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Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2012. március 29-i ülésére a két ülés
közötti eseményekről , intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Március 1-én intézményvezető i ülésen vettem részt.
 Március 1-én kistérségi ülés pénzügyi bizottsági ülésére került sor

Örményesen.
 Március 1-én a Szapárfalui Klubkönyvtárban közmeghallgatást

tartottunk.
 Március 2-án Törökszentmiklóson kistérségi ülésen vettem részt.
 Március 6-án közvilágítással kapcsolatban tárgyalást folytattam.
 Március 7-én fogadónapot tartottam.
 Március 8-án Nőnap alkalmából felkerestem az intézményeket és

felköszöntöttem az ott dolgozó női alkalmazottakat.
 Március 8-án a Móra Ferenc Általános Iskolában közmeghallgatást

tartottunk.
 Március 13-án intézményvezetői értekezletet tartottunk a várossá

nyilvánítással kapcsolatosan.
 Március 13-án a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményben

nyílt napot szerveztek a 7. osztályos tanulóknál.
 Március 14-én a Művelődési Házban Tavaszköszöntő előadáson

vettem részt.
 Március 15-én megkoszorúztuk az 1848-1849-es emlékművet.
 Március 19-én a Vöröskereszt képviselőivel folytattam

megbeszélést.
 Március 20-án közvilágítással kapcsolatban további egyeztetésre

került sor.
 Március 21-én az EHSZER képviselő jével folytattam megbeszélést

közvilágítás karbantartásával kapcsolatban.
 Március 22-én a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről

készült tájékoztatón vettem részt.
 Március 22-én a Művelődési Házban közmeghallgatást tartottunk.

Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Február 1 2 560

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései: február hónapban
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- temetési segély 3
- köztemetés -
- átállási támogatás -



- lakásfenntartási támogatás 98
- lakásfenntart.tám.elutasítás 2
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.
§. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás 2
- átmeneti segély elut. 1
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: 2012. évre tervezett: 3.000.000,- Ft
Január, febr. havi felhaszn.: 126.092,- Ft
Felhasználható: 2.873.908,- Ft

III. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások február hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges

 Közművelődési Alap felosztása:nemleges

 Sportkör támogatása: 2012. évben felhasználható: 3.500.000,- Ft
Január,febr.havi felhaszn.: 100.000,- Ft
Felhasználható: 3.400.000,- Ft

 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési

beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon
hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések: nemleges

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

IV. Fontosabb jogszabályok :

 2012. évi VIII. törvény
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi
LIX. tv. módosításáról

Fegyvernek, 2012. március 22.

Tatár László
polgármester
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BESZÁMOLÓ

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete részére

2012.
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Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt év rendészeti feladatait meghatározták az országos és helyi társadalmi elvárások
változásai, az illetékességi területünket jellemző romló gazdasági környezet. A folyamatosan
változó jogszabályi háttér komoly kihívás volt a kapitányság teljes személyi állománya
számára. Beosztottjaim egyre nehezebb külső feltételek mellett végezték munkájukat az
illetékességi területünkön élő állampolgárok biztonságérzetétének javítása, a közbiztonság
fenntartása, az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel a rendszeres és jó
munkakapcsolat fenntartása érdekében. A 2011-es évben a munka tervezése, szervezése,
végrehajtása ennek szellemében - a hatékony feladatellátást szem előtt tartva - történt meg a
rendelkezésre álló erők, eszközök optimális felhasználása mellett.

A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, a szakmai
iránymutatást és felügyeletet gyakorló ORFK és MRFK szervek által támasztott
követelményeknek való megfelelés mellett a korábban elért javuló tendenciák mellett elért
eredmények fenntartását, további javítását céloztuk meg. A rendőrkapitányság elé állított
feladat és követelményrendszer maradéktalan teljesítése a rendelkezésre álló erőforrásokkal,
folyamatosan nagy kihívások elé állította a vezetőket és a teljes személyi állományt. Az
elmúlt évben jellemzővé vált, hogy a napi feladatok ellátásában is nehézséget okozott a
rendelkezésre álló hivatásos állományú létszáma, ami sokszor még az állománytábla teljes
feltöltöttsége mellett sem elegendő az alapfeladatok elvárt, magas szinten történő
teljesítéséhez.

