
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 11.21-i üléséről. 
 
Helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági 

tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző 
Nardai Dániel települési menedzser, Kelemen Csaba gazdaságvezető, Gácsi Zoltánné 
gazdaságvezető, Gál Istvánné intézményvezető, Hillender Györgyné intézményvezető, 
Barta Józsefné intézményvezető, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető, Patakiné Holló 
Irén jegyzőkönyvvezető 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte 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 áthidaló hitel felvételéről. 
 

A bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztéseket a  napirendek közé felvette. 
 
A napirendek közül 1 előterjesztést javasol kivenni: 
 
       1.) Előterjesztés tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításról. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közül levette. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről 

   Előadó: Tatár László polgármester 
 
Gácsi Jánosné: Nem értem miért nem egyezik a hitelfelvétel és visszafizetés. 
 
Tatár László polgármester: Az egyik összeg a 2012.09.30- folyószámla egyenlege a másik 
visszafizetés. A visszafizetés folyamatos. 
 
Buzás Istvánné dr.: A kettő között nincs összefüggés. 
 
Gácsi Jánosné: Elfogadom, de nem értem. Az előterjesztés 23. oldalán lévő táblázatban a bérbeadással 
kapcsolatban miért van szükség az ingatlanon 4 főre? 
 
Nardai Dániel: A 4 fő nem csak az ingatlanokkal foglakozik, más munkát is végez, de arra a 
szakfeladatra van rakva. 
 
Gácsi Jánosné: A létszámgazdálkodás miatt érdekel, mert így torz az adat. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Teljesen fölösleges ennyire részletezni a létszámot, elég lenne egy összesen. 
 
Buzás Istvánné dr. :Technikai megoldás, belső szabályozás van róla Az intézményben a feladatok 
elvégzésére az összes főre szükség van, nem lehet kevesebb fővel megoldani. A dolgozók ezért 
vannak szakfeladatra osztva. 
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Nardai Dániel: Az intézmény beszámolójában ki van mutatva a bér és a létszám. A bér így is 
csökkent. 
 
Gácsi Jánosné: Mindenit oda kellene tenni, ahová való. 
 
Tatár László polgármester: A bérlakások folyamatosan kerülnek felújításra, van amikor 12 fő 
dolgozik 1 ingatlanon. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Itt minden közvetlen költség.  
 
Papp Róbert Tamás: Le kellene írni, hogy minden bérlő felelősséggel tartozik az ingatlanért. 
 
Nardai Dániel : Jogszabály szerint ez így van, csak senki sem végzi, nem tudjuk behajtani, ezért a 
Kaukció. 
 
Gácsi Jánosné: Köszönöm meggyőztetek. 
 
Vízkeleti Lászlóné:Az előterjesztés 13. oldalán azt látja, hogy az Orczynál igen magas  
a betegszabadság. 
 
Kelemen Csaba: Próbáltam megoldást találni, de ezek milliós tételek. 
 
A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
138/2012.(XI.21.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
I-III. negyedéves végrehajtásáról  készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 
 
 

2.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tervkoncepciójáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tervkoncepciójáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
139/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi tervkoncepciójáról 
 
                                       A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi  

 tervkoncepciójáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra  
 javasolja. 

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

 
 
                    3.) Előterjesztés  Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének  
                          a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet 

            módosítására  
    Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Röviden ismerteti az előterjesztést. 
 
Gácsi Jánosné: Szokatlan, hogy az ingatlan a kedvezményezett. 
 
Buzás Istvánné dr.: Mint vagyoni jogot eladhatja, első pillanattól így volt. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Jogszabályban van, hogy a vagyonértékű jog értékesíthető. 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet 
módosítására készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
140/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendeletet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendeletet módosításáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

 
     Erről értesül: 

1) Képviselő-testület 
2) Pénzügyi Bizottság 

 
 
                             4.)Előterjesztés  a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.)   
                               rendelet módosításáról 

            Előadó: Tatár László polgármester 
 
Buzás Istvánné dr.: Röviden kiegészíti az előterjesztést. 
 
