
JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület  Pénzügyi Bizottságának    

2013.06.19-i ülésérıl. 
 
Helyszín:  5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
 
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán bizottság elnöke, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti 

Lászlóné bizottsági tag, Gácsi Jánosné  bizottsági tag,  Tatár László polgármester, 
Buzás Istvánné dr. jegyzı, Ficsor Dénes alpolgármester, Nardai Dániel 
intézményvezetı, Gál Istvánné intézményvezetı, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi 
szervezı, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezetı  jegyzıkönyvvezetı 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke  köszönti a megjelenteket,megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes,  az ülést megnyitja. 
 
Jegyzıkönyv vezetésére felkéri Angyal Csaba pénzügyi csoportvezetıt, jegyzıkönyv hitelesítésre 
Gácsi Jánosnét jelöli ki.  
 
A bizottság  5 – 5  igen szavazattal  a napirendi pontokat elfogadta. 
 
Dr. Bognár Zoltán megkérdezi a bizottság tagjait elfogadják-e a meghirdetett napirendeket, a bizottság 
tagjai nem tesznek javaslatot annak módosítására, ezt követıen Dr.  Bognár Zoltán javasolja, hogy a 
bizottság vegye fel napirendre  és tárgyalja a 2. számú  elıterjesztést 11.  napirendi pontként : 
 
„Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási megállapodásának 
módosításáról „ 

 
A bizottság 5 igen szavazattal az elıterjesztést felvette a napirendi pontok közé. 
 
A bizottság ezt követıen megkezdi a Képviselıtestületi anyagok véleményezését: 
 

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 
  

   Elıadó: Tatár László polgármester 
 

Az elıterjesztéshez Buzás Istvánné dr. jegyzı tájékoztatatását kéri a bizottság elnöke.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyzı elmondja, hogy az SZMSZ módosítása összefügg a Társulási megállapodás 
módosításával .  
 
Dr. Bognár Zoltán kéri a bizottságot, hogy tárgyalja együtt a két napirendet. A bizottság 5 igen 
szavazattal dönt a két egymással összefüggı napirend együtt tárgyalásáról.  
 
A jegyzı ezt követıen tájékoztatja a bizottságot a jogi személyiségő társulás felépítésérıl, 
mőködésérıl. Elmondja  továbbá,  hogy az egyéb módosítások mellett  az új Ötv. miatt is  kell 
módosítani az SZMSZ-t.   
 
Pap Róbert képviselı megkérdezi, hogy a változás azt jelenti, hogy a szociális intézmény kikerül az 
önkormányzat irányítása alól? 
 
Buzás Istvánné dr. válaszol a kérdésére: 
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Törvényi változásból adódóan kell a társulást átalakítani jogi személyiségő társulássá átalakítani 2013. 
06.30-ig.  Örményes –Kuncsorba együttes ülésen véleményezték már az anyagot. Alapvetı változás, 
hogy a döntéshozó szerv egy 3 fıs tanács lesz, melyet a három település polgármesterei alkotnak. A 3 
fıs tanács elnököt választ, elfogadják az alapító okiratot stb… 
 
Pap Róbert megkérdezi, hogy a támogatási rendszer változni fog-e? Hogyan alakul a normatív 
támogatása az intézménynek, illetve az önkormányzatok mőködési kiegészítéseinek összege változik-
e? 
Buzás Istvánné dr. jegyzı elmondja, hogy az állami támogatásokat e változás figyelembe vételével 
tervezte meg az intézmény, a támogatás összege a változás idıpontjától kismértékben emelkedik. 
 
Tatár László polgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy Fegyvernek Önkormányzatnak továbbra 
sem kell Örményes és Kuncsorba mőködési költségeihez hozzájárulni. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyzı elmondja, hogy a tanács készíti el a (3 polgármester)  az intézmény 
költségvetését, de amennyiben önkormányzati hozzájárulás szükséges a mőködéshez, úgy arról a  
képviselı-testületek döntenek. Az elıterjesztésben még 1/3-1/3-1/3  arány van az intézményvezetı és 
a gazdaságvezetı személyi juttatásának költségviselése, azonban felmerült a másik két település 
részérıl , hogy a gazdaságvezetı és az intézmény Igazgató béréhez a települések lakosságarányosan 
járuljanak hozzá, ami azt jelenti hogy Fegyvernek 79,7% azaz 4.202 eFt-tal, Örményes 12,7% azaz 
670 eFt-tal, Kuncsorba 6,6 %-kal azaz 401 eFt-tal járulna hozzá. 
 
Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag intéz kérdést a jegyzıhöz: 
Miként alakulnak a szavazatok a tanácsban? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyzı válaszol a kérdésre: 
Egy település nem tud egyedül dönteni, hiszen mindenkinek egy szavazata van 
 
Pap Róbert elmondja, hogyha a költségviselés a települési lakosságszámának arányában történik, úgy 
lenne igazságos, ha a tanácsban a szavazatok aránya is e szerint lenne meghatározva. 
 
