
 JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-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, 
Kelemen Csaba, Gácsi Zoltánné, Ternák Lászlóné, Huber József, Temesváriné Bozsó 
Ágnes, Miklósi Jánosné, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke – akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti 
a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Gácsi Jánosnét jelöli ki. 
 
A napirendek közé 5 előterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Előterjesztés kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) 
2.) Előterjesztés kötelezettségvállalásról (jelzőrendszer) 
3.) Előterjesztés KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 

szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról 
4.) Előterjesztés Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről 
5.) Előterjesztés 0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről 

 
A bizottság 4 igen szavazattal az 5 előterjesztést a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László: Kiegészítése nincs, a számok mindent elárulnak. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Mit jelent az Orczynál a TF-2010-UK-2549 pályázat? 
 
Kelemen Csaba: Útravaló pályázat neve. 
 
Gácsi Jánosné: Az előterjesztés részletes és érthető volt. 
 
Papp Róbert: Gratulál, hogy csökkentették a hiányt. 
 
A bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
71/2011.(IX.28.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
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2.) Előterjesztés a költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Tatár László polgármester: Ahol áremelkedést javasoltunk, ott lényegében az inflációkövetés jelenik 
meg. A kommunális adót változatlanul hagyjuk. Készült egy másik javaslat is rá, de azt egyenlőre nem 
hoztuk be. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A gépjármű adatok reálisak? Behajthatók a tartozások? 
 
Buzás Istvánné: Az adatokat az okmányirodából kapjuk, tapasztalat alapján mondható, hogy teljesen 
bizonytalan. Behajtással kapcsolatosan azt tudjuk tenni, hogy levetetjük a rendszámot vagy 
inkasszálunk. 
 
A bizottság az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról készült előterjesztésekről külön-külön 
szavazott az alábbiak szerint:  
 
Papp Róbert: Üdvözli, hogy csökkenteni akarják az iparűzési adót. Nem lehetne ~ 1,7 % környékére 
mérsékelni? 
 
Tatár László: Nem ismerjük a jövő évi költségvetést. Nem mertünk nagyobbat lépni. Emelni nem 
érdemes a mértéken, mert akkor még ennyit sem fizetnek be. A vállalkozók támogatásának egyik 
formája ez a csökkentés. Ha jövőre jobban állunk, visszatérhetünk rá. 
 
A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
72/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
Papp Róbert: Az előterjesztés 6. oldalán mit jelent a 40 Ft/m2? 
 
Tatár László polgármester: Ez az alapja, fedezete a csatornázásnak. 
Papp Róbert: A bérlemények bérleti díja véleménye szerint igen alacsony. 
 
Tatár László polgármester: Némelyik szociálisan van kiadva. Hiába emelnénk, nem tudnák kifizetni, 
illetve elég leromlott állapotban vannak. 
 
Gácsi Jánosné: Önkormányzati dolgozók is lakják. Tanárok, védőnők. Ne emeljünk nekik. 
 
Papp Róbert: A fenntartás és a bevétel között nagyon sok a különbség. 
 
Tatár László polgármester: Ahhoz, hogy megtartsuk a szakembereket (tanár, védőnő, stb.) ezen a 
szinten kell tartani a díjat. 
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Papp Róbert: Módosító javaslat: A bérleti díjak nagyobb mértékű emelése. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 2 igen 2 nem szavazattal nem vette fel napirendre. 
 
Buzás Istvánné: Röviden ismerteti a rendelet tartalmát. 
 
Papp Róbert: Van jelzálog a bérleményeken? Meg kell tőlük szabadulni. 
 
Tatár László polgármester: Van rajtuk jelzálog. Próbáljuk rendezni, azt tartanánk meg, amit érdemes. 
 
A bizottság a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
73/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
Papp Róbert: Aki nagy kamionokkal út mellett parkol, az fizet közterület használati díjat? 
 
Temesváriné B.Á.: Igen. 
 
