JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.08.24.-i üléséről.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné
bizottsági tagok, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Bérczesi Mária jegyzőkönyvvezető, Nardai Dániel, Tűhegyi
Julianna, Gácsi Zoltánné, Temesváriné Bozsó Ágnes, Miklósi Jánosné, Kelemen
Csaba
Bognár Zoltán – a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja
A jegyzőkönyv vezetésével Bérczesi Máriát bízza meg.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Papp Róbertet jelöli ki.
Pót napirendként javasolja felvenni: Fegyvernek Nagyközség vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II. 1.) sz. rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
A napirend felvételével a bizottság 4 igen szavazattal egyetért.

1.) Előterjesztés: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Tatár László
Tatár László: Röviden összefoglalta az előterjesztést, kiemelve, ha a leírtakat év végéig
tudjuk tartani, talán nem lesz komolyabb probléma.
Gácsi Jánosné: Alapos, magyarázattal ellátott beszámoló. A mezőgazdaságról szóló
beszámoló részletes, érthető. A folyószámla egyenleg összegét nem érti. A
gyermekélelmezési konyha raktárkészletének csökkenésére kérdez rá.
A jutalom miért fizethető ki, amikor ilyen nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat.
Temesváriné Bozsó Ágnes: A folyószámla egyenleg naponta változik, az utolsó napi
egyenleget mutattuk ki.
Kelemen Csaba: A jutalom kötött felhasználású minőségi bér jutalom formában történő
kifizetés.
Buzás Istvánné dr.: A konyha raktári készlete a nyári időszakban kevesebb, ősszel növeli a
készletet.
A bizottság a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztést 4
igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.

58/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
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A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés: Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről,
valamint a temetési tevékenységről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László
Vízkeleti Lászlóné: A féléves kiadás nem egyezik az előterjesztésben és a költségvetési
beszámolóban.
Bognár Zoltán: Milyen a %-os megoszlás az átadott és a megtartott feladatok kötött?
Tatár László: A vállalkozó a ravatalozóig végezhet szolgáltatást. Ezzel temetésenként 3000
Ft-tól ehet el az önkormányzat. Kereskedelmi tevékenységet (kellékek árusítása, szállítás)
végezhet.
Vízkeleti Lászlóné: A köztemetés marad a hivatalnál.
Bognár Zoltán: Nem sérül a vállalkozás szabadsága? A temetkezés kötelező feladat, a
felelősség a mienk.
Nardai Dániel: Van egy temető rendelet, hol és hogyan lehet sírt ásni, azt ne adjuk ki a
kezünkből, mert káosz lesz.
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetési
tevékenységről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés „A” változatát 2 igen, 2
tartózkodással a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.

59/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetési
tevékenységről szóló rendelet módosítása
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség területén
fenntartott temetőkről, valamint a temetési tevékenységről szóló
rendelet módosításáról készült előterjesztés ”A” változatát a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai
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3.) Előterjesztés: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Előadó: Tatár László
Papp Róbert: Módosító indítvány: 4.§. (1) a) pont: 22-05 óráig, b) pont: 02-05 óráig
Gácsi Jánosné: Nem javasolja a módosítást.
Szavazás: A módosítási indítványt elfogadja: 3 igen, 1 nem
A módosított határozati javaslatot elfogadta: 3 igen, 1 nem
A bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló előterjesztést 3 igen, 1
nem szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja.

60/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

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

4.) Előterjesztés: A település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Tatár László
Bognár Zoltán: Ki kezdeményezte? Javasolja levenni a napirendről a tisztázatlan jogi háttér
miatt, valamint a kivitelezhetetlensége miatt.
Módosító indítvány: levenni a napirendről.
3 igen, 1 nem szavazat
A bizottság a település környezetvédelméről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést
3 igen, 1 nem szavazattal javasolja levenni a napirendről.
61/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása.
A Pénzügyi Bizottság a település környezetvédelméről szóló
rendelet
módosítására
készült
előterjesztést
a
képviselőtestületnek javasolja levenni a napirendről.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai
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5.) Előterjesztés: A lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet
módosítása.
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr.: Mivel jelzálog terheli az összes ingatlant, akár le is lehet venni a
napirendről, nem idegeníthető el.
A bizottság a lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztést 4 igen szavazattal javasolja levenni a napirendről.

62/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosítása.
A Pénzügyi Bizottság a lakások bérletéről, valamint
elidegenítéséről
szóló rendelet
módosítására készült
előterjesztést a képviselőtestületnek javasolja levenni a
napirendről.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés: A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr.: Mivel jelzálog terheli az összes ingatlant, akár le is lehet venni a
napirendről, nem idegeníthető el.
A bizottság a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést 4
igen szavazattal javasolja elfogadásra.

63/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.
A Pénzügyi Bizottság luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről készült előterjesztést a képviselőtestületnek
javasolja elfogadni.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai
7.) Előterjesztés: A Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő
elszámolási megállapodásról.
Előadó: Tatár László
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Tudomásul veszi és elfogadja 4 fő

64/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között
megállapodásról.

létrejövő elszámolási

A Pénzügyi Bizottság a Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft.
között létrejövő elszámolási megállapodásról készült
előterjesztést a képviselőtestületnek javasolja elfogadni.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

8.) Előterjesztés:
A
kezdeményezése.
Előadó: Tatár László

települési

szilárd

hulladékszállításra

társulás

Tudomásul veszi és elfogadja 4 fő

65/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezése.
A Pénzügyi Bizottság a települési szilárd hulladékszállításra
társulás
kezdeményezéséről
készült
előterjesztést
a
képviselőtestületnek javasolja elfogadni.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

9.) Előterjesztés: Az Orvosi rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének
támogatása.
Előadó: Tatár László
Papp Róbert: Módosító javaslat: 4 év
Buzás Istvánné dr.: Rendelet szabályozza az időt.
Papp Róbert: A tanfolyam nélkül is el tudja látni a feladatát.
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Buzás Istvánné dr.: A döntésükben vegyék figyelembe: Védőnő hiányunk van, így 2 évig meg
van oldva, magasabb szakmai színvonal, az eü-i ágazat a továbbképzésre biztosított normatíva
területén le van maradva más ágazatokhoz képest.
Szavazás: 2 igen 2 nem

66/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Az Orvosi rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatása.
A Pénzügyi Bizottság az Orvosi rendelő védőnőjének szakirányú
továbbképzésének támogatására készült előterjesztést a
képviselőtestületnek javasolja megfontolásra.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

10.) Előterjesztés: A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonása.
Előadó: Tatár László
Papp Róbert: Nem javasolja a visszavonását.
Buzás Istvánné dr.: Az Alkotmány és a törvények idevonatkozó pontjaira hivatkozik.
Szavazás: 3 igen 1 nem

67/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonása.
A Pénzügyi Bizottság a 114/2011.(VI.23.) sz. határozat
visszavonásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
javasolja elfogadásra.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

11.) Előterjesztés: Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz alatti ingatlan értékesítése.
Előadó: Tatár László

Buzás Istvánné dr.: Határozat módosítás: Az 1. pont utolsó mondata helyett az alábbi kerüljön
be: A vevő elvégzi a bontási, szállítási, feladatokat, valamint az ingatlant elkeríti.
A módosítást elfogadja 4 fő.
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A határozati javaslattal egyetért: 4 igen

68/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz alatti ingatlan értékesítése.
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz alatti
ingatlan
értékesítéséről
készült
előterjesztést
a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

12.) Előterjesztés: Fegyvernek, Előre út 14. sz alatti ingatlan eladásáról.
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr.: Mivel az ingatlan jelzáloggal terhelt, javasolja levenni napirendről.
A javaslattal egyetért 4 fő.

69/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a
Fegyvernek, Előre út 14. sz alatti ingatlan értékesítéséről
készült előterjesztést vegye le a napirendről.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

13.) Előterjesztés: Fegyvernek Nagyközség vagyongazdálkodásáról
vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II. 1.) sz. rendelet módosításáról.
Előadó: Tatár László
Bognár Zoltán: Sokallja az 5 milliót
Papp Róbert: Szintén sokallja
Nardai Dániel: Lehet, hogy így egy-egy jó lehetőségtől eshet el az önkormányzat.
Bognár Zoltán: Javasolja a b) pontban a 2,5 milliót
A módosító javaslat 2 igen, 2 nem szavazattal elvetésre kerül.
Az eredeti határozati javaslat kerül a képviselőtestület elé 2 igen és 2 nem szavazattal.

és
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70/2011.(VIII.24.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Nagyközség vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II.
1.) sz. rendelet módosításáról.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Fegyvernek
Nagyközség vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006. (II. 1.) sz.
rendelet módosításáról készült előterjesztést fogadja el.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.)Bizottság tagjai

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést 1600 –kor bezárja.

kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Papp Róbert
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2011.08.24.-i ülése
Jegyzőkönyvéhez

58/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Beszámoló a
végrehajtásáról.

2011.

évi

költségvetés

59/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről,
valamint a temetési tevékenységről szóló rendelet
módosítása.

60/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről.

61/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

A település
módosítása.

62/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló
rendelet módosítása.

63/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.

64/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között
létrejövő elszámolási megállapodásról.

65/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A
települési
szilárd
kezdeményezése.

66/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az
Orvosi
Rendelő
védőnőjének
továbbképzésének támogatása.

67/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A 114/2011. (VI.23.) sz. határozat visszavonása.

68/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz.alatti ingatlan értékesítése.

69/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alattiingatlan eladásáról.

70/2011. (VIII.24.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek nagyközség vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló3/2006. (II. 1.) sz. rendelet
módosításáról.

környezetvédelméről

szóló

hulladékszállításra

I.

félévi

rendelet

társulás

szakirányú
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