FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2009. NOVEMBER 19-ÉN – CSÜTÖRTÖK – 15 ÓRAKOR SORON KÍVÜLI ÜLÉST TART,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tárgyalóterme
Napirendi javaslat
1.) Előterjesztés Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és a Fegyverneki
Rendőrőrs vezetőjének kinevezéséről.
2.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz.
alatti épület részleges tetőszigeteléséről és a volt bölcsődei konyha
teljes tetőszigetelés cseréjéről.
3.) Tájékoztató a 2010 évi tervkoncepcióról.
előadó: polgármester

Fegyvernek, 2009. november 11.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésére a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és a Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjének kinevezéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy
véleményezzék a területükön működő rendőrségi szervek vezetőinek kinevezését.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőrfőkapitány a mellékletben bemutatott két személy – Dr.Tóth
Péter r.alezredes kapitányságvezetői, Szebenyi Zoltán r.százados őrsparancsnoki - kinevezését
kezdeményezte.
Az eddigi tapasztalatok alapján mindkét vezető a megbízás után felvette a kapcsolatot az
önkormányzatokkal, igyekeznek a feladatot minél magasabb szinten ellátni.
Ezért javaslom, hogy mindkét vezető kinevezését a képviselőtestület támogassa.
…………../2009.(XI.19.) sz.
határozati javaslat
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva,
Dr.Tóth
Péter
r.alezredes
Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért.
Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross
G. u. 39.
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
…………../2009.(XI.19.) sz.
határozati javaslat
Fegyverneki Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, Szebenyi Zoltán r.százados Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjévé
történő kinevezésével egyetért.
Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross
G. u. 39.
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2009. november 10.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésére a
Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület részleges tetőszigeteléséről és a
volt bölcsődei konyha teljes tetőszigetelés cseréjéről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A volt bölcsődei konyha már több éve kihasználatlanul áll, burgonya és használt eszközök tárolására
van hasznosítva. Jelenleg a konyha vezetője és az adminisztrátorok a szűk hely miatt külön vannak
elhelyezve a Felszabadulás úti és a Hunyadi úti épületben. Ez a kettősség sok problémát jelent a
mindennapi munkában. Ezért már több éve tervezzük a bölcsődei konyha felújítását, hogy ezzel
lehetőséget biztosítsunk a konyhavezetői feladatok egy helyen történő ellátásának, továbbá a konyha
szociális helyiségeiben végzett mosás is ebbe az épületbe kerülhetne át.
A bölcsődei konyha lapos tető szigetelése teljes cserére szorul, a Felszabadulás úti konyha épület
beázik, a tető részleges szigetelés cseréjével a probléma megoldható.
A lapos tető újraszigetelésére kértünk ajánlatot, ezeket mellékeljük.
A kapott ajánlattól függetlenül további ajánlatokat is kértünk, amennyiben az kedvezőbb lesz,
természetesen azzal kötünk szerződést.
A konyhánál két szociális munkással lehetőség nyílik arra, hogy a helyiségek bontását és részbeni
felújítását (csak anyagköltségért) el tudjuk végezni, illetve azokat alkalmassá tudjuk tenni a fent
említett feladatokra.
Fentiek alapján javaslom, hogy a konyha zavartalan működése érdekében a fenti munkákra vállaljon
kötelezettséget a testület.
…………./2009.(XI.19.) sz.

határozati javaslat

Kötelezettségvállalás a Gyermekélelmezési Konyha és a volt bölcsőde épület tető felújítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés terhére
kötelezettséget vállal az alábbi munkák elvégzésére:
1.) Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület
tetőszerkezet részleges cseréje bruttó 670.684.- Ft
2.) A volt bölcsőde épület tetőszigetelés cseréje bruttó 1.204.569.- Ft
összesen 1.875.253 Ft összegben.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2009. november 10.
Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

TÁJÉKOZTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli ülésére a 2010
évi tervkoncepcióról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az előzetes számítások szerint 2010-ben várhatóan 40-50 millióval kevesebb központi forrás áll
rendelkezésre (89 millió Ft központi forrás csökkenés és 40 millió Ft kiadás csökkenés EHO járulék
különbözeteként).
2010 évre 140 millió Ft folyószámla hitelt hagyott jóvá a képviselőtestület. A 2010-es költségvetést
szeretnénk 120-130 millió hiánnyal tervezni. Ez csak jelentős kiadás csökkentéssel érhető el. Ennek
megfelelően módosítani szükséges a tartós kötelezettségvállalási határozatot (6/2003.(I.30.), és a
koncepcióban is jelentős megtakarításokra kell javaslatot tennünk.
Mivel a dologi kiadásokat bázis alapon terveztük, ezért kiadás csökkenés csak a bér, bérjellegű
kiadásoknál, illetve az egyéb kötelezettségvállalásoknál lehetséges.
Valószínű nem lesz lehetőség az egyéb dologi kiadásoknál elismerni az ÁFA növekedés hatását. A
személyi kiadásoknál a legegyszerűbb csökkentés az étkezési hozzájárulás megszüntetése, mivel azt
jelentős, 25 %-os adó fogja terhelni. Problémát a kötelező étkezésnél biztosított támogatás fog okozni.
A koncepcióban javasolt kiadás csökkentések:
 2.23. étkezési hozzájárulás kb
 2.27. várható kamat csökkenés
 2.42. egyéb kiemelt összegek
 2.5. tartalék
 egyéb tagdíjak
összesen:

23.000 eFt
5.000 eFt
1.500 eFt
1.500 eFt
1.000 eFt
35.000 eFt

Várható létszám csökkenés: ?????????
Tartós kötelezettségvállalás: ??????????
Ezt az anyagot tájékoztatónak szántuk, a november 26-i ülésre készül a részletes koncepció.

Fegyvernek, 2009. november 10.

Huber Ferenc
polgármester