A bizottság a közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
 
74/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) 
számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993. (III.5.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
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75/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről 
szóló 6/1993. (III.5.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott 
temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993. (III.5.) 
számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
A bizottság a Fegyvernek Nagyközség a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995. (XI.27.) számú 
rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és 
elfogadni javasolja. 
 
76/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség a vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995. (XI.27.) számú rendelet 
módosításáról 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség a vásárok tartásának 
rendjéről szóló 30/1995. (XI.27.) számú rendelet módosításáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 
Gácsi Jánosné: Szeretné megkérdezni, hogy a község területéhez tartozik-e Szapárfalu? Úgy érzi, 
mintha nem. Nem lát változást a már korábban elmondott problémáival kapcsolatban (zaj, por). 
 
Tatár László polgármester: 2012. január 1-től a Pajola bezár. 
 
A bizottság a települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) számú rendelet módosításáról 
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
77/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési környezetvédelméről szóló 13/2005. 
(IV.29.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 
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A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) számú rendelet módosításáról 
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
78/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. 
(IV.5.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
Buzás Istvánné: Elírás miatt módosítani szükséges a rendelet-tervezet 3. §-ában a „…90.-Ft/m3+ÁFA” 
szöveg helyébe a „…90.-Ft/tétel+ÁFA” szöveg lép. 
 
Papp Róbert: A lakos többet fog fizetni? 
 
Buzás Istvánné: Emelkedni fog a díj. 
 
Papp Róbert: Szippantásnál nem emeljünk. Nem támogatja. 
 
Ficsor Dénes: Több éve ez megy. A Vízmű veszteséges. Ha a csatorna díjat emeljük, még jobban és 
még többen nem szippantatnak, nem fizetnek. Inkább a vízdíjat emeljük. 
 
Huber József: Ha vízdíjat emeljük több lesz a kintlévőség. A szennyvizet rögtön kifizetik 
szippantáskor, a vízdíjat utólag szedik be. 
 
Tatár László polgármester: Postázták a csatorna pályázatot. A pályázati feltétel nem engedi a vízdíjat 
200 Ft fölé emelni. Az is lehet, hogy januártól az állam mondja meg a vízdíj mértékét. 
 
Megérkezett: Krupa István, Krupa Zsolt, Matúz Imre, Fazekas András, Nardai Dániel. 
 
Huber József: Ismerteti a jelen rendeletet, illetve a módosítást. Indokolja a 100 Ft csökkentési 
javaslatot a vállalkozókkal szemben. A módosítás oka a szakfeladat hiánya. 
 
Papp Róbert: A kormány emelte a jövedéki adót, ezt is vegyük figyelembe, mikor csökkentünk a 
vállalkozóknak. 
 
Fazekas András: Elmondta, hogy számításokkal érkezett, melyből az derül ki, hogy 35 eFt-ból kellene 
megélnie havonta. Indokolta számításait. Elmondta, hogy nem támogatni kell a munkájukat, hanem 
megfizetni, amit elvégeznek. Örül továbbá, hogy lehetőség van a megbeszélésre, mert úgy érzi, hogy 
kész tények elé vannak állítva. 
 
Ficsor Dénes: Mennyi van még a kocsi hiteléből? 
 
Fazekas András: 2,5 év. Havonta 109 eFt+Áfát fizetnek. 
 
Krupa István: Március óta mi változott? Akkor + 30 Ft-ot adott a testület. Azóta csak emelkedtek az 
árak. Most miért tőlük veszik el. Keressék meg a megfelelő jogszabályt, amivel meg lehet oldani a 
problémát. 
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Nardai Dániel: Az előterjesztés abból adódik, hogy ~ 17 millióFt a hiány a szakfeladaton. A 
következő években nem tartható fent. A feladat ennek megoldása. Ezért van az, hogy a lakostól 100 
Ft-tal kérünk többet, és a mások oldalon is változtatnánk. 
 
Krupa Zsolt: Ismertette a bizottsággal számításait. 
 
Tatár László polgármester: A vállalkozás nem kötelező dolog. Mérlegelni kell, hogy megéri csinálni 
vagy nem. Ennyi erővel mindenki mondhatná, hogy támogassuk, stb. 
 
