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___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. október 14-i alakuló ülésére
alpolgármester választásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 34. §. (1) bek. (továbbiakban: Ötv.)
alapján a képviselőtestület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A Képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül
választ. Az az alpolgármester, akit nem a Képviselőtestület tagjai közül választottak meg, nem
tagja a Képviselőtestületnek, a polgármestert a Képviselőtestület elnökeként nem
helyettesítheti, de a Képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

Az alpolgármester megbízatása megválasztásával kezdődik és az új képviselőtestület alakuló
üléséig tart. Amennyiben nem választják meg a következő választáson képviselőnek, akkor
pedig a választás napjáig.

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester
megválasztásához és tiszteletdíjának megállapításához minősített szavazati többség
szükséges.
Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester megválasztásával, valamint ha
a Képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
megbízást visszavonja.

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselőtestület a megválasztott képviselők a polgármester
helyettesítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármester válasszon, a hagyományoknak
megfelelően.

Ez alapján tehát az alpolgármester a polgármester távollétében, tartós akadályoztatása esetén
látja el a polgármester valamennyi feladatát és gyakorolja határköreit.
Az Ötv. Szerint a polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait, melyek a
helyettesítésen túl lehetnek: a település külső képviseletének erősítése érdekében pl.
önkormányzati intézmény rendezvényeinek látogatása, oktatási-nevelési intézményekben
testületi értekezleten való részvétel, stb.

Az alpolgármestert titkos szavazással kell választani. Az SZMSZ szerint a titkos szavazást a
Pénzügyi Bizottság közreműködésével kell lefolytatni.

………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

Alpolgármester választásáról.



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 34. §. (1) bek. alapján

Ficsor Dénes képviselőt
alpolgármesternek

Megválasztja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport, munkaügy-bérszámfejtés

Fegyvernek, 2010. október 06.

(: Tatár László :)
polgármester



Pénzügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14-én tartandó
alakuló ülésére Ficsor Dénes alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata 48. §. (1) bek. I. 9.) pontja alapján a
Pénzügyi Bizottság feladatává teszi az alpolgármester tiszteletdíjára szóló javaslattételt.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994.évi LXIV. törvény (Pttv.) 4.
§. (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület az alpolgármester számára tiszteletdíjat állapíthat
meg. A Pttv. 4. §. (1) bekezdése értelmében az alpolgármester tiszteletdíját összegszerűen
lehet megállapítani úgy, hogy ne érje el a a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját,
vagyis 4,49 x 38.650,- Ft-ot.
Ficsor Dénes alpolgármesterrel egyeztetve a törvény szerinti összeg helyett – 38.650,- Ft
illetményalappal számított összegben, 115.950,- Ft-ban – az alpolgármester egyetértésével –
javasoljuk meghatározni.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozat meghozatalát:

………./2010.(X.14.) sz. határozati javaslat:

Ficsor Dénes alpolgármester havi tiszteletdíja összegének megállapításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri
tisztség ellátásáról és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. tv. 4. §. (2) bek. és 10. §. Alapján a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Ficsor Dénes társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010.
október 14-től
115.950,- forint/hó összegben
állapítja meg.

Erről értesül: 1.) Ficsor Dénes alpolgármester
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata – bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 13.

(: Bognár Zoltán :)
Pénzügyi Bizottság Elnöke



…………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

A Képviselőtestület 2010. október, november és decemberi ülésének időpontja és
napirendjei

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. október, november és
decemberi ülésének időpontját és napirendét az alábbiakban határozza meg:

1.) OKTÓBER 22. – ÜNNEPI ÜLÉS –

2.) NOVEMBER 25.
1. A 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
2. Köztisztviselők teljesítmény-követelmény alapján meghatározó 2011. évi

célok
3. A képviselőtestület 2011. évi munkatervének jóváhagyása.
4. 2011. évi folyószámla hitel kérelem.

3.) DECEMBER 09.
1. 2010. évi költségvetés módosítása
2. A 2011. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyása

4.) A 217/2009.(XI.26.) sz. határozat október 22., november és december
09. ülésre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezni.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 9.