Tatár László polgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy ezt a lépést Fegyvernek nem teheti meg, 
hiszen az nem lenne demokratikus, a szociális bizottság ülésén parázs viták alakultak ki e miatt. 
 
Pap Róbert megkérdezi a polgármestert, hogy ha esetleg csak két település lesz hogyan mőködik 
tovább az intézmény? 
 
Tatár László polgármester válasza:  
Decemberig mindenképpen mőködni fog, megy tovább. 
 
Dr. Bognár Zoltán megkérdezi a bizottságot, hogy van e valakinek kérdése véleménye. Mivel senki 
nem jelez felkéri a bizottságot szavazásra. 
 
Elıször a bizottság  az SZMSZ módosításáról szavaz. Az öt jelenlévı tagból 5 igen szavazattal 
elfogadják a javasolt módosítást és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolják.   
 
 
58/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 

1.)  Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról készült 
elıterjesztést a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
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Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
 
Ezt követıen a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó 
Társulási Megállapodásának módosításáról szavaz a bizottság. Az öt jelen lévı tagból  5 igen 
szavazattal fogadják el és javasolják elfogadásra a képviselı-testületnek.  
 
59/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásának módosításáról  készült elıterjesztést a képviselı-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 

 2. napirend tárgyalása következik: 
 
Dr. Bognár Zoltán elmondja, hogy az esélyegyenlıségi terv elfogadása nem csupán az Uniós 
pályázatok miatt szükséges, ezzel az önkormányzat megfelel a törvényi elıírásoknak . 
 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlıségi Intézkedési tervének 
elfogadásáról  készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
60/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
 
Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlıségi Intézkedési tervének elfogadásáról 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlıségi 
Intézkedési tervének elfogadásáról készült elıterjesztést a 
képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 

3. napirend tárgyalása következik: 
 

Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában levı utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet 
módosításáról 
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Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. Mivel nem jelez senki szavazásra kéri fel a bizottságot. 
 
A bizottság Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában levı utak forgalomszabályozásáról szóló 
rendelet módosításáról készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek 
elfogadásra  javasolja. 
 
61/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 

 
 
Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában levı utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet 
módosításáról   
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában levı utak 
forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról   készült elıterjesztést 
a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
4. napirendi pont tárgyalása következik: 
 
Helyi értéktár és Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. 
 
Pap Róbert kérdezi, hogy milyen költségbe kerül ez az önkormányzatnak? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyzı válasza: ez körülbelül 100 eFt költséggel járna éves szinten.  
 
Dr. Bognár Zoltán kérdezi, hogy milyen kezdeményezésre és mit csinál ez a bizottság? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyzı tájékoztatja a bizottságot, hogy a tevékenységet egy civil szervezet végzi.  
 
 
A bizottság  a Helyi értéktár és Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 készült elıterjesztést  5 tagból 5 nem  szavazattal a képviselı-testületnek nem javasolja elfogadni.   
 
 
 
62/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 

 
 
Helyi értéktár és Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról    
 

A Pénzügyi Bizottság Helyi értéktár és Helyi Értéktár Bizottság 
létrehozásáról   készült elıterjesztést a képviselıtestületnek nem javasolja 
elfogadni.  

 
Errıl értesül: 
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1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
5. napirendi pont tárgyalása következik:  
 
Mőfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról 
 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. Mivel nem jelez senki szavazásra kéri fel a bizottságot. 
 
A bizottság a  Mőfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról 
készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra  javasolja. 
 
63/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 

 
Mőfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Mőfüves pálya építésére vonatkozó pályázat 
megvalósításáról 
 készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
6. napirend tárgyalása következik:  
 
Sportpálya kerítés és sportöltözı épület felújítására és bıvítésére vonatkozó pályázat 
megvalósításáról 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. Mivel nem jelez senki szavazásra kéri fel a bizottságot. 
 
A bizottság a Sportpálya kerítés és sportöltözı épület felújítására és bıvítésére vonatkozó 
pályázat megvalósításáról készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek 
elfogadásra  javasolja. 
 
 
64/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
Sportpálya kerítés és sportöltözı épület felújítására és bıvítésére vonatkozó pályázat 
megvalósításáról 
 
 

 
A Pénzügyi Bizottság Sportpálya kerítés és sportöltözı épület 
felújítására és bıvítésére vonatkozó pályázat megvalósításáról 
készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
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2.) Pénzügyi Bizottság 
 
 
7. napirendi pont tárgyalása 
 
„Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására pályázat benyújtásáról 
 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. Mivel nem jelez senki, ı tesz fel kérdést az esemény idıpontjára vonatkozóan 
megkérdezi, hogy augusztus 3-i rendezvényrıl van-e szó?  
Tatár László polgármester válaszol a kérdésre igennel, majd Dr. Bognár Zoltán  szavazásra kéri fel 
a bizottságot. 
 