Krupa István: akkor legyen szabadáras, vagy azt kell mondani, hogy nem hordjuk. 
 
Nardai Dániel: Nem ellenetek van. 
 
Buzás Istvánné: Önkormányzatnak kell meghatározni az árat és a törvény 10 %-ot határoz meg 
eredményként, ami itt nincs meg. 
 
Fazekas András: Azt kell tisztázni, hogy ő kinek szolgáltat? Ki fizeti meg neki a díjat? Számításai 
szerint 115 eFt-ot vesztene az új rendelet szerint havonta. 
 
Krupa István: Ha mindenki tisztességgel szippantana, nem lenne baj. Azokat kell büntetni, akik nem 
szippantanak. Ott a nyilvántartás, meg lehet nézni, ki nem szippantat. 
 
Tatár László polgármester: A ~ 17 millió Ft mínuszt hosszútávon nem bírja el az önkormányzat. Ez 
nem ellenetek szól! 
 
Krupa István: Megérti, hogy a szennyvíztelep működése veszteséges, de nem terheljük rájuk. 
 
Nardai Dániel: Nem csak a vállalkozókra terheli, hanem a lakosságra is. 
 
Fazekas András: Nem ismerik a munkájukat, hogy mivel jár. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Akkor, amikor kezdődött a szippantás, volt egy számítás? 
 
Fazekas András: Volt. Azóta alakult így. 10 év alatt értek el véleménye szerint kb. 35 Ft áremelést. 
 
Papp Róbert: A vállalkozóknak megköszöni a részvételt. 
 
Papp Róbert: Módosító javaslat: a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) 
számú rendelet módosításáról készült előterjesztést vegyék le napirendről. 
 
A bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztés - 4 igen szavazattal - napirendről történő levételét javasolja a 
képviselőtestületnek. 
 
79/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 
1/2003. (II.6.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztés 
napirendről történő levételét javasolja a képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
2.)  Bizottság tagjai 
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3.) Előterjesztés a 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
80/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról 
készült előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
             4.) Előterjesztés Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására 

         Előadó: Tatár László polgármester 
 
A bizottság a Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestület elé terjeszteni és elfogadni javasolja. 
 
81/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására 
 
 

A Pénzügyi Bizottság a Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről 
körjegyzőség alakítására készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja.  
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés üdvözlő tábla elhelyezéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ficsor Dénes: Pályázati pénzből lett készítve, véleménye szerint nem lehet még hozzányúlni. 
 
Nardai Dániel: Pályázat feltétele volt, hogy a pályázatból létrehozott „dolgot” 5 évig üzemeltetni kell. 
Kérdés, hogy maga a kép kicserélése beletartozik-e. 
 
Temesváriné B.Á.: 2009-ben készült el. 
 
Papp Róbert: A keret marad, csak a benne lévő kép lenne cserélve. 
 
Gácsi Jánosné: Már megszoktuk és valamikor pénzt adtunk érte. 
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A bizottság az üdvözlő tábla elhelyezéséről készült előterjesztést 3 igen, 1 nem szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
 
82/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Üdvözlő tábla elhelyezéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság az üdvözlő tábla elhelyezéséről készült előterjesztést a 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés orvosi ügyelet rendszerre tett ajánlatról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert: A mi orvosi ügyeletünket mindenképpen fent kell tartani. 
 
A bizottság az orvosi ügyelet rendszerre tett ajánlatról készült előterjesztés 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
83/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orvosi ügyelet rendszerre tett ajánlatról 
 

A Pénzügyi Bizottság az orvosi ügyelet rendszerre tett ajánlatról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés a 2011. évi Munkaterv módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a 2011. évi Munkaterv módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
84/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
2011. évi Munkaterv módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi Munkaterv módosításáról készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
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7.) Előterjesztés a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Rövid tájékoztatást adott. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Hitelezői igényt be lehet adni? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
Tatár László polgármester: Egyeztettek a hátralékról, hajlandóságot mutatnak a törlesztésre. 
 