A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet 
módosításáról készült előterjesztés 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
141/2012.(XI.21) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012. (VI.01.)  rendelet módosításáról  
 
                                      A Pénzügyi Bizottság A szociális ellátások szabályozásáról szóló  
                                      32/2012. ( VI.01.) rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-                      
                                      testületnek elfogadni javasolja. 
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    Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 
2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 

                             5.) Előterjesztés 2013. évi nyersanyagnorma megállapításáról 
                     Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Két éve nem történt normatíva emelés. Magas az önkormányzati hozzájárulás az 
emelkedő energia és nyersanyag árak miatt. Az intézmény ragaszkodik az emeléshez, mert már nem 
tudja kevesebből kihozni, a minőséget pedig tartani kell. 
 
Papp Róbert Tamás: Nem lesz kevesebb az ebédelők száma az emelés miatt? 
 
Tatár László polgármester: Vannak hullámok, új szállítók, de ők sem tudják tartani aztán az 
alacsonyabb árat és az étkezők visszajönnek. 
                                     
A bizottság a 2013. évi nyersanyagnorma megállapításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
142/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
2013. évi nyersanyagnorma megállapításáról 

 
                                       A Pénzügyi Bizottság 2013. évi nyersanyagnorma megállapításáról készült  

                          előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 

                                          Erről értesül 
1.) Képviselő-testület 
2.)  Pénzügyi Bizottság  

 
 

  6.)Előterjesztés a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak  
forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. (V.27.) számú rendelet módosításáról  

       Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert Tamás: Ezeken az utakon rég áldatlan állapotok vannak. Mindenképpen támogatja az 
előterjesztést. 
 
Vízkeleti Lászlóné: A 4-es főúton is nagy forgalom van. 
 
Gácsi Jánosné: Hiába a sebességkorlátozás, senki nem veszi figyelembe. A Kunhalom is ezen az úton                        
szállítja 40 fokban, szombat, vasárnap is a trágyát. Kellemetlen a szag. Kerülőutat ki lehetne jelölni. 
 
Tatár László polgármester: Folyamatosan jelezzük. 
 
Ficsor Dénes: Ez már rendőrségi ügy. 
 
A bizottság a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 
11/1994. (V.27.) számú rendelet módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
 
 



 5

143/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
A fegyverneki önkörmányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. 
(V.27.) számú rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki önkörmányzat tulajdonában lévő utak 
forgalomszabályozásáról szóló 11/1994. (V.27.) számú rendelet 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

                                     
                                           Erről értesül: 
                                                   1.)   Képviselő-testület 

2.)  Pénzügyi Bizottság  
 

7.) Előterjesztés Társulási Megállapodások felbontásáról 
                  Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert Tamás : Jogszabályváltozás miatt van rá szükség? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
Ficsor Dénes: Az óvodák nem akarják? 
 
Buzás Istvánné dr.: De, igen. Őket az állam lefinanszírozza. 
 
A bizottság a Társulási Megállapodások felbontásáról szóló előterjesztést 4-4-4-4 igen szavazattal 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja az alábbiak szerint: 
 
 
144/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a Körjegyzőség létrehozásáról szóló 
46/2007.( III.26.) sz. határozat 2012.december 31-i hatállyal való felbontásáról 
 
                                Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Körjegyzőség   
                                46/2007. (III.26.) sz. határozat 2012.december 31-i hatállyal való felbontásáról 
                                 készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.                                       

                              
                                          Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
145/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról szóló 157/2007.(VI.29.) sz. határozat 2012.december 31-i hatállyal való 
felbontásáról 
 
                                     Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő - 
                                     Testülete az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógiai                   
                                     Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 157/2007.                                  
                                     (VI.29.) sz határozat   2012.december 31-i hatállyal való felbontásáról  
                                      készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
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                            Erről értesül: 
              1.)   Képviselő-testület 

                                                     2.)   Pénzügyi Bizottság 
 
 

146/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 
módosításáról és  2012.augusztus 31-i hatállyal való felbontásáról 
 
                                              A Pénzügyi Bizottság a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és     
                                              Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosításáról   
                                              és  2012. augusztus 31-i hatállyal való felbontásáról  készült                                              
                                              előterjesztést képviselő testületnek elfogadni javasolja. 

