
 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.06.22.-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, Kovács Ildikó Móra Ferenc 
Általános Iskola Tagintézmény részéről, Balainé Fekete Éva az Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részéről, 
Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlónét jelöli ki. 
 
A napirendi pontokat a bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 

1.) Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal épületének komplex 
akadálymentesítése” c. pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Vízkeleti Lászlóné: Hogy jutottunk el odáig, hogy most itt tartunk? 
 
Nardai Dániel: Ezt a beszerzést közbeszerzés útján kellett megvalósítani. A törvény 
értelmezése nem volt egyértelmű. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Egy felsőbb szintű utasítás volt? 
 
Nardai Dániel: Három tagú bizottság döntött, ők így értelmezték. 
 
Buzás Istvánné dr.: Nem volt egyértelmű a szabály. Rengeteg levelezgetés és joganyag áll 
mögötte. Gyakorlattal rendelkező jogászok sem tudtak dűlőre jutni benne. Több ellenőrzés 
volt már a pályázattal/pályázatokkal kapcsolatosan. Ezt az egy hibát találták, mely 25 %-os 
támogatás visszavonást jelent. Reméljük több nem lesz. 
 
Papp Róbert: Az előző cikluson át - a beruházások kivitelezésén keresztül – a helyi 
vállalkozásokat támogattuk, ami jó. Úgy érzi azonban, hogy a beruházások nagy részét – sőt 
egészét – a Szilasi és Társa Kft. végezte. Véleménye szerint, mivel jelentős összeghez jutottak 
a beruházások kapcsán, fizesse ki ő ezt az összeget. A polgármester egyezkedjen a 
vállalkozóval.  
 
Tatár László polgármester: Megtörtént. A piac és a játszótér felújításához kértünk anyagot 
(térburkoló, egyéb munkák). Jelenleg ez szóbeli megállapodás. 
 
Pap Róbert: Legyen írásbeli nyoma. 
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Tatár László polgármester: Ők, mint Szilasi és Társa Kft. jogilag felelősségre nem vonhatók, 
de a józan ész és a kompromisszum hozta ezt a döntést. 
 
Gácsi Jánosné: Nem nagy tudója a pályázatoknak, de ha valami kétes, akkor a szigorúbb 
jogszabályt válasszuk. 
 
A bizottság a „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” c. pályázat 
benyújtásáról szóló határozat módosításáról készült előterjesztést 4 igen, 1 tartózkodással a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
48/2011.(VI.22.) Pü.biz.  határozat: 
 
A „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” c. pályázat 
benyújtásáról szóló 198/2009.(IX.24.) sz. határozat módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a „Polgármesteri Hivatal épületének 
komplex akadálymentesítése” c. pályázat benyújtásáról szóló 
198/2009.(IX.24.) sz határozat módosításáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

2.) Előterjesztés kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindításának 
fedezetéről 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Bognár Zoltán: Véleménye szerint ez nem sokat lendít Fegyvernek iskoláinak megítélésén. 
Ezzel jobb lesz az iskola? 
 
Kovács Ildikó: A gyerekeinknek - országos felmérés alapján is – jelentősek a tudásbéli 
eltérései. Ezért szeretnénk a csoportbontást már első osztálytól kezdve két főtárgyban 
(matematika, magyar), majd kibővíteni az idegen nyelvvel. A közoktatási törvény nem engedi 
a képesség szerinti bontást. 
 
Pap Róbert: Sokszor támadják, hogy pedagógus ellenes. Ezt már 10 éve kellett volna kezdeni 
az első osztálytól. Támogatni kell az iskolát, de térüljön meg és legyen minél több tantárgy 
hozzá! 
 
Bognár Zoltán: Ez a 2x500 eFt erre az évre van? Jövőre még több lesz? 
 
Tatár László polgármester: Igen, illetve még a törvény is változhat. Ezt a szülőknek ígértük, 
meg kell tartani. 
 
A bizottság a kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindításának fedezetéről készült 
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
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49/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
Kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindításának fedezetéről 
 

A Pénzügyi Bizottság a kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer 
beindításának fedezetéről készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
3.) Előterjesztés kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az Orczy 

Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
intézménynél 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Buzás Istvánné dr.: Szóbeli kiegészítés hangzott el az előterjesztéshez. 
 
Pap Róbert: Sok munkanélküli fiatalt ismer a közmunkaprogramban. Azokból nem lehet 
megoldani a létszámgondot? 
 
Buzás Istvánné dr.: A közmunkaprogram keretében 4 órában, 2-4 hónapban lehet 
foglalkoztatni, ami nem megoldható. Az iskola gépparkja magában van annyi, mint a többi 
intézmény együtt. 
 
Bognár Zoltán: Azt biztos nem lehet elvárni, hogy valaki plusz munkaidőben, pénz nélkül, 
folyamatosan, felelősséggel végezze ezt a munkát. 
 
Kovács Ildikó: A rendszergazda szerepét eddig ő és kollégái végezték, amit már nem bírnak 
szakmai tudás és idő hiányában. Tájékoztatás az iskola gépparkjáról. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A tárgyi feltételek mellé a személyi feltételen nem biztosítottak. Röviden 
ezt lehet mondani. 
 
Buzás Istvánné dr.: A közoktatás elengedhetetlen feltétele ma már ez a technika. 
 
A bizottság a kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél készült 
előterjesztést 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
50/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
Kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az Orczy Anna Általános Iskola, 
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél 
 

A Pénzügyi Bizottság a kötelezettségvállalás rendszergazda 
foglalkoztatására az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél készült 
előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
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Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti önkormányzati 

bérlemény bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
Bognár Zoltán: Már ezt bérli a Jobbik? 
 
Pap Róbert: Lejárt a szerződés. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Igen alacsonynak tartja a bérleti díjat. 
 
Bognár Zoltán: A bérleti díj alacsony, viszont takarítják, kisebb karbantartásokat elvégzik, 
stb. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját 5 igen 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
51/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti 
önkormányzati bérlemény bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati 
bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
A bizottság a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
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52/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. 
alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról készült előterjesztés „A” alternatíváját a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Megnézték, átjárták. A beruházásához szükséges, viszont tovább 
marad bérleménybe. 
 
Bognár Zoltán: Nekünk ne legyen belőle kárunk! 
 
A bizottság a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 
értékesítéséről készült előterjesztés ”B” alternatíváját 5 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
53/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki 0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről készült előterjesztés „B” 
alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                   2.)  Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés a fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 
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A bizottság a fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről 
készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
54/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

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

 
 

7.) Előterjesztés a fegyverneki 0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

A bizottság a fegyverneki 0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről 
készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
55/2011.(VI.22.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki 0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről  
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki 0333 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                   2.)  Bizottság tagjai 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1600 –kor bezárja. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                               Vízkeleti Lászlóné 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.06.22.-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
 
48/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A „Polgármesteri Hivatal épületének komplex 

akadálymentesítése” c. pályázat benyújtásáról szóló 
198/2009.(IX.24.) sz. határozat módosításáról  

 
49/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindításának 

fedezetéről  
 
50/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az 

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél  

 
51/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti önkormányzati 

bérlemény bérleti szerződésének meghosszabbításáról  
 
52/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti 

önkormányzati bérlemények bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról  

 
53/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki 0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész értékesítéséről  
 
54/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész értékesítéséről  
 
55/2011. (VI.22.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki 0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész értékesítéséről  


