi Jánosné: Véleménye szerint jó ha működnek. Őt mindig értesítik, keresik telefonon.
Tatár László polgármester: A lakosság nem mindig látja, de mi a hivatalban igen.
Kifizetésekkor például. Állami normatíva van rájuk. Ha nem látnák a mozgásukat – még ha
néha is – még jobban lopnának.
Papp Róbert Tamás: Ilyen költségvetés mellett mindenkinek ki kell venni a részét belőle.
Véleménye szerint ne csökkentsenek.
Burján Attila: Az ő véleménye is az, hogy ne csökkentsenek.
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A bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztést 1 igen, 3 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni
nem javasolja.
5/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló
17/1998. (IX.4.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra nem javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.)

Előterjesztés céltartalék képzéséről
Községgazdálkodási Intézménynél
Előadó: Buzás Istvánné dr.

a

Fegyverneki

Vízmű

és

A bizottság módosító indítványa, hogy csökkentsék a céltartalék összegét a költségvetés
helyzetére tekintettel. Ennek megfelelően a javaslat: A határozati javaslatban a „…évente 22.Ft/m3” –ről „…11.- Ft/m3”–re változik.
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a céltartalék
képzéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél készült előterjesztést 44 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
6/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Céltartalék képzéséről a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
A Pénzügyi Bizottság a céltartalék képzéséről a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézménynél készült előterjesztést – módosító
javaslat figyelembe vételével - a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
7.) Előterjesztés a településfejlesztési terv aktualizálásáról
Előadó: Buzás Istvánné dr.
Ficsor Dénes: Rövid tájékoztatást nyújtott az elmúlt évek fejlesztéseiről.
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Papp Róbert Tamás: Próbáljuk rendezni a Napomuki Szent János szobrot, mert az szégyen
ahogy kinéz.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a bizottságot a már több éve folyó rendezési
kísérletről.
Gácsi Jánosné: Szapárfaluban nagyon rossz állapotban vannak a járdák. Nem lehet rajtuk
közlekedni, főleg a mozgáskorlátozottaknak jelent akadályt.
Ficsor Dénes: Ez a pont nem a járdára vonatkozik. Sajnos nagyon sok helyen van a faluban
rossz járda. Eddig is csak összefogással tudtak járdákat építeni. Az önkormányzat adta az
anyagot, a lakos pedig elkészítette.
Tatár László polgármester: Amennyiben a költségvetés engedi, illetve beindul a
közmunkaprogram, van esély a javításokra.
A bizottság a településfejlesztési terv aktualizálásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal
a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
7/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Településfejlesztési terv aktualizálásáról
A Pénzügyi Bizottság a településfejlesztési terv aktualizálásáról
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
8.) Előterjesztés a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
A bizottság a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal
a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
8/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
9.) Előterjesztés a közbeszerzési terv elfogadásáról
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A bizottság a közbeszerzési terv elfogadásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
9/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Közbeszerzési terv elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság a közbeszerzési terv elfogadásáról készült
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
10.) Előterjesztés Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról
A bizottság a Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról készült
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja, mely szerint az
ingatlant nem vásárolja meg.
10/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
11.) Előterjesztés a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) sz.
rendelet módosításáról
A bizottság a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni
javasolja.
11/2011.(I.26.) Pü.biz.

határozat:

2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010.
(IX.24.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1620 –kor bezárja.

kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Vízkeleti Lászlóné
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2011.01.26.-i ülése
Jegyzőkönyvéhez
1/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzat 2011. évi tervkoncepció módosításáról

2/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994. (V.27.) sz.
rendelet módosításáról

3/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló
1/2003. (II.6.) rendelet módosításáról

4/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) sz. rendelet
módosításáról

5/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.)
sz. rendelet módosításáról

6/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Céltartalék képzéséről a Fegyverneki
Községgazdálkodási Intézménynél

7/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Településfejlesztési terv aktualizálásáról

8/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

9/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Közbeszerzési terv elfogadásáról

10/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról

11/2011. (I.26.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010. (IX.24.) sz.
rendelet módosításáról

Vízmű

és