 
                                        Erről értesül: 

 1.)Képviselő-testület 
                                                     2.)Pénzügyi Bizottság 
 
 
147/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Örményesi Vízi közmű üzemeltetésének átadásáról szóló 5/2001. (IV.02.) sz határozattal 
elfogadott Társulási Megállapodás 2012.december 31-i hatállyal való felbontásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az Örményesi Vízi közmű üzemeltetésének 
átadásáról szóló 5/2001.(IV.02.) sz. határozattal elfogadott Társulási 
Megállapodás 2012.december 31-i hatállyal való felbontásáról készült 
előterjesztést képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

 
                                        Erről értesül: 

  1.)Képviselő-testület 
               2.)Pénzügyi Bizottság 
 
 

8.) Előterjesztés Beszámoló Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 
tevékenységéről 2008-2012 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Nardai Dániel: Rövid összegzés az intézmény működéséről. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Mik a magasabb hozamot jelentő növények? 
 
Nardai Dániel : Repce, kukorica. Ez függ az öntözhető területek nagyságától. 
 
Papp Róbert Tamás : Sok sikert az intézménynek! 
 
A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről 
készült beszámolót 4 igen szavazattal elfogadni javasolja a képviselő-testületnek. 
 
148/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről (2008-2012) 
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A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási 
Intézmény tevékenységéről (2008-2012) készült beszámolót elfogadni 
javasolja a képviselőtestületnek. 

 
                                       Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
 

9.) Előterjesztés Orvosi ügyelet ellátására kötendő megállapodás 
                      Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert Tamás: A kérdés hogy, hogy jövünk ki jobban. A díj létszám alapján kerül 
megállapításra? 
 
Tatár László polgármester : Igen, létszámarányban van megállapítva most.  
 
Gál Istvánné: Ismerteti két település hiányzó lakosságszámát, ami az anyag összeállítás után állt    
rendelkezésre. 
 
Tatár László polgármester : Ha nem  társulnánk, akkor kerülne a legtöbbe az ügyelet fenntartása. 
Ezzel minden ÁNTSZ szabálynak megfelelően működik az ügyelet. Az orvosokkal többször is volt 
egyeztetés. 
 
Ficsor Dénes: Az orvosok is akarják ezt? Úgy látom nem mindenki írta alá. 
 
Tatár László polgármester: Igen, minden település elfogadta. Többször tárgyaltunk velük. Volt aki 
nem fogadta el. Fegyverneken 1 doktornő. A lakosok érdekeit kell figyelembe venni, jelenleg is 
vannak egyéb vállalkozó orvosok, akik részt vesznek az ügyeletben. 
 
Ficsor Dénes: Arra kell törekedni, hogy ők is akarják, mert a lakosság veszi észre. 
 
Tatár László polgármester: Még minden lehetséges, mi nyitottak vagyunk. Az motivál, hogy 
fenntartható legyen, tudjuk finanszírozni és a többi település is járuljon hozzá. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Fegyverneken lesz az ügyeleti központ? Nagyok lesznek a távolságok. 
 
Tatár László polgármester: Igen, Fegyverneken lesz a központ. 
 
Gál Istvánné: Az asszisztens mindig a rendelőben lesz. Segítséget tud nyújtani. 
 
A bizottság az Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról szóló előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
149/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat 
 
 Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról   
 
                                       A Pénzügyi bizottság az Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról   

             készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 

                                               Erről értesül:                       
               1.)Képviselőtestület 

                                                      2.)  Pénzügyi Bizottság  
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10.) Előterjesztés háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző 
orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekről.  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Gál Istvánné : Az EÜ törvény változása miatt minden szerződést felül kellett vizsgálni.   
 
A bizottság a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző orvosokkal kötött 
feladat-ellátási szerződésekről szóló előterjesztést a képviselő-testületnek az alábbiak szerint 
elfogadásra javasolja: 
 
A bizottság A Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
150/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről  
 

A Pénzügyi Bizottság A Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi 
szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről szóló előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 
  Erről értesül: 

                                                      1.)  Képviselőtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
A bizottság A LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
                              
151/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
A LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. 
 
