
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014.01.29.-i üléséről. 
 
Helye: Fegyvernek Városháza 
 
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán a bizottság elnöke, Burján Attila János, Gácsi Jánosné, 

Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Buzás Istvánné dr. 
jegyző, Ficsor Dénes alpolgármester, Gál Istvánné intézményvezető, Angyal 
Csaba pénzügyi csoport vezető, Nardai Dániel intézményvezető,Molnár Barna 
intézményvezető, Balogh Mihályné intézményvezető, Patakiné Holló Irén 
jegyzőkönyvvezető 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Gácsi Jánosnét jelöli ki. 
 
A bizottság 4-4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőt és a napirendi pontokat elfogadja. 
 
Buzás Istvánné dr.: kéri, hogy a következő napirendi pontokat, a bizottság a mai napon ne 
tárgyalja, az anyag még nem készült el  
-1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról-. 
-2. Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről 
 
Dr. Bognár Zoltán: Javasolja, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a Pénzügyi Bizottság vegye le napirendi 
pontjai közül.  
 
A Bizottság az előterjesztéseket 4 igen szavazattal leveszi a napirendi pontok közül. 
 
Buzás István dr.: kéri a következő napirendi pontok felvételét:  
- 1.Vagyonkezelési Szerződés 1.számú módosítása, 
- 2. I. Világháborús Emlékmű felújításáról - 
 
A bizottság 4 igen szavazattal a két új napirendi pontot felveszi. 
 
1/2014.(I.29.)Pü.biz.         határozat: 
 
Pénzügyi Bizottság 2014.01.29.-i ülésének napirendi pontjairól      

 
A Pénzügyi Bizottság 2014.01.29.-i ülésének napirendi 
pontjait      
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának 
módosításáról 



Előadó: Tatár László polgármester 
 
Gácsi Jánosné: azt szeretném megjegyezni, hogy alacsonyak a tervezett termésátlagok, ha 
állattenyésztéssel foglalkozunk miért nincs kukorica? 
 
Ficsor Dénes: a koncepcióban 1000Ft/AK a földbérleti díj, lesz egy olyan előterjesztés, 
amiben nem így van. Ha ezt a koncepciót elfogadjuk, akkor a testület dönthet másként is? 
Nem lesz ellentmondás a koncepció és a döntés között? 
 
Tatár László polgármester: egyedi döntés arra a területre, illetve vannak átlagosan bérbe 
vett régi szerződések, illetve megújuló szerződések. Úgy gondolom, hogy a piac fogja 
beárazni, már be is árazta, nem Mi vagyunk azok akik ezt ajánlották, ezt mi így kaptuk. 
 
Ficsor Dénes: kérdezi, hány hektár földet bérelünk? 
 
Nardai Dániel: körülbelül 150 hektár, legelővel együtt 200 hektár. 
 
Tatár László polgármester: azért ellentmondásos a dolog, mert egyrészt ezek régi megkötött 
szerződések, amiknek mikor – hogy fog lejárni az 5 éves szerződési időtartama, valószínűleg 
ezeket újra kell majd tárgyalni ahogy járnak le a szerződések, illetve ezek 1-2 hektáros 
területek. 
 
Buzás Istvánné dr.: ez tervezésről való döntés, a másik pedig egy szerződés létrehozására 
irányuló döntés, tehát ez most azt jelenti, hogy 1000Ft-al lehet tervezni a kiadást, ez pénzügyi 
döntés, a másik pedig egy konkrét adásvételi döntés, amire a testület egyedileg hozhat ettől 
eltérő döntést. 
 
Vízkeleti Lászlóné: kérdezi, hogy a dologi kiadások között a Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynél az energiára tervezett kiadás nem alacsony?  
 
Buzás Istvánné dr.: Nem. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a  képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
2/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának 
módosításáról      

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
tervkoncepciójának módosításáról készült 
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 

 
Erről értesül: 
1.) Képviselőtestület tagjai 



2.) Pénzügyi Bizottság 
 
3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
Gácsi Jánosné: Az előterjesztés ötödik oldalán a kiadások pontjában, a 0,2 álláshely 0,5-re 
emelése lehetséges? 
 
Buzás Istvánné dr.: Ennek bérszükségletét a terv már tartalmazza. 
 