A bizottság a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának rendezéséről készült 
előterjesztés „A” alternatíváját 4 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni nem javasolja, „B” 
alternatíváját 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
85/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
tartozásáról készült előterjesztés „B” alternatíváját a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
A bizottság a Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás megindításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
86/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás megindításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási 
eljárás megindításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

8.) Előterjesztés kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A bizottság a kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) készült előterjesztést 3 igen, 1 nem 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
87/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) 
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A Pénzügyi Bizottság a kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) készült 
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

9.) Előterjesztés kötelezettségvállalásról (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kialakítására) 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Rövid tájékoztatást adott a rendszer működéséről. 
 
Papp Róbert: Szép dolog, ha megvalósul. 
 
Tatár László polgármester: Megteremtjük azt a lehetőséget, hogy az idősek (támogatással), illetve a 
fiatalok is megvehessék. 
 
Ficsor Dénes: a közbiztonságért sokat tudnánk tenni. 
 
A bizottság a kötelezettségvállalásról (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására) készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
88/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Kötelezettségvállalásról (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására) 
 

A Pénzügyi Bizottság a kötelezettségvállalásról (jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kialakítására) készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

10.) Előterjesztés KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és 
szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Ficsor Dénes: Mi van, ha nem fizetnek be? 
 
Tatár László polgármester: Ha fizetnek, nem kell kiegészítés. Ha nem, nekünk kell kiegészíteni, és 
majd behajtani. Kézfizető kezes az önkormányzat. 
 
A bizottság a KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
89/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás 
Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról  
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A Pénzügyi Bizottság a KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító 
telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című projekt 
finanszírozásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

11.) Előterjesztés Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert: Ki üzemeltetné? 
 
Tatár László polgármester: Bakos László. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Milyen tevékenységet akar itt csinálni? 
 
Tatár László polgármester: Több okos fiatallal segítene pályázat írással, stb. Jó szakember. Az 
épületet rendbe rakják. 
 
 
A bizottság a Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről készült előterjesztést 
4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
 
90/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság a Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő 
központ létesítéséről készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
 

12.) Előterjesztés 0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
A bizottság a 0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
 
91/2011.(IX.28.) Pü.biz.   határozat: 
 
0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről 
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A Pénzügyi Bizottság a 0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről 
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1715 –kor bezárja. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 
 
        Bognár Zoltán                                                 Gácsi Jánosné 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2011.06.22.-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
 
71/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

módosításáról 
 
72/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A helyi iparűzési adóról szóló 21/1999.(X.2.) számú 

rendelet módosításáról  
 
73/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) 
számú rendelet módosításáról  

 
74/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A közterület használatról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú 

rendelet módosításáról  
 
75/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, 

valamint a temetkezési tevékenységről szóló 6/1993. 
(III.5.) számú rendelet módosításáról  

 
76/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség a vásárok tartásának rendjéről 

szóló 30/1995. (XI.27.) számú rendelet módosításáról 
 
77/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV.29.) 

számú rendelet módosításáról  
 
78/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) 

számú rendelet módosításáról  
 
79/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003. (II.6.) számú rendelet módosításáról  
 
80/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról  
 
81/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség 

alakítására  
 
82/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Üdvözlő tábla elhelyezéséről  
 
83/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orvosi ügyelet rendszerre tett ajánlatról  
 
84/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2011. évi Munkaterv módosításáról 
 
85/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

tartozásáról  
 
86/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás 

megindításáról  
 
87/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Kötelezettségvállalásról (Díszpolgári Cím) 
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88/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Kötelezettségvállalásról (jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kialakítására)  

 
89/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító telep 

bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című 
projekt finanszírozásáról  

 
90/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Felszabadulás u. 169. sz. ingatlanon fejlesztő központ 

létesítéséről  
 
91/2011. (IX.28.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 0384/23 hrsz. ingatlanon vágópont létesítéséről  