                                         A Pénzügyi Bizottság a LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi  
                                         Szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről készített előterjesztést  
                                      képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

  
Erről értesül: 

                                                      1.)  Képviselőtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  

 
 

A bizottság a Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről 
szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
152/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. 
 
 
                                           A Pénzügyi Bizottság a A Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi      
                                           szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről készített előterjesztést 
                                        képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Erről értesül: 
                                                 1.)  Képviselőtestület 
                                                 2.)  Pénzügyi Bizottság  

 
 

A bizottság a Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
                                                                              
153/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről. 
 
                                           A Pénzügyi Bizottság a Besze és társa Bt.  II. számú házi gyermek- 
                                           orvosi   szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről készült  
                                           előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
                                       Erről értesül: 
                                            1.)  Képviselőtestület 
                                                2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
A bizottság az Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
 
154/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről 
 
                                           A Pénzügyi Bizottság az Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi       
                                           szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről  készült előterjesztést 
                                       elfogadásra javasolja.   
 
                                      Erről értesül: 
                                            1.)  Képviselőtestület 
                                                2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
A bizottság az Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási 
szerződésről szóló előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
 
155/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről. 
 
 
                                           A Pénzügyi Bizottság az Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi       
                                           szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről  készült előterjesztést 
                                       elfogadásra javasolja.   
 
                                      Erről értesül: 
                                                1.)  Képviselőtestület 
                                                2.)  Pénzügyi Bizottság  
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         11.) Előterjesztés ügyeleti díj emeléséről.  
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
Vízkeleti Lászlóné: A kérdés az, hogy milyen magas díjat bírunk még el? Két alternatíva van. 
 
Tatár László polgármester: Semmit. Az önkormányzati kiegészítés így is nagyon magas. 
 
Papp Róbert Tamás: A feladat meg fog nőni, érthető a kérés. Történtek egyeztetések? 
 
Tatár László polgármester: Igen, többször is. A statisztika szerint a településekről elenyésző a hívások 
száma az ügyeletre. 
 
Papp Róbert Tamás: Gépkocsivezetőt kötelező alkalmazni? 
 
Tatár László  polgármester : Igen, kötelező, minimumfeltétel. 
 
Ficsor Dénes: Mi döntünk és a többi település elfogadja? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen. 
 
Tatár László polgármester: Évek óta nem volt ügyeleti díj emelés. 
 
Papp Róbert Tamás: Mindenkinek hozni kell áldozatot.  
 
A bizottság az ügyeleti díj emeléséről szóló előterjesztés „B” alternatíváját 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
. 
156/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Ügyeleti díj emelésről  
 
                                                  A Pénzügyi Bizottság az ügyeleti díj emelésről szóló előterjesztés „B” 
                                                  alternatíváját javasolja képviselőtestületnek elfogadásra. 
                                                       
                                             Erről értesül: 
                                                1.)  Képviselőtestület 
                                                2.)  Pénzügyi Bizottság  
            
 

12.) Előterjesztés Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadásáról.  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. módosító javaslata: 
 
A határozati javaslat ”II. Ülések ideje és napirendje”-ben: 

1.) 2013.június 20. kiegészüljön „ együttes ülés „ szövegrésszel 
2.) 2013.augusztus 22-re kitűzött ülés dátuma augusztus 29-re módosuljon  
3.) Az október 17-én tartandó ülésen a Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 

tevékenységéről ( Mötv.119.§ (5) bek.) előadója: Buzás Istvánné dr. jegyző módosuljon. 
 
A bizottság a 3 módosító javaslatot 4-4-4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztést - a 
módosításokat figyelembe véve - 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 



 11

157/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadásáról 
 
                                            A Pénzügyi Bizottság Képviselőtestület 2013. évi munkatervének                  
                                            elfogadásáról szóló előterjesztést a képviselőtestületnek – a módosításokat 
                                            figyelembe véve - elfogadásra javasolja. 
                                  