A szakmai munkában nehézséget okozott, hogy az állomány jelentős hányada nagyon fiatal,
gyakorlati tapasztalataik egyáltalán nincsenek. A tapasztalatokat csak munka közben,
folyamatos, tevőleges parancsnoki jelenléttel és segítséggel tudják sajátítatni.
Az elmúlt időszakban prioritásként kezeltem a közterületek rendjének fenntartását, az ott
bekövetkező jogsértések megelőzését. A leginkább veszélyeztetett településekre,
településrészekre a rendőri erőket összpontosítottuk. Intézkedéseink során a kellő szigorral
alkalmazott szankciók mellett a segítő szándék előtérbe helyezését preferáltam. A
Rendőrkapitányságunk teljes személyi állományától pártatlan, mindenkor a jogállamiság
elveit szem előtt tartó, jogszabály- és normakövető jogalkalmazói elhivatottságot követeltem
meg.

A 2011-es évben a kapitányságon több változás történt mind a vezetői, mind a beosztotti
állományt tekintetében. A Bűnügyi Osztály vezetését 2009. november 01-étől 2011. december
31-ig Varga József r. százados úr látta el, aki 2012. január 1-től az MRFK Bűnügyi
Osztályának vezetését vette át.
2012. január 16-tól, Bokor László r. őrnagy került megbízásra osztályvezetőként. Az
osztályvezető- helyettesi feladatokat az elmúlt év első felében Türmer Krisztián r. főhadnagy,
majd a második félévben Sipos Andrásné r. hadnagy asszony megbízással látta el.
2012. február 1-től új parancsnok érkezett Kis János r. őrnagy személyében, aki a
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályt vezeti.

Az év közben szolgálatba álló objektumőri, és járőri próbaidős állomány a korábbi –
állománytábla szerinti – létszámhiányt, részben megoldotta. A jelenleg tízfős próbaidős
állomány véglegesítéséig, és kellő szakmai tapasztalataik megszerzéséig a közterületi
szolgálat hatékonysága azonban még nem érheti el az általam elvárt színvonalat.A
kapitányság irányítása egységes, a vezetők és a beosztotti állomány között is szakmailag
hatékonyan együttműködni képes munkakapcsolat alakult ki.
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A vezetés szakmai irányítása mellett folyamatosan végzett célirányos ellenőrzések
eredményeként javult az állomány tevékenységének szakmai színvonala, melyet
alátámasztanak az egyre javuló a statisztikai mutatók, ugyanakkor csökkent a
fegyelemsértések és rendőri intézkedések elleni panaszok száma.

Fegyvernek Rendőrőrs

Az Őrsparancsnokkal együtt rendszeresített létszám 16 fő, ebből jelenleg 1 fő parancsnok-
helyettesi hely nincs betöltve. A csoportvezetői hely terhén a fő vizsgáló, mellette 1 fő
nyomozó és 1 fő bűnügyi technikus tartozik a bűnügyi csoportba. A közrendvédelmi
állománynak közvetlen parancsnoka az őrsparancsnok volt, ez évben sikerült állománytábla
módosítással létrehozni egy KMB csoportvezetői beosztást. Az illetékességi területhez
tartozó 5 településen 7 kmb, emellett 1 fő járőrvezető és 4 járőr státuszán 6 próbaidős
őrmester teljesít szolgálatot.
Az őrs illetékességi területén a bűnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi. A bűnügyi
csoportban jelenleg 2 nyomozó és egy technikus lát el a bűnügyi ügyfeldolgozó munkát.
Tervezzük még egy fő nyomozó beállítását. A 7 rendszeresített körzeti megbízotti, valamint
két járőri státusz betöltött. Az őrsön 2010. október 01-től, közalkalmazottként dolgozó Bognár
Sándor a bűnügyi és szabálysértési ügyekben előkészítő tevékenységével segíti az iratok
feldolgozását.
A humánerőforrás fejlesztése álláspontom szerint mindenképpen szükséges lenne, de nem
kapitánysági törzsállomány terhére. A rendőrőrs területén található több település is
bűnözéssel fokozottan fertőzött, így esetenként mind az érkező Készenléti Rendőrségi erőket,
mind a kapitányság törzsállományát munkavégzésre rendszeresen odavezényeltük.