(: Tatár László :)
polgármester



................./2010.(X.14.) sz. határozati javaslat:

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 18. §. (1) bek. és az 1994. évi LXIII. tv. 62. §. (5) bek. alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja.

Határidő: 2011. március 31.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 5.

Tatár László
polgármester



………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat:

Hulladéklerakó üzemeltetési szerződés, valamint az együttműködési szerződés
megszűntetéséről szóló megállapodás

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a
Hulladéklerakó üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 1. sz.
módosítását a melléklet szerint.

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Huber Ferenc
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal Szolnok

Fegyvernek, 2010. október 08.

(: Tatár László :)
polgármester



………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat:

Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a
Hulladéklerakó üzemeltetési szerződést a melléklet szerint.

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Huber Ferenc
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal Szolnok

Fegyvernek, 2010. október 08.

(: Tatár László :)
polgármester



……..../2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestületbe delegált megválasztása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Kisújszállás Város
Önkormányzat Köztestületbe

Tatár László polgármestert

delegálja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestület

Fegyvernek, 2010. október 11.

(: Tatár László :)
Polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T.: 56/556-010.

Előterjesztés
a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2010. szeptember 23 -i ülésén csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. Az ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás
feltétele az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak elfogadása és maradéktalan betartása.
A korábbi pályázati kiírásoktól eltérően került meghatározásra a 2011. évi elbírálásánál a
jövedelemvizsgálat. A családi jövedelemszámítás helyett az egy háztartásban élők jövedelmét kell
figyelembe venni.
Az egy háztartásban élők fogalma a pályázati kiírás szerint: egy háztartásban élőnek minősül a
pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 6/B. §-ának (1) bekezdése rögzíti,
hogy milyen jövedelemnél milyen mértékű támogatásban részesíthető a pályázó.
Rendeletünkben a szociális törvény által elfogadott családi jövedelem számítás került meghatározásra,
mely nem felel meg a jelenlegi előírásnak.
Fentiekre tekintettel a rendelet 6/B. § (1) bekezdésének a.) pontjában „családjuk” szövegrészt törölni,
javasoljuk, helyébe az „egy háztartásban élők” szövegrészt javasoljuk.
A háztartásban élők jövedelemvizsgálata miatt pontosítani kell a rendelet 6/B. § (1) bekezdésének d.)
pontját, mely szerint az egyedülálló szövegrészt törölni javasoljuk, helyébe az egyedül élő szövegrészt
javasoljuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján javasoljuk a rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

……/2010. (X. 14.) sz. rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. Tv. 44/A. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet 6/B. § (1) bekezdés a.) pontjában a „családjuk” szövegrészt hatályon kívül
helyezi, helyébe az „egy háztartásban élők” szövegrész lép.

(2) A rendelet 6/B. § (1) bekezdés d.) pontjában az „egyedülálló” szövegrészt hatályon
kívül helyezi, helyébe az „egyedül élő” szövegrész lép.

(3) A rendelet 6/B. § az alábbi bekezdéssel egészül ki
(12) Az egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek.

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. október 11.

(:Tatár László:) (:Buzás Istvánné dr.:)
polgármester jegyző



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. október 14-i ülésére önkormányzati
bizottságok létrehozásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 22. §. (1) bek. szerint a képviselőtestület
határozza meg a bizottságok szervezetét és választja meg bizottságait. A 2000-nél több lakosú
településen Pénzügyi Bizottságot választ. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti.

A 24. §. (1) bek. alapján a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési
képviselők közül kell választani. Polgármester, alpolgármester és a képviselőtestület
hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.

A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg 2 bizottság működtetését
írja elő, ezek:

 Pénzügyi Bizottság (5 tagú)
 Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság (7 tagú)

a.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 102. §. (1) bek. alapján, ha a fenntartó
három vagy ennél több nevelési, oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási
ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és működtetni. Ha pedig középiskolát vagy
szakiskolát tart fenn, a fenntartói irányítással összefüggő döntés előkészítő munkában
pedagógus munkakör betöltésére jogosító, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
személynek kell közreműködni.

b.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.tv. 3. §. (3) bek.
alapján a szociális törvényben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a
képviselőtestület és a jegyző gyakorolja. A képviselőtestület esetében számos operatív
hatáskört jelenít meg a törvény, ezért is szükséges Oktatási, Közművelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottságot működtetni, melyek összevontan is működhetnek és erről
rendelkezik az SZMSZ.

A bizottságot a Képviselőtestület megbízatása alapján egész időtartamára hozza létre. A
bizottságok kiemelt helyet foglalnak el az önkormányzat szervezetében, annál is inkább,
mivel az Ötv. szerint:

 A bizottságok a képviselőtestület szervei közé tartoznak.
 A bizottságok a testület felhatalmazása alapján részt vesznek az önkormányzati

döntéshozatalban.
 A képviselőtestület egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságra ruházhatja.
 A képviselőtestület a bizottságokat az önkormányzati feladataik eredményesebb

ellátása érdekében hozza létre.



 A képviselőtestület kizárólagos jogosítványa a bizottsági tevékenység fő
irányvonalának, működési kereteinek meghatározása, ami a Szervezeti és Működési
Szabályzatban történik.

A Pénzügyi Bizottság már megválasztásra került, az Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottságra az alábbiak szerint teszek javaslatot:

………./2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

Az Oktatási, közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 24. §. (1) bek., valamint az SZMSZ 46. §. (1)
bekezdése alapján Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottságot választ, melynek

Elnöke: SZATLÓCZKI EDIT (képviselő)

Tagjai: HERMAN JÓZSEF (képviselő)
DR. KISS GYÖRGYNÉ (képviselő)
NAGY JÓZSEF (képviselő)
BOGNÁR ILDIKÓ
OLLÉ JÁNOS
GÁBLINÉ CSÍK ÁGNES

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 06.

(: Tatár László :)
Polgármester



………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

Pénzügyi Bizottság megválasztására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §. (1) bekezdése, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzat 46. §. (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében
eljárva a

Pénzügyi Bizottság

Elnökének: BOGNÁR ZOLTÁN (képviselő)
Tagjainak: BURJÁN ATTILA JÁNOS (képviselő)

PAPP RÓBERT TAMÁS (képviselő)
GÁCSI JÁNOSNÉ
VÍZKELETI LÁSZLÓNÉ

sz. alatti lakost megválasztja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. október 6.

Tatár László
Polgármester



Pénzügyi Bizottság Elnöke
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. október 14-i alakuló ülésére a
polgármester illetményének megállapításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

2010. október 3-án megtartott helyhatósági választáson a lakosság Tatár László Polgármester
Urat választotta meg Fegyvernek nagyközség polgármesterévé.

A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.tv. 3. §. (1) bek. alapján a polgármester illetményéről az
alakuló ülésen dönt a képviselőtestület. A (2) bek. szerint a polgármester illetményét a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv. 42. §. (3) bek. szerint megállapított
illetményalap (38.650,- Ft) és a 3-10 ezer lakosú települések 11-12,5 szorzószámmal
megállapított szorzata adja. (A minimális összeg: 425.150,- Ft, a maximális összeg: 483.125,-
Ft) A tv. 4/A. §. szerint illetménye nem lehet kevesebb, mint az előző.
A polgármester eddigi bére 425.150,- Ft, a tv. szerinti minimum összeg.

A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. §-a értelmében a Pénzügyi
Bizottság feladata a polgármester illetményére a javaslattétel.
Erre figyelemmel Tatár László részére – a vele történő egyeztetés alapján – javaslom az
eddigi illetmény elfogadását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

………/2010.(X.14.) sz. határozati javaslat

Tatár László polgármester illetményének megállapítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló
mód. 1990. évi LXV.tv. 33. §. és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV.tv. 3. §. (1) bek. biztosított jogkörében eljárva

Tatár László polgármester illetményét
2010. október 3-tól
havi 425.150,- Ft

bruttó összegben állapítja meg.



Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés

Fegyvernek, 2010. október 11.

Bognár Zoltán
Pénzügyi Bizottság Elnöke