                                             Erről értesül: 
                                                      1.)  Képviselőtestület 
                                                          2.)  Pénzügyi Bizottság  
                                   
 

13.)Előterjesztés Képviselőtestület 2013. évi munkatervében szereplő 
önkormányzat által támogatott ünnepekről és rendezvényekről.  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. módosító javaslata: 
A határozati javaslat „I. Támogatott ünnepek” részben: 
                       A 2012.január 22-re kitűzött Magyar Kultúra Napjának dátuma 2012. január 19-re 

módosuljon. 
  
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A Pénzügyi Bizottság Képviselőtestület 2013. évi munkatervében szereplő önkormányzat 
által támogatott ünnepekről és rendezvényekről szóló előterjesztést képviselőtestületnek 
- a módosítást figyelembe véve- 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.  
 
158/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Képviselőtestület 2013. évi munkatervében szereplő önkormányzat által támogatott 
ünnepekről és rendezvényekről 
 
                                         A Pénzügyi Bizottság Képviselőtestület 2013. évi munkatervében                                
                                         szereplő Önkormányzat általtámogatott ünnepekről és  rendezvényekről                           
                                         szóló előterjesztést a a képviselő- testületnek - a módosítást figyelembe véve  
                                         - elfogadásra javasolja. 
 
                                         Erről értesül: 
                                                          1.)  Képviselőtestület 
                                                          2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 

14.)Előterjesztés a szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés 
helyszínének kijelöléséről  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert Tamás: Ismerteti a két alternatívát. Tájékoztatja a bizottságot, hogy ő az előterjesztés 2.sz 
alternatíváját javasolja. 
 
Vízkeleti Lászlóné: Nem ilyen állapotban kerül ki? 
 
Papp Róbert Tamás: Nem, újjáépítve, helyreállítva. 
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Buzás Istvánné dr. módosító javaslata: 
               A határozati javaslat 2. a.) pontjában: a helyreállított emlékmű új helye:  
               „ a ravatalozó mögötti szabad, nem kiparcellázott” szövegrész helyére „ 1. sz. mellékletben 
               megjelölt”szövegrész kerüljön. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
Vízkeleti Lázlóné: Mikorra várható a megvalósulás? 
 
Papp Róbert Tamás: Várjuk a követség visszajelzését, talán egy év. 
 
A Pénzügyi Bizottság a szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés 
helyszínének kijelöléséről szóló előterjesztést képviselőtestületnek - a módosítást figyelembe véve- 
4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
159/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
 A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről 
 
                                   A  Pénzügyi Bizottság a szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és át- 
                                   helyezés helyszínének kijelöléséről szóló előterjesztést – a módosítást 

figyelembe véve -  elfogadásra javasolja. 
 
                                           Erről értesül: 
                                                          1.)  Képviselőtestület 
                                                     2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
              15.)Előterjesztés Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról. 
                     Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert Tamás: Forrás hiányában nem tudjuk megvásárolni. 
 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést 4  igen szavazattal képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
 
160/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Felszabadulás út 190. megvásárlásáról 
szóló előterjesztést képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
                                             Erről értesül: 
                                                          1.)  Képviselőtestület 
                                                     2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
                 16.)Előterjesztés Fegyvernek Csillag út 22/a. sz . alatti ingatlan megvásárlásáról                     
                       Előadó: Tatár László polgármester 
   
Az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem történt. 
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A pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést 3 igen , 1 tartózkodással képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 
                 
161/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
                                             Pénzügyi Bizottság Fegyvernek  Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan    
                                             megvásárlásáról szóló előterjesztést képviselőtestületnek elfogadásra                                            
                                             javasolja . 
 
                                                Erről értesül: 
                                                          1.)  Képviselőtestület 
                                                     2.)  Pénzügyi Bizottság  
                                          
 
              17.)Előterjesztés fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről                      
                    és értékesítéséről. 
                   Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert Tamás: Milyen útról van szó? 
 
Tatár László polgármester: A Kunhalom Agrária Kft. mögött bennmaradt út. 
 
Dományné Ferenczi Csilla: A vázrajz rövid magyarázata. 
 
A Pénzügyi bizottság a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről és  
értékesítéséről szóló előterjesztést 4-4 igen szavazattal képviselőtestületnek elfogadásra 
javasolja. 
 