A bizottság a „Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására pályázat benyújtásáról 
 készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra  javasolja. 
 
 
65/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
„Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására pályázat benyújtásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság „Fegyvernek Napja” rendezvény 
támogatására pályázat benyújtásáról 
készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra 
javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
 
8. napirendi pont tárgyalása 
 
A III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközök fenntartási kötelezettségének 
átvállalásáról 
 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. Mivel nem jelez senki,  szavazásra kéri fel a bizottságot. 
 
A bizottság a III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközök fenntartási kötelezettségének 
átvállalásáról 
 
 készült elıterjesztést  5 tagból 5  igen szavazattal a képviselı-testületnek elfogadásra  javasolja. 
 
 
66/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
A III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközök fenntartási kötelezettségének 
átvállalásáról 
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A Pénzügyi Bizottság A III. sz. háziorvosi szolgálat által 
beszerzett eszközök fenntartási kötelezettségének 
átvállalásáról 
 készült elıterjesztést a képviselıtestületnek elfogadásra 
javasolja 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
 
9. napirend tárgyalása: 
 
A III. számú háziorvosi szolgálattól számítógép hardver és szoftver beszerzése 
 
 
Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. 
 
Vízkeleti Lászlóné megkérdezi, hogy milyen értéken tartjuk nyilván az eszközöket, illetve mikor 
történt a beszerzés.  
 
Buzás Istvánné dr. elmondja, hogy az eszközök beszerzése  néhány évvel ez elıtt történt. 
 
 
 dr. Bognár Zoltán  szavazásra kéri fel a bizottságot, mivel senki nem kíván kérdezni, vagy 
hozzászólni.  
 
 
A bizottság a III. számú háziorvosi szolgálattól számítógép hardver és szoftver beszerzésérıl 
 készült elıterjesztést  5 tagból 5 nem szavazattal a képviselı-testületnek  nem javasolja elfogadásra . 
 
 
67/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
 
A III. számú háziorvosi szolgálattól számítógép hardver és szoftver beszerzése 
 
 
 

A Pénzügyi Bizottsága a III. számú háziorvosi szolgálattól 
számítógép hardver és szoftver beszerzésére készült elıterjesztést  
nem javasolja elfogadásra  a képviselıtestületnek. 

 
Errıl értesül: 

1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
10. napirend 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. szám alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerzıdésének meghosszabbításáról 
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Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni, kérdése véleménye 
van-e valakinek. 
 
Mivel nincs kérdés, hozzászólás vélemény dr. Bognár Zoltán elmondja, hogy javasolja, hogy 
határozott idıre szóljon a szerzıdés.  
 
dr. Bognár Zoltán  szavazásra kéri fel a bizottságot, mivel senki nem kíván kérdezni, vagy 
hozzászólni.  
 
 
A bizottság a  Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. szám alatti önkormányzati bérlemények 
bérleti szerzıdésének meghosszabbításáról készült elıterjesztést  5 tagból 5 igen szavazattal a 
képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
 
68/2013.(VI.19.)Pü.biz.  határozat: 
 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. szám alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerzıdésének meghosszabbításáról 
 
 
A Pénzügyi Bizottsága  Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. szám alatti önkormányzati 
bérlemények bérleti szerzıdésének meghosszabbításáról 

készült elıterjesztést a  elfogadásra javasolja a  képviselıtestületnek. 
 

Errıl értesül: 
1.) Képviselıtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 

kmf. 
 
 
    Dr. Bognár Zoltán                                                    Gácsi Jánosné 
       bizottsági elnök                                        bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2013. 06. 19-i ülése 
Jegyzıkönyvéhez 

 
 
 
58/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának módosításáról 
 
59/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
60/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlıségi 

Intézkedési tervének elfogadásáról 
 
61/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz .határozat: Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában levı utak 

forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról   
  
62/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Helyi értéktár és Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról    
  
63/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Mőfüves pálya építésére vonatkozó pályázat 

megvalósításáról 
 
64/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Sportpálya kerítés és sportöltözı épület felújítására és 

bıvítésére vonatkozó pályázat megvalósításáról 
 
65/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására 

pályázat benyújtásáról 
 
66/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett 

eszközök fenntartási kötelezettségének átvállalásáról 
 
 
67/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A III. számú háziorvosi szolgálattól számítógép 

hardver és szoftver beszerzése 
 
 
68/2013. (VI.19.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. szám alatti 

önkormányzati bérlemények bérleti szerzıdésének 
meghosszabbításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


