JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-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
Hillender Györgyné intézményvezető, Barta Józsefné intézményvezető,Ambrus Dénes
intézményvezető, Molnár Barna intézményvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes
intézményvezető, Gál Istvánné intézményvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető, ,
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 Burján Attila Jánost jelöli ki.
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
A bizottság 4-4 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette, a napirendi pontokat
elfogadta.
1.) Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez hozzászólás nem történt.
A bizottság a Fegyvernek önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról készült előterjesztést
4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
165/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

A Fegyvernek önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

2.) Előterjesztés a közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről,
valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról és
Fegyverneken utcák elnevezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: A testület ügyrendi jellege miatt tárgyalja az előterjesztést.
Az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem történt.
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A bizottság a közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról készült előterjesztést 4-4 igen
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
166/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat

A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a közterület és külterületi földrészletek, külterületi
utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.)
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
167/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat

Fegyverneken utcák elnevezéséről
A Pénzügyi Bizottság Fegyverneken utcák elnevezéséről
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

3.)Előterjesztés tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon

kívül helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert Tamás: Az Alkotmány Bíróság határozata alapján ezek szerint mindenki azt csinál,amit
akar, szemetelhet, rongálhat.
A bizottság a tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
készült előterjesztést 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
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168/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

Tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Pénzügyi Bizottság tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet
hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1) Képviselő-testület
2) Pénzügyi Bizottság

4.)Előterjesztés 2012. és 2013. évi nyersanyagnormákról szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr.: A dátumon kellet módosítani, mert a szociális központ a módosítást nem tudja
2013.január 1-ig végrehajtani.
A bizottság a 2012. és 2013. évi nyersanyagnormákról szóló rendelet módosításáról készült
előterjesztés 4-4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
169/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

A 2012.évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. ( X.28. ) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a 2012.évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.
(X.28. ) rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

170/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

2013. évi nyersanyagnormákról szóló 58/2012. (XI.23. ) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a 2013.évi nyersanyagnormáról szóló
58/2012. (XI.23. ) rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselő-testületnek elfogadni javasolja
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
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5.) Előterjesztés szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid magyarázata az előterjesztésnek.
A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést
4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
171/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

A szociális ellátásról szóló 32/2012. ( VI.01. ) rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság A szociális ellátásról szóló 32/2012. ( VI.01. )
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja
Erről értesül
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

6.)Előterjesztés az általános iskola egyházi fenntartásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. módosító javaslata:
a határozat „a képviselőtestület egyetért a lakosság kezdeményezésével” részéből a „lakosság” szó
maradjon ki.
A bizottság a módosítást 4 igen szavazattal elfogadta.
Papp Róbert Tamás: Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az aláírást gyűjtő munkában..
Vízkeleti Lászlóné: Hogyan ellenőrízhetőek az aláírások.
Gácsi Jánosné: Van előírás a formátumra, hogy minek kell szerepelnie a listán?
Tatár László polgármester: Nincsen meghatározott forma, aláírás és lakcím szerepel rajta
Buzás Istvánné dr.: Csak továbbítani tudjuk az aláírásokat, a képviselőtestület nem dönthet már.2013.
január 1-én az állam lesz a fenntartó. 2012.május 31-ig jelezni kellet volna a szándékot, hogy a Móra
szeretne egyházi iskola lenni, az igény csak ősszel merült fel. Így az állam fog dönteni.
Papp Róbert Tamás: Nem tudtuk a dátumot. Körültekintőbbnek kellett volna lennünk.
Buzás Istvánné dr.:A dátum ismert volt, le volt írva.
Papp Róbert Tamás: Ha tisztában lettünk volna a dátummal és hamarabb lépünk, akkor a hozzájárulás
is kevesebb lett volna.
Vízkeleti Lászlóné:Akkor teljesen felesleges volt az áláírások gyűjtése.
Ficsor Dénes:Jövőre újra meg lehet tenni,több aláírás is születhet, ezeket továbbítjuk. Az állam fog
dönteni.
A bizottság az általános iskola egyházi fenntartásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a
képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
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172/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

Az általános iskola egyházi fenntartásáról
A Pénzügyi Bizottság Az általános iskola egyházi fenntartásáról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság
7.) Előterjesztés Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon
kívül helyezéséről.
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. módosító javaslata:
Megszüntető okirat 5. pontjának utolsó bekezdésében: „Gyermekétkeztetéssel összefüggő létszám
tekintetében jogutód: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat” helyébe
„Gyermekétkeztetéssel összefüggő létszám tekintetében jogutód:
a.) Fegyverneki telephely esetén Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
b.) Örményesi telephely estén Örményes Nagyközség Önkormányzat” kerüljön.
A módosítást a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.
Buzás Istvánné dr.:A kincstárral megtörtént az egyeztetés.
Ambrus Dénes: Az örményesi önkormányzatnál van 1 fő konyhai alkalmazottunk. Ki fogja az ő bérét
fizetni?
Buzás Istvánné dr.: 2012.december 31-ig az örményesi önkormányzat. A konyhai személyzet marad,
ők vagy az önkormányzatnál lesznek szakfeladaton, vagy a konyhánál. Még nincs eldöntve. A társulás
2012. december 31-ig él, 2013.január 1-én beolvad.
Ambrus Dénes: Technikai a dolog, de kérdezzünk rá a dologra.

A bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést 4- igen
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

173/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetéséről
és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről
A Pénzügyi Bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon
kívül helyezéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

8.) Előterjesztés TÁMOP -5.3.1-B-2-12/2 Új Széchenyi Terv „Roma emberek képzésbe
ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című
pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem történt
.
A bizottság a TÁMOP -5.3.1-B-2-12/2 Új Széchenyi Terv „Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést 4- igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

174/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat

A TÁMOP -5.3.1-B-2-12/2 Új Széchenyi Terv „Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásáról
A Pénzügyi bizottság A TÁMOP -5.3.1-B-2-12/2 Új Széchenyi Terv
„Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásáról
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.)Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság
9.) Előterjesztés Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Angyal Csaba: Az előterjesztés rövid magyarázata.
Vízkeleti Lászlóné: A pályázat előfinanszírozott?
Angyal Csaba: Előleg igényelhető.
A bizottság Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
.
175/2012.(XII.10.) Pü.biz.

határozat:

A Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
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A Pénzügyi Bizottság A Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének
rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1615 –kor bezárja.

kmf.

Dr. Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Burján Attila János
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2012. 12. 10-i ülése
Jegyzőkönyvéhez

165/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Nagyközség
költségvetés módosításáról

166/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak
elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló
25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról

167/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyverneken utcák elnevezéséről

168/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz .határozat:

Tiltott közösségellenes magatartásról
hatályon kívül helyezéséről

169/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.)
rendelet módosításáról

170/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

2013.évi nyersanyagnormáról
rendelet módosításáról

171/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátásról szóló 32/2012. (VI.01.) rendelet
módosításáról
Az általános iskola egyházi fenntartásáról
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetéséről és Alapító
Okiratának hatályon kívül helyezéséről

172/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:
173/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Önkormányzat

szóló

2012.

évi

szóló rendelet

58/2012.(XI.23.)

174/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Új Széchenyi Terv „Roma
emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben

175/2012. (XII.10.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének
rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
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