162/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről  
 
                                                 A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 083/1 hrsz-ú  önkormányzati                  
                                                 út átminősítéséről szóló előterjesztést képviselőtestületnek elfogadásra  
                                                 javasolja. 
                                                  
                                              Erről értesül: 
                                                         1.)  Képviselőtestület 
                                                    2.)  Pénzügyi Bizottság  
 
 
163/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út értékesítéséről 
                
                                               A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 083/1 hrsz-ú  önkormányzati                  
                                               út értékesítéséről szóló előterjesztést képviselőtestületnek elfogadásra  
                                               javasolja.           
 
                                              Erről értesül: 
                                                         1.)  Képviselőtestület 
                                                    2.)  Pénzügyi Bizottság  
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              18.)Előterjesztés áthidaló hitel felvételéről 
                     Előadó: Tatár László polgármester 
 
Angyal Csaba: Az előterjesztés rövid kiegészítése. 
 
Tatár László polgármester: Az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlen. 
 
A Pénzügyi Bizottság az áthidaló hitel felvételéről szóló előterjesztést képviselőtestületnek 4 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
164/2012.(XI.21.) Pü.biz.   határozat: 
 
Áthidaló hitel felvételéről 
 

A Pénzügyi Bizottság Áthidaló hitel felvételéről szóló előterjesztést 
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
                                                  Erről értesül: 
                                                         1.)  Képviselőtestület 
                                                    2.)  Pénzügyi Bizottság  
                                        
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1610 –kor bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
       Dr. Bognár Zoltán                                                   Vízkeleti Lászlóné 
       bizottsági elnök                    bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2012. 11. 21-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
138/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi I-III. 

negyedéves teljesítéséről 
 
139/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013.évi 

tervkoncepciójáról  
 
140/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 

képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 26/1194. (XI.24.) számú rendelet 
módosításáról  

 
141/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz .határozat: A szociális ellátásról szabályozásáról szóló 

32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról 
 
142/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2013. évi nyersanyagnorma megállapításáról  
 
143/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak 

forgalomszabályzásáról szóló 11/1994.(V.27.)szmú 
rendelet módosításáról 

 
144/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Körjegyzőség 

46/2007.(III.26.)sz. határozat 2012. december 31-i 
hatállyal való felbontásról 

145/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orczy Anna Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról 
szóló 157/2007.(VI.29.)sz. határozat 2012.december 31-i 
hatállyal való felbontásáról 

 
146/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításáról 
és 2012.augusztus 31-i hatállyal való felbontásáról 

 
147/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Örményes Vízi Közmű üzemeltetésének átadásáról szóló 

5/2001(IV.02.)sz. határozattal elfogadott Társulási 
Megállapodás 2012.december 31-i hatállyal való 
felbontásról 

 
148/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Beszámoló Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási 

Intézmény tevékenységéről (2008-2012)  
 
149/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orvosi ügyelet ellátására kötendő megállapodásról  
 
150/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött 

feladat-ellátási szerződésről  
 
151/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal 

kötött feladat-ellátási szerződésről  
 
152/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Maya-Med Bt. III.számú háziorvosi szolgálattal kötött 

feladat-ellátási szerződésről 
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153/2012. (XI.21..) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Besze és Társa Bt. II.számú házi gyermekorvosi 

szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről  
 
154/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Euro-Poli-Dentál Kft I. sz. fogorvosi szolgálattal kötött 

feladat-ellátási szerződésről  
 
155/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Euro-Poli-Dental Kft. II. sz. fogorvosi szolgálattal 

kötött feladat-ellátási szerződésről  
 
156/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Ügyeleti díj emelésről  
 
157/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Képviselőtestület 2012. évi munkatervének elfogadásáról  
 
158/2012. (XI.2I.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Képviselőtestület 2012. évi munkatervében szereplő 

önkormányzat által támogatott ünnepekről és 
rendezvényekről  

 
159/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés 

helyszínének kijelöléséről 
 
160/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan 

megvásárlásáról 
 
161/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: Fegyvernek, Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan 

megvásárlásáról 
 
162/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek 0831/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út 

átminősítéséről  
 
163/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út 

értékesítéséről  
 
164/2012. (XI.21.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Áthidaló hitel felvételéről  
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