Nagy segítség volt, hogy - a települések képviselő-testületei által kötött megállapodás alapján
-a Fegyverneki Önkormányzat 713.000. Ft. összegben, az Örményesi Önkormányzat 118.000.
Ft összegben, Kuncsorbai Önkormányzat 71.000.Ft összegben, valamint a Tiszaroffi
Önkormányzat 186.000 Ft összegben finanszírozott és az őrsre irányított, adminisztratív
tevékenységet végző Csécsei Kálmánné, és a Törökszentmiklósi Polgárőr Szervezet
segítségével Tóth Éva munka végzése. Köszönjünk az önkormányzatok és a Polgárőr
Szervezet segítségét!

A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A 2011-es év folyamán kiemelt vezetői elvárásként jelentkezett a rendőrkapitányság területén
elkövetett bűncselekmények miatt lefolytatott büntetőeljárások felderítési- és a nyomozási
eredményességi mutatóinak javítása.

84,62%

84,34%

93,59%

66,23%

64%
45,51%

Eredményességi mutatóink bűncseleményi kategóriánként

személy elleni bcs-k közlekedési bcs-k

házasság, nemi erkölcs elleni bcs-k közrend elleni bcs-k

gazdasági bcs-k vagyon elleni bcs-k

Forrás:/ netzsaru.hu/ 2012.03.13.
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Nyomozás eredményességi mutatók alakulása az elmúlt öt év adatainak vizsgálata során az
alábbiak szerint alakultak:

2007 2008 2009 2010 2011

Törökszentmiklós 49,27 34,67 34,67 46,86 55,34
Megyében összesen 56,80 52,90 45,36 41,40 45,74
Forrás: /netzsaru.hu, lezárt ügyek
eredményessége/ 2012. 03. 13.

A fenti számadatok alapján kapitányságunk munkáját eredményesnek kell minősíteni. A
regisztrált bűncselekmények növekedési ugyanakkor üteme jelentősnek mutatkozik, de
bűncselekményi fertőzöttség a megyei átlagot még nem, de az országos átlagot már kis
mértékben meghaladta.

A számadatokból megállapítható, hogy a feljelentések száma jelentősen növekedett, és ezzel
arányosan nőtt a nyomozás elrendelések száma is. A rendelkezésre álló bűnügyi állomány
vonatkozásában, a korábbi időszakokban jellemző jelentős munkaterhek további növekedése
következett be. A fenti adatok is alátámasztják azt a véleményem, hogy az egyre javuló
eredményeket, a 2011-es évben végzett jobb szakmai munkát fokozatosan romló feltételek
biztosítása mellett , csak és a kollégák egyre nagyobb leterheltsége mellett lehetett tartani.

Az elmúlt évben a bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem következett be,
továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak.

Településenkénti bontásban a bűncselekmények elosztása.

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy Kuncsorba, Tiszabő, Tiszagyenda,
Tiszapüspöki és Törökszentmiklós települések vonatkozásában a bűncselekmények száma
2010. évhez képest növekedést mutatnak, míg a többi településen csökkenés mutatható ki.
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Több mint 12 %-os csökkenés tapasztalható Fegyvernek községben, ami az elmúlt
időszakban a rendőri vezetés által meghatározott feladattervek szerint, veszélyeztetett
településként a fokozott ellenőrzéseink egyik célterülete volt.

Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények és
megoszlásuk 2010. és 2011. évben:

46
13

26
34

198

31
14

11
46

258

2011

2010

személy elleni bcs-k közlekedési bcs-k házasság, nemi erkölcs…

közrend elleni bcs-k gatdasági bcs-k vagyon elleni bcs-k

A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítottam, hogy a
lakosság elszegényedése, a nagyfokú munkanélküliség, valamint az elhúzódó gazdasági
válság negatív irányba befolyásolták a bűnözési statisztikai mutatókat.

A bűnözési statisztikák ingadozásának okai többrétűek, függenek a mindenkori megélhetési-,
gazdasági helyzettől, az adott évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, valamint
egy-egy új lehetőség felbukkanásától (játékgép feltörések, munkáltató igazolásos csalások
stb.) A rendőrség bűnügyi szolgálatának lehetősége egyrészt a bűncselekmények
megelőzésében, (tájékoztatás, figyelem felhívás stb.) másrészt a szabadult bűnözők
hatékonyabb ellenőrzésével, és figyelemmel kísérésével oldható meg. További lehetőség a

Vagyon elleni bűncselekmények és megoszlásuk 2010., és 2011.
évben Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén

69 29 2 2 6 2 1
147

120 37 3 3 9 3 1
22

lopás betöréses
lopás

sikkasztás csalás rablás zsarolás kifosztás
egyéb e

kategóriűho

2010 2011
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támadható objektumok védelmi eszközökkel történő felszerelése, valamint a gyors és
hatékony forrónyomos felderítés.