Angyal Csaba: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
3/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
elfogadásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
4. Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést 4 igen 
szavazattal  a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
4/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

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

 



5. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
5/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

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

 
6. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének és Szabályzatainak 
elfogadásáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár SZMSZ-ének és Szabályzatainak elfogadásáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
6/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének és Szabályzatainak 
elfogadásáról 

A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár SZMSZ-ének és Szabályzatainak 
elfogadásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
7. Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
7/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 



Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Csorba Mikro-térségi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
8. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola ,,Határtalanul” program keretében elnyert 
pályázati összeg kiegészítéséről 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság az Orczy Anna Általános Iskola, 
Szakiskola ,,Határtalanul” program keretében elnyert pályázati összeg kiegészítéséről 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
8/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola ,,Határtalanul” program keretében elnyert 
pályázati összeg kiegészítéséről 

A Pénzügyi Bizottság Orczy Anna Általános Iskola, 
Szakiskola ,,Határtalanul” program keretében 
elnyert pályázati összeg kiegészítéséről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
9. Települési Értéktár Bizottság és települési értéktár létrehozásáról 
 
Gácsi Jánosné: Javasolja, hogy az Értéktár Bizottságba, több idősebb korú, helybeli tagot 
delegáljanak, hiszen Ők ismerik a múltat. 
 
Ficsor Dénes: A saját területemmel, az agrár- és élelmiszergazdasággal kapcsolatban úgy 
gondoltam, hogy feldolgoznánk a 1945 előtti, 1945 és 1995 közötti, és 1995 utáni 
birtokszerkezetet, termelési kultúrát Fegyverneken és ehhez ismerem az alanyokat, akiket 
meg lehetne kérdezni és velük együtt ezt elkészíteni. 
 
Tatár László polgármester: a levéltár anyagai, melyeket már elektronikus formában is el 
lehet érni sokat segíthetnek munkánkban. 
 
Buzás Istvánné dr.: Javasolj, hogy az önkormányzati határozati javaslat 1.) és 2.) pontját az 
alábbiak szerint javítsák ki: 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magyar nemzeti 



értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) 
bekezdése, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a (3) bekezdésre 2014. február 1-i hatállyal létrehozza a 
Fegyverneki Értéktár Bizottságot és a Fegyverneki Értéktárat az alábbiak 
szerint:  
Szakterület     Szakterület képviselője, Bizottsági tag 
1) agrár- és élelmiszergazdaság:    Ficsor Dénes, 
2) egészség és életmód:     Dr. Kiss Györgyné, 
3) épített környezet:    Nardai Dániel, Tanácsné Soós Erzsébet, 
4) ipari és műszaki megoldások:    Bárdi László, 
5) kulturális örökség:     Molnár Barna, 
6) sport:       Faragó Zsolt, 
7) természeti környezet:     Herman József, 
8) turizmus és vendéglátás:   Bihari József, Négyesiné Derecskei Edina. 
Elnök:  Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

2.) A Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár keretén belül működik. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság az Települési Értéktár Bizottság 
és települési értéktár létrehozásáról a módosításokkal együtt a képviselő-testületnek 4-4 
igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
9/2014.( II.19.)Pü.biz.        
 határozat 
Települési Értéktár Bizottság és települési értéktár létrehozásáról 

A Pénzügyi Bizottság Települési Értéktár Bizottság és 
települési értéktár létrehozásáról készült előterjesztést 
módosításokkal együtt a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

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

 
10. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztés rövid magyarázata 
 
Buzás Istvánné dr.: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a tartós kötelezettségvállalásról 
szóló határozatba, a képviselő testület döntése alapján bekerült a fogászat támogatása, amely 
biztosítja, hogy a 800 Ft/szűrésen részt vett tanulók után jár. 2013. január 1-től az 
Önkormányzat fenntartásából a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az 
iskolákat. Az Önkormányzat és a KLIK közötti megállapodás szerint mindenféle érvényes 
szerződést átvállal a KLIK. A fogászati szűrésre vonatkozó szerződést azonban nem vállalta 
át a központ. Javasoljuk, hogy a határozatból törölje a testület az erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását, mivel más orvossal sincs ilyen jellegű szerződése az 
Önkormányzatnak, csak az Euro-Poli-Dental Kft.-val. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Javasolja, hogy az előterjesztés I. és II. pontjairól a Bizottság külön-
külön szavazzon. 



 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a Tartós kötelezettségvállalásról 
szóló határozat módosításáról 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
10/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Tartós kötelezettségvállalásról 
szóló határozat módosításáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
11. ,,Fegyverneki Hírmondó” felelős kiadójának és főszerkesztőjének kijelöléséről 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a ,,Fegyverneki Hírmondó” 
felelős kiadójának és főszerkesztőjének kijelöléséről készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
11/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
,,Fegyverneki Hírmondó” felelős kiadójának és főszerkesztőjének kijelöléséről 
 

A Pénzügyi Bizottság ,,Fegyverneki Hírmondó” felelős 
kiadójának és főszerkesztőjének kijelöléséről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
12. 2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a 2014. évben lejáró haszonbérleti 
szerződések meghosszabbításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
12/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság 2014. évben lejáró haszonbérleti 
szerződések meghosszabbításáról készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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



 
13. Fegyverneki 040/13 és 029/4 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 040/13 és 029/4 hrsz-ú 
ingatlanok bérbevételéről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
13/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Fegyverneki 040/13 és 029/4 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 040/13 és 029/4 
hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
14. Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból 
történő területvásárlásról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
14/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 

 
A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki 0313 hrsz-ú 
ingatlanból történő területvásárlásról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
15. NA-MI-BU Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság NA-MI-BU Kft-ben lévő 
önkormányzati üzletrész értékesítéséről készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
15/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
NA-MI-BU Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről 

 



A Pénzügyi Bizottság NA-MI-BU Kft-ben lévő 
önkormányzati üzletrész értékesítéséről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
16. Adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Adósságátvállalással kapcsolatos 
nyilatkozat tartalmának elfogadásáról készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
16/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Adósságátvállalással kapcsolatos 
nyilatkozat tartalmának elfogadásáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
17.  Tiszamenti Regionális Vízművel megkötött szerződés módosításáról  
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a Tiszamenti Regionális Vízművel 
megkötött szerződés módosításáról készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
17/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Tiszamenti Regionális Vízművel megkötött szerződés módosításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság Tiszamenti Regionális Vízművel 
megkötött szerződés módosításáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
18. Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosítása  
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság a Vagyonkezelési Szerződés 1. számú 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
 
18/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosítása 

 



A Pénzügyi Bizottság Vagyonkezelési Szerződés 1. 
számú módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
19.  I. Világháborús Emlékmű felújításáról 
 
Molnár Barna intézményvezető: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság az I. Világháborús Emlékmű 
felújításáról készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
 
19/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
I. Világháborús Emlékmű felújításáról 

 
A Pénzügyi Bizottság I. Világháborús Emlékmű 
felújításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 

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

20. A 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programról 
  
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A 2014. évben megvalósítandó új 
típusú közfoglalkoztatási programról készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
20/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
A 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programról 
 

A Pénzügyi Bizottság A 2014. évben megvalósítandó új 
típusú közfoglalkoztatási programról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
20.  Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos közbeszerzésről 
 
Tatár László polgármester: elrendeli a napirendi pont Zárt ülésen való tárgyalását  
 
21/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 



Fegyvernek Közigazgatási területén a Közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések  korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárást 
lezáró döntéshez zárt ülés elrendelése. 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Közigazgatási 
területén a Közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések  korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú 
meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez 
zárt ülés elrendelését a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 

Tatár László: A napirendi pont rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Közvilágítás korszerűsítéssel 
kapcsolatos közbeszerzésről készült előterjesztést a képviselő testületnek 4 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
22/2014.( II.19.)Pü.biz.        határozat 
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos közbeszerzésről 

 
A Pénzügyi Bizottság Közvilágítás korszerűsítéssel 
kapcsolatos közbeszerzésről készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 

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

 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1540 –kor bezárja. 

 
 

 
 

  Kmft. 
 

Dr. Bognár Zoltán                                                     Gácsi Jánosné 
       bizottsági elnök           bizottság tagja 
     
 

 
   
 

 



TÁRGYMUTATÓ 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2014. január 29-i ülésének 

Jegyzőkönyvéhez 
 
 

1/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Pénzügyi Bizottság 2014.01.29.-i ülésének napirendi                        
pontjairól      

 
2/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetési tervkoncepciójának módosításáról 
 
3/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének elfogadásáról 
 
4/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról 
 
5/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi 

munkatervének elfogadásáról 
 
6/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-

ének és Szabályzatainak elfogadásáról 
 
7/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó 

Tárulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
8/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola 

,,Határtalanul” program keretében elnyert pályázati 
összeg kiegészítéséről 

 
9/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Települési Értéktár Bizottság és települési értéktár 

létrehozásáról 
 
10/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat 

módosításáról 
 
11/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: ,,Fegyverneki Hírmondó” felelős kiadójának és 

főszerkesztőjének kijelöléséről 
 
12/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések 

meghosszabbításáról 
 
13/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki 040/19 és 029/24 hrsz-ú ingatlanok 

bérbevételéről 
 
14/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő 

területvásárlásról 
 
15/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: NA-MI-BU Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész 

értékesítéséről 
 
16/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat 

tartalmának elfogadásáról 
 



17/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Tiszamenti Regionális Vízművel megkötött szerződés 
módosításáról 

 
18/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Vagyonkezelési Szerződés 1. számú módosításáról 
 
19/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: I. Világháborús Emlékmű felújításáról 
 
20/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:  A 2014. évben megvalósítandó új típusú 

közfoglalkoztatási programról 
 
21/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Közigazgatási területén a Közvilágítási 

feladatok ellátására szolgáló berendezések  
korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú meghívásos 
közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez zárt ülés 
elrendelése 

 
22/2014. (I.29.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos 

közbeszerzésről 
 


