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Tárgymutató 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2014. március 26-i ülésének 

Jegyzőkönyvéhez 
 
 
 

49/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i  
       ülésének napirendi pontjairól      
 
50/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. 
       évi költségvetésének módosításáról 
 
51/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. 
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52/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Fegyvernek Város Önkormányzat 
       Szervezeti és Működési Szabályzatának 
       módosításáról 
 
53/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Anyakönyvi rendezvényekről szóló  
       rendelet módosításáról 
 
54/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Önkormányzatok tulajdonában lévő  
       törzsbetét képviseletéről 
 
55/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Közszolgáltatási Kft. létrehozásáról 
 
56/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Baldácsy Művészeti Egyesülettel  
       közművelődési feladat-átvállalási  
       megállapodás megkötéséről 
 
57/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat 
       Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 
       támogatásáról 
 
58/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Előzetes szándéknyilatkozat a Szapárfalui 
       Gazdakör részére foglalkoztatási  
       költségek megelőlegezéséről 
 
59/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  ,,Fegyvernek közigazgatási területén a 
       közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
       berendezések korszerűsítése és  
       üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési 
       eljárást lezáró döntésről szóló  
       27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati  
       határozat visszavonásáról 
 
60/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Önkormányzat intézményei alapító  
       okiratának módosításáról 
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61/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  Fegyvernek Víztorony út 1.sz. alatti  
       ingatlan értékesítéséről 
 
62/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  A lakások bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló rendelet módosításáról 

 
63/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. határozat:  A hirdetmények elhelyezéséről és 

eltávolításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i üléséről. 
 
Helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme 
 
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,Angyal Csaba pénzügyi csoport vezető, 
Nardai Dániel intézményvezető, Patakiné Holló Irén jegyzőkönyvvezető 

 
Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket és az ülést 14,00 órakor 
megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésre Burján Attila Jánost jelöli ki. 
 
A bizottság 5-5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőt és a napirendi pontokat elfogadja. 
 
Dr. Bognár Zoltán.: kéri, hogy a következő napirendi pontot, a bizottság a mai napon ne 
tárgyalja: 

- 1. Víziközmű Társulat megszüntetéséről 
 

A Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal leveszi a napirendi pontok közül. 
 

Továbbá, kéri a következő napirendi pontok felvételét: 
- 1.Önkormányzat intézményei alapító okiratának módosításáról 
- 2.Fegyvernek Víztorony út 1.sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
- 3.A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
- 4.A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló rendelet 
 

A bizottság 5 igen szavazattal a négy új napirendi pontot felveszi. 
 
 
49/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i ülésének napirendi pontjairól      

 
A Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i ülésének napirendi 
pontjait az új napirendi pontokkal együtt a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 
 

 
1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László  
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Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 5 
igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
50/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést  
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: A módosítás a kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati 
rendelet végrehajtásának felfüggesztését tartalmazza. 
 
Gácsi Jánosné: Ezt törölni nem lehet? 
 
Buzás Istvánné dr.: Nem akartuk törölni, mivel most lett megalkotva. 
 
Gácsi Jánosné: A Szapáry Népdalkör megkapta a kitüntetést? 
 
Tatár László: Április 12-én fogják megkapni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadni javasolja. 
 
51/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 
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3. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Rendelet alapján szükséges módosítani, a szakfeladat számok COFOG 
számokra változnak. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
52/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
4.) napirend: Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Vízkeleti Lászlóné: A 6.§ (2) bekezdésében az ÁFA lemaradt? 
 
Buzás Istvánné dr.: Igen, ezért kell módosítani, ez ÁFA mentes, emiatt kell lehagyni ezt a 
szót.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Anyakönyvi rendezvényekről 
szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 5 igen 
szavazattal elfogadni javasolja. 
 
53/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Anyakönyvi rendezvényekről szóló 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
6.) napirend: Önkormányzatok tulajdonában lévő törzsbetét képviseletéről 
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Előadó: Tatár László 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Önkormányzatok tulajdonában lévő 
törzsbetét képviseletéről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 5 igen szavazattal 
elfogadni javasolja. 
 
54/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Önkormányzatok tulajdonában lévő törzsbetét képviseletéről 
 

A Pénzügyi Bizottság Anyakönyvi rendezvényekről szóló 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
7.) napirend: Közszolgáltatási Kft. létrehozásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Ahhoz, hogy végezhessünk a településen hulladékgazdálkodást, e módon 
tudunk megfelelni a törvényi kereteknek. A képviselőtestületnek az elnök és a képviselő 
bizottság tagjainak személyét kell jóváhagynia. 
 
Buzás Istvánné dr.: Kijelenti, hogy dr. Bognár Zoltán és Burján Attila a 7. napirend 
szavazásában nem vehetnek részt, tekintettel arra, hogy a Fegyverneki Nonprofit 
Hulladékgazdálkodási Kft.-ben mindketten felügyelő bizottsági tagok és ez 
összeférhetetlenséget eredményez. 
 
 Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Közszolgáltatási Kft. 
létrehozásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 3 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
 
55/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Közszolgáltatási Kft. létrehozásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Közszolgáltatási Kft. létrehozásáról 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
8.)napirend: Baldácsy Művészeti Egyesülettel közművelődési feladat-átvállalási 
megállapodás megkötéséről 
Előadó: Tatár László 
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Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Baldácsy Művészeti Egyesülettel 
közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
56/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Baldácsy Művészeti Egyesülettel közművelődési feladat-átvállalási megállapodás 
megkötéséről 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Baldácsy Művészeti Egyesülettel 
közművelődési feladat-átvállalási megállapodás 
megkötéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
9.)napirend: Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző 
Intézet támogatásáról 
Előadó: Tatár László 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Törökszentmiklósi Városi 
Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról készült előterjesztést 
a képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
57/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 
támogatásáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Törökszentmiklósi Városi 
Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 
támogatásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
10.)napirend: Előzetes szándéknyilatkozat a Szapárfalui Gazdakör részére 
foglalkoztatási költségek megelőlegezéséről 
Előadó: Tatár László 
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Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Előzetes szándéknyilatkozat a 
Szapárfalui Gazdakör részére foglalkoztatási költségek megelőlegezéséről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
58/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Előzetes szándéknyilatkozat a 
Szapárfalui Gazdakör részére foglalkoztatási költségek 
megelőlegezéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
11.) napirend: ,,Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 
szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást 
lezáró döntésről szóló 27/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról 
Előadó: Tatár László 
 
Tatár László: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság  ,,Fegyvernek közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről szóló 27/2014.(I.30.) sz. 
önkormányzati határozat visszavonásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 5 
igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
59/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság  ,,Fegyvernek közigazgatási területén a 
közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések 
korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárást lezáró döntésről szóló 27/2014.(I.30.) sz. 
önkormányzati határozat visszavonásáról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 
 

12.) napirend: Önkormányzat intézményei alapító okiratának módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az intézmények alapító okiratát módosító okiratában és az alapító 
okiratokban módosítást javasol. Az alapító okiratok 7.) pontját az alábbira javasolja 
módosítani: 

7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye: 
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 a.) Alapító szerv 

megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,  
 székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
               b.) Irányító szerv 

megnevezése:  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,  
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  

 
Az alapító okiratot módosító okiratokban is javasolja változtatni azokat a pontokat, amelyek 
az alapító okirat 7.) pontját módosítják az említett szöveggel. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Önkormányzat intézményei 
alapító okiratának módosításáról készült előterjesztést a módosításokkal együtt a 
képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
60/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Önkormányzat intézményei alapító 
okiratának módosításáról készült előterjesztést, 
módosításokkal együtt a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
13.) napirend: Fegyvernek Víztorony út 1.sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. Kéri az előterjesztés 3. pontjának az 
alábbiak szerinti kiegészítését: 
 
,,3. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével, amely szerződés 
aláírásával a vevő vállalja, hogy a fennmaradó részt 15 év alatt kell megfizetni egyenlő 
részletekben.” 
 
Papp Róbert Tamás: Van felelőse annak, hogy több mint 1millió forint veszteség érte az 
Önkormányzatot? 
 
Nardai Dániel: Amikor 2010-ben idekerültem, ezen az ingatlanon több százezer forint 
lakbértartozás volt, fizetési meghagyást bocsájtottunk ki a tartozásra, ezt Blága Sándor 
nyugdíjából részletenként kezdték el levonni, de ez az összeg kevésnek bizonyult. Bírósági 
úton kértem Blága Sándor és Blága Sándorné kilakoltatását, ez körülbelül háromnegyed évig 
zajlott, ebben az időszakban nem kötöttünk velük lakbérszerződést, hanem kiszámláztam a 
lakbért. Úgy gondolom, hogy felelős vezetőként, ami a bérletre vonatkozik, mindent 
megtettem annak érdekében, hogy eltávolítsam a lakost. Bennem is felmerült az a kérdés, 
hogy feljelentést tegyek-e azért, hogy lelakták az ingatlant. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Víztorony út 1.sz. 
alatti ingatlan értékesítéséről készült előterjesztést a módosítással együtt a képviselő-
testületnek 1 nem, és 4 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
 
61/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Víztorony út 1.sz. alatti 
ingatlan értékesítéséről készült előterjesztést, módosítással 
együtt a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Pénzügyi Bizottság 

 
14.) napirend: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A lakások bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosításáról készült 
előterjesztést a módosítással együtt a képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni 
javasolja. 
 
 
62/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság A lakások bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet 
módosításáról készült előterjesztést,  a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
15.) napirend: A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László 
 
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata. 
 
Hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság A hirdetmények elhelyezéséről és 
eltávolításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja. 
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63/2014.(III.26.)Pü.biz.        határozat: 
 
 

A Pénzügyi Bizottság A hirdetmények elhelyezéséről és 
eltávolításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 

5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Pénzügyi Bizottság 

 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1545 –kor bezárja. 

 
 

 
 

  Kmft. 
 

Dr. Bognár Zoltán                                                       Burján Attila 
  bizottsági elnök           bizottság tagja 
     
 