Itt kívánok arra rámutatni, hogy a nem csak statisztikai mutatókban érezhető közbiztonság-
javulás elsősorban a Törökszentmiklós Rendőrkapitányság Fegyverneki Rendőrőrs
parancsnokának Simon Imre r.őrnagy és beosztottjainak egyre lelkiismeretesebb, szakmailag
fejlődő munkáját dicséri. A nyomozati eredményesség a parancsnok munkába állásától
kezdődően fokozatosan javul, az egyesített ügyészségi és rendőrségi statisztikai mutatók
alapján az elmúlt 3 évben a felderített cselekmények aránya az összes bűncselekményhez
viszonyítva háromszorosára nőtt.

Tulajdon elleni szabálysértés

Az elmúlt években egyre erősebbé vált az állampolgárok azon igénye, hogy a kisebb értékre
elkövetett - ugyanakkor a lakosság biztonságérzetét kifejezetten hátrányosan befolyásoló -
jogsértések felderítése és elbírálása a korábbiaknál hatékonyabban működjön. 2010.
augusztus 19-én lépett hatályba a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos új eljárási
rend.
Fontos kiemelni ennél a szabálysértési csoportnál, hogy az utóbbi időben, a lakosság
megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult
e cselekmények terjedéséhez.

Szükséges e jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét ezek az
apróbbnak tűnő, de mégis nagy számban előforduló cselekmények nagymértékben negatív
irányba befolyásolják, emiatt szükséges az elkövetőkkel szembeni gyorsabb eljárás
lefolytatása, gyorsabb szankcionálás, mely mind visszatartó erőként szolgálhat. A jogszabály
szigorodása, a szabálysértési őrizet, az elzárás lehetősége eltérítheti az esetleges elkövetőt
szándékától.

A tulajdon elleni szabálysértések esetében jellemzően bolti lopás, termény, fa, élőállat,
mobiltelefon, kerékpár, vascső, fémhulladék, pénztárca, készpénz eltulajdonítása miatt indított
eljárás.
A tulajdon elleni szabálysértési tényállást megvalósító személyekkel szemben az eljárás, - a
törvényi feltételek maradéktalan megvalósulása esetén – vagy gyorsított eljárás keretében,
szabálysértési őrizet foganatosítása mellett, vagy előkészítő eljárásban kerül feldolgozásra.
A gyorsított eljárások kapcsán megállapításra került, hogy a tettenérés fogalmát másképp
értékeli a bíróság és másképp a rendőrség, emiatt a szabálysértési őrizetbe vett személyek
közül a Szolnok Városi Bíróság 6 fő szabadítására adott utasítást. A helyszínt elhagyó, vagy
lovas kocsival normál tempóban elhajtó elkövetőt a bíróság nem a „helyszínről elmenekült”
személynek ítéli meg. A vizsgált időszak alatt egy eljárás alá vont vonatkozásában
megállapítható volt (1 hónapon belül három elkövetés) az üzletszerűség, valamint 7 esetben a
beszerzett érték megállapítása alapján nyomozás elrendelésére került sor.

Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén 2011. 01. 01-től, 2011. december 31-ig,
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt, 51 ügyben indult eljárás.
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A fiatalkorú személyek által elkövetett elzárással is sújtható szabálysértések esetében
megfigyelhető, hogy az eljárás hosszadalmasabb. Ennek oka, hogy a fiatalkorú elkövetők
esetében meghallgatásuk a törvényi előírásoknak megfelelően a törvényes képviselőjük
jelenlétében történik. A cselekményeket elkövető fiatalkorúak általában hátrányos helyzetűek,
rossz családi környezetben élnek, és nem jellemző még a felnőtt családtagokra sem a
jogkövető magatartásra való törekvés.

A sértettek felkutatása, a kárértékek pontos meghatározása nehézkes, mert nincs lehetőség az
eljárásban szaktanácsadó bevonására. A mezőgazdasági termények, és a tűzifa pontos
mennyiségének és értékének meghatározása az intézkedő közterületi állomány részére sok
esetben objektív akadályba ütközik. Hosszadalmas a helyszínre megfelelő szállítójármű
irányítása, a pontos mérlegelés és a kiskereskedelmi érték megállapítása, leginkább a késő
délutáni, éjszakai órákban.

Nehézséget okoz továbbá, hogy a külterületi földek, erdők tulajdoni viszonyai folyamatosan
változnak, a helyszíni intézkedések során nem mindig sikerül megállapítani a sértett kilétét.

Az előkészítő eljárás során olyan ügyekben, ahol a cselekmény elkövetése után jóval később
kerül sor a bejelentés megtételére, kisebb az esély arra, hogy az elkövető kiléte megállapításra
kerüljön, tekintettel arra, hogy „nyom- és tanú szegény” helyszínekkel állunk szemben, az
ügyek lezárása jellemzően megszüntetéssel kerül befejezésre.

A gyorsított bírósági eljárások során az ítélkezési gyakorlatra a fokozatosság elve érvényesül.
A bíró a végzés meghozatalakor figyelembe veszi a vádképviseletet ellátó személy által
ismertetett cselekmény tárgyi súlyát, az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletét,
személyi és anyagi körülményeit. Az eljáró bíró különösen nagy hangsúlyt fektet a gyorsított
bírósági eljárások esetében az előírt törvényi feltételek együttes megvalósulására, azok
maradéktalan alkalmazására.

Az elmúlt időszak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bírói gyakorlat az őrizetbe vett
személyek vonatkozásában, nem alkalmazta az elzárás szankcióját végzéseiben, hanem az
őrizetben eltöltött napokat számította be és/vagy pénzbírságot állapított meg, melynek
nagyságrendje változó volt. (maximum10. 000,-25. 000, Ft)
A negatív trendek megfordítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a lakosság által joggal
elvárt közbiztonsági helyzet javuljon.

Tulajdon elleni szabálysértések száma és megoszlása 2011. évben,
Fegyvernek nagyközség illetékességi területén
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rongálás lopás sikkasztás
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Nem szabad ugyanakkor a Fegyvernek vonzáskörzetében lévő falvak közbiztonságát külön
kezelni. A Tiszabő községből Fegyvernekre állandóra vagy ideiglenesen betelepült családok
mindenképpen rossz hatással voltak, vannak a környék közbiztonságra. Ezen társadalomra
veszélyes elemek kiszorítására a lépéseket már megtettük, kérjük, hogy az általuk elkövetett
jogsértések felderítéséhez, bizonyításához a lehetséges segítséget adják meg.

Az áldozattá válást elősegítő okok:

A kapitányság illetékességi területén egyre több idős ember vált ún. „trükkös lopás”
áldozatává, amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság -
díjbeszedő, rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az
ingatlanba és a sértett figyelmét elterelve, tulajdonítja el értékeit. Az idős, egyedülálló
emberek sérelmére elkövetett deliktumokra is jellemző a brutalitás, különösen az erőszakos,
és a vagyon elleni bűncselekmények esetén. Az elkövető rendszerint nem elégszik meg a
megfélemlítéssel, hanem megkötözi és bántalmazza áldozatát. Némely esetben az erőszak
öncélú, nem kapcsolódik hozzá világos motiváció.

Az idős korúak védelme érdekében végzett megelőzési tevékenységet, tekintettel arra, hogy a
nyugdíjas klubokba nem minden érintett tud eljutni, a napi rendszerességgel megjelenő a
szociális gondozók bevonásával kívánjuk elősegíti, hatékonyabbá tenni.

Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is
„közreműködik” azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával,
nemtörődömségével, ittas vagy bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok
esetben kiprovokálja - annak végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető
lenne, ha az emberek jobban figyelnének egymásra, értékeikre, a hozzáértő szakemberek
tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten
gondoskodnának annak védelméről is. Javaslatom a Tisztelt Képviselőtestület felé, hogy
szorgalmazzák a Törökszentmiklóson már eredményesen működő SZEM mozgalom
beindítását, illetve segítsék elő működését.

A családon belüli erőszak egyike napjaink legsúlyosabb társadalmi problémáinak, mely az
egymással érzelmi, jogi, anyagi függésben, egyfajta együttélési kényszerben élő személyek
között valósul meg. Áldozatai zömében nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél fogva
kiszolgáltatott (idős, beteg, fogyatékkal élő) emberek.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. Tv.,
és annak rendőrségi feladatai végrehajtására kiadott 37/2009. (OT. 22.) ORFK Utasítás
alapján a Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 2011. évben, Fegyvernek
Nagyközség illetékességi területén 8 alkalommal élt az ideiglenes megelőző távoltartás
intézményével. A fenti számadat nagyon magas, figyelemmel arra, hogy a kapitányság
illetékességi területén összesen 20 esetben hoztunk ideiglenes megelőző távoltartó
határozatot, családon belüli erőszak elkövetése miatt a 2011-es évben. Legtöbb esetben férjjel,
illetve élettárssal (férfi) szemben éltünk ezen intézkedéssel, a nyolc esetből egy alkalommal
vált idős szülő (nő), gyermeke által (férfi) családon belüli erőszak áldozatává.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

A 2011-es év közepétől 6 fő próbaidős járőrrel egészült ki az Őrs állománya. A járőri
állomány rendkívül fiatal és tapasztalatlan, hiányzik a középkorú, szakmailag tapasztalt
állomány. Az Őrsparancsnok leterheltsége rendkívül magas, a jogszabályok folyamatos
változása mind a végrehajtó-, mind a parancsnoki állománytól komoly felkészülést és
folyamatos oktatást, képzést igényel.
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A közterületi állomány létszámhelyzetének javulása a szakmai munkában még nem hozott
nagymértékű színvonal emelkedést, az új kollégáknak szükséges intézkedés taktikai, illetve
szakmai tapasztalatainak megszerzése, mely egyenlőre nagy terheket ró az Őrs parancsnokára,
és tapasztaltabb körzeti megbízottakra, illetve a járőrvezetőre.

A rendőrőrs illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel, lefedett.
Fegyvernek Nagyközségben a három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, mind hárman
fegyverneki lakosok. Dobos Zoltán r főtörzsőrmester, Csiga Gábor r. őrmester 2 éve, Kácsor
József r. törzsőrmester 1, 5 éve látja el a településen a körzeti megbízotti feladatokat, 1 fő
járőrvezető, Vakhal Imre r. zászlós, aki 15 éve van a pályán.

Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti
megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a
településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani.
Az itt szolgálatot teljesítő kollégák szoros szakmai irányítását továbbra is az egyik
legfontosabb feladatként kezeljük, hiszen a község lakossága számára érzékelhető szubjektív
biztonságérzet nem a statisztikai adatokon, és a szakszerű, eredményes bűnügyi felderítésen
múlik elsősorban, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a közterületen egyenruhában
szolgálatot teljesítő rendőrön.
A település kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata
már nem az ellenőrzés és a szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal,
és minden civil szervezettel, intézménnyel.
E kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már kialakulásuk
korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a szakmai ismereteket és jogszabályi
háttért alkalmazva eredményes intézkedéseket foganatosítsuk.
Az eredményes munkavégzéshez szükséges létszám és eszköz biztosítását, a
rendelkezésünkre álló keretek között maximálisan igyekeztünk biztosítani.

A szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési aktivitás,
leterheltség és eredményesség vizsgálata).
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A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát
mutathatunk ki az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott
ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások mellett egyre kevesebb idő és energia maradt az
önállóan kezdeményezett intézkedésekre. Ennek ellenére a regisztrált intézkedések számában
emelkedés mutatható ki.
A folyamatos rendőri jelenlét a rendőrőrs működési területén 12-16 órában biztosított. Az
állandó rendőri jelenlét mellett azokban az időszakokban, amikor indokolttá vált a nagyobb
rendőri erő koncentrálása, fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, melybe bevontuk a
település polgárőrségét, a faluőröket, a mezőőröket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes
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szerveit is. Napi feladatellátásra a Közrendvédelmi Osztály beosztottai rendszeresen kerülnek
Fegyvernekre vezénylésre.

A Rendőrőrs 2010-ben, 395 db, 2011-ben 454 db bűnügyi, valamint 2010-ben 898 db., 2011-
ben 681 db általános iratot dolgozott fel.

A körzeti megbízotti állomány, bűnügyi feladatainak ellátása mellett, jelentős számú
megkereséseket teljesítettek (bűnügyi megkeresés, elővezetés), ezen kívül bevonásra kerültek
közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba.

Fokozott ellenőrzések adatai
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Alapfeladataik mellett a legnagyobb arányban ők vettek részt, a magas számban elrendelt
közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott akcióban, fokozott
ellenőrzésekben is.
A helyszíni bírságolások számában tapasztalható csökkenést a megváltozott jogszabályi
környezet eredményezte, hiszen több korábban helyszíni bírsággal sújtható szabálysértést
közigazgatási bírsággal kellett szankcionálni, amit azonban a korábbi statisztikai rendszer
nem regisztrál.
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A fluktuáció során elvándorló, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező állomány pótlására
érkező fiatal, tapasztalatlan kollégák még nem kaptak intézkedési jogot, mi szükséges a
közterületi szolgálat hatékony, és eredményes teljesítéséhez.
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Szabálysértések alakulása:

Fegyverneki lakosok által elkövetett szabálysértések
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közbiztonságra különösen veszélye eszköz birtoklása

Együttműködés:

Önkormányzatokkal való együttműködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az
együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival. Közös feladatunk a közbiztonság
megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon túlmutató, a
lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő munkamódszerek
keresése.
A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő
lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
Az önkormányzat segítsége részünkre nélkülözhetetlen, melyért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.

Remélem bátran jelenthetem ki, hogy a kezdeti, kisebb nézetbeli különbségeket követően a
rendőrség és az önkormányzat vezetői, szervei között példás, nyíltságon alapuló, a felmerülő
nehézségeket vállaló és a problémákat megoldani akaró együttműködést sikerült kialakítani,
melyet minimálisan fent kell tartani a közös célok eredményes elérése érdekében. Biztos
vagyok benne, hogy a jó kapcsolat fenntartása, esetleges elmélyítése rajtam, beosztottjaimon
nem fog múlni.

Polgárőrséggel való együttműködés

A helyi polgárőr egyesülettel rendszeresen tartunk egyeztetéseket az aktuális feladatokról és
problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik bővítésére. A
2011. évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok
végrehajtását. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a
közös szolgálatok ellátása során. Mind az önkormányzat tagjai, mind dolgozói, mind a
település lakossága tapasztalhatják, hogy egyre sokrétűbb és eredményesebb az
együttműködésünk a polgárőrökkel.
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Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért,
segítő hozzáállásukért, együttműködésükért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak
alapján képet kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és ezen belül a Fegyverneki
Rendőrőrs 2011. évben elvégzett munkájáról, eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről.
Együttműködésüket ismételten megköszönve kérem Önöket, észrevételeikkel, javító
kritikáikkal, személyi és anyagi támogatásukkal a jövőben is segítsék - remélhetően közös -
szándékaink megvalósulását.

Törökszentmiklós, 2012. március 19.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Nytsz: 2256/180/2012.
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Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt év rendészeti feladatait meghatározták az országos és helyi társadalmi elvárások
változásai, az illetékességi területünket jellemző romló gazdasági környezet. A folyamatosan
változó jogszabályi háttér komoly kihívás volt a kapitányság teljes személyi állománya
számára. Beosztottjaim egyre nehezebb külső feltételek mellett végezték munkájukat az
illetékességi területünkön élő állampolgárok biztonságérzetétének javítása, a közbiztonság
fenntartása, az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel a rendszeres és jó
munkakapcsolat fenntartása érdekében. A 2011-es évben a munka tervezése, szervezése,
végrehajtása ennek szellemében - a hatékony feladatellátást szem előtt tartva - történt meg a
rendelkezésre álló erők, eszközök optimális felhasználása mellett.

A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése, alkalmazása, a szakmai
iránymutatást és felügyeletet gyakorló ORFK és MRFK szervek által támasztott
követelményeknek való megfelelés mellett a korábban elért javuló tendenciák mellett elért
eredmények fenntartását, további javítását céloztuk meg. A rendőrkapitányság elé állított
feladat és követelményrendszer maradéktalan teljesítése a rendelkezésre álló erőforrásokkal,
folyamatosan nagy kihívások elé állította a vezetőket és a teljes személyi állományt. Az
elmúlt évben jellemzővé vált, hogy a napi feladatok ellátásában is nehézséget okozott a
rendelkezésre álló hivatásos állományú létszáma, ami sokszor még az állománytábla teljes
feltöltöttsége mellett sem elegendő az alapfeladatok elvárt, magas szinten történő
teljesítéséhez.

A szakmai munkában nehézséget okozott, hogy az állomány jelentős hányada nagyon fiatal,
gyakorlati tapasztalataik egyáltalán nincsenek. A tapasztalatokