JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.05.25.-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, Miklósi Jánosné pénzügyi
csoportvezető, Tűhegyi Julianna Művelődési Ház és Könyvtár igazgató, Barta
Józsefné Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója,
Ternák Lászlóné a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
gazdaságvezetője, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Gácsi Jánosnét jelöli ki.
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásáról
A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette.

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző
Papp Róbert: Az előterjesztés első oldalán olvasható, hogy ha az Önkormányzat beszedi a
költségvetésben tervezett bevételeket, akkor a vállaltakat tudja teljesíteni az Önkormányzat.
Mi van ha nem?
Buzás Istvánné dr.: A költségvetés egy terv, ez az optimális esett. Ha nem tudja beszedni a
tervezett bevételeket, akkor a testületnek kell dönteni, a költségvetés módosításáról, hogy
milyen feladatokat hagy el, milyen intézkedéseket tesz.
Papp Róbert: Olvasta, hogy 1-2 hónap alatt –kemény, de jogos – fellépés mellett mennyi
vízdíjhátralék került beszedésre. Így kell!
Gácsi Jánosné: Ebből látszik, hogy komoly ügyintézés kell és van eredmény.
Vízkeleti Lászlóné: Sok HHH tétel szerepel a költségvetésben. Pályázat útján kapjuk? Mit
tartalmaznak a dologi kiadások?
Miklósi Jánosné: Egy része bér, a többi dologi kiadás, pl. gyerekeknek lehet belőle vásárolni.
Ternák Lászlóné: Röviden ismerteti, hogy a HHH pályázat lényege a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek beillesztése, beintegrálása a normál csoportba (iskola, óvoda). Nagyon
szigorú elszámolása van. Tagóvodánként kell elszámolni. Feladattervet kell készíteni, célt kell
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meghatározni. A szociális hátrány enyhítésére pl.: cipőt, zoknit, ajándékcsomagot, rajzlapot,
stb. vásárolnak, rendezvényeket, kirándulásokat szerveznek. A dologi résznél 60 %-a
kötelező, meghatározott, míg 40 %-ban, kis mértékben el lehet térni (pl.: gyermekbarát
csoportszoba kialakítása:szőnyeg, fejlesztőjátékok, stb.) A forrást két részletben adja és így is
kell elszámolni.
Vízkeleti Lászlóné: Az előterjesztés 19. old. 6. pontjában az előző évek pénzmaradványának
felhasználása 18.536 eFt. Ez mit takar?
Miklósi Jánosné: A 2005-2006. években csatornázással kapcsolatos egyösszegű befizetések
visszatérítése, amit most fizettünk vissza.
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról készült rendelettervezetet 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
41/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő intézmények Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem volt.
A bizottság az önkormányzat fenntartásában működő intézmények Alapító Okiratának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal
a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.
42/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények Alapító Okiratának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat fenntartásában működő
intézmények Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának
módosításáról
készült
előterjesztést
a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
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3.) Előterjesztés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Tűhegyi Julianna: Jelezte, hogy az előterjesztés az Ő első olvasatában azt jelent, hogy a
Művelődési Házban nem lehet lakodalmat tartani például. Az épületnek nincs megoldva a
megfelelő szellőzése.
Vízkeleti Lászlóné: A kávézó hogy működik?
Tűhegyi Julianna: Egész évben, nyitva tartás szerint.
Buzás Istvánné dr.: Erre a lépésre lakossági igény volt. Nagy kört érint. Ez most egy
határozati javaslat arra, hogy jelenjen meg a Hírmondóban. Összegyűjtjük a javaslatokat,
aztán módosítjuk a tervezetet.
Bognár Zoltán: Véleménye szerint betartható a szabály.
Gácsi Jánosné: Még senki nem foglalkozott ilyen mélységig a zajjal, mint most. A probléma
a tervezettel az, hogy csak a zeneszolgáltatásra és nyitva tartásra szűkül be. Parkolóra,
melegkonyhás étteremre nem. 11 éve senki nem törődött az ott működő tevékenységgel.
Ellenőrzi valaki a nyitva tartását? A szálló por állandó. A környezeti hatást is nézni kell. Nem
lehet ablakot nyitni. Ki kérte most ezt, hogy intézkedtek?
Bognár Zoltán: Ha az út szélére leáll egy kocsi és nyitott ablaknál szól a zene, mit tud Ő, mint
kocsmáros intézkedni? Maximum értesítési kötelezettsége lehet.
Gácsi Jánosné: Ő telefonál a rendőrnek.
A bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről készült előterjesztést 5 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
43/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
A Pénzügyi Bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről
készült
előterjesztést
elfogadásra
javasolja
a
képviselőtestületnek.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés a közműves ivóvízellátásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Buzás Istvánné dr.
Buzás Istvánné dr.: Kisebb pontosítások szükségesek a rendelet-tervezetben, amit a testületi
ülésre kiegészítve bevinnénk és újra kiosztanánk.
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A bizottság a közműves ivóvízellátásról szóló rendelet módosítása készült előterjesztést 5 igen
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.
44/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

A közműves ivóvízellátásról szóló rendelet módosítása
A Pénzügyi Bizottság a közműves ivóvízellátásról szóló rendelet
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendelet
módosításáról
Buzás Istvánné dr.: Röviden kiegészítette az előterjesztést. Felolvasta a rendelet szövegéből a
kitételeket. A gyűrű megközelítőleg 100-120 eFt.
Pap Róbert: Volt már adományozva ez a cím?
Buzás Istvánné dr.: Nem.
Vízkeleti Lászlóné: Nem nagy összeg, de etikátlan a faluval szemben, hogy a gyerekektől
megvonjuk a tízórait, oklevelet és gyűrűt meg adunk.
Gácsi Jánosné: Jó lett volna látni az eredeti szöveget. Csak az Oktatási bizottságot kijelölni az
eljárás lefolytatására szűk körnek találja.
Bognár Zoltán: Ilyen esetben javasolja a díszpolgári cím adományozásának felfüggesztését is.
Módosító javaslat: A díszpolgári cím adományozásának felfüggesztése.
A bizottság a módosító javaslatot 5 igen szavazattal felvette és 5 igen szavazattal elfogadta.
A bizottság a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.4.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztés – a módosító javaslat figyelembe vételével- rendelettervezetéről az alábbiak szerint szavazott:
A rendelet-tervezet 1. §.-át 5 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja.
A rendelet-tervezet 2. §.-át 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.

45/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

5

A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság - a módosító javaslat figyelembe vételével - a
díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.4.) sz.
rendelet módosításáról készült rendelet-tervezet 1. §.-át a
képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja, a rendelet-tervezet 2.
§.-át a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet
módosításáról
A bizottság a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosításáról készült
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
46/2011.(V.25.) Pü.biz.

határozat:

A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a helyi építészeti örökség védelméről szóló
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

7.) Előterjesztés a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben”
című pályázat benyújtásáról
Bognár Zoltán: Magánházakhoz kerülnek ki? Mi lesz, ha több lesz az igény?
Tatár László polgármester: Igen. Előzetes felmérés volt. Megközelítőleg 500 darabra van
igény.
Bognár Zoltán: Ingyenes?
Tatár László polgármester: Igen.
Ficsor Dénes: Nem kell megpályáztatni?
Tatár László polgármester: Nem kell.
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A bizottság a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni
javasolja.
47/2011.(V.25.) Pü.biz.
„Komposztálás
benyújtásáról

népszerűsítése

határozat:
Fegyvernek

Nagyközségben”

című

pályázat

A Pénzügyi Bizottság a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek
Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1510 –kor bezárja.

kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Gácsi Jánosné
bizottság tagja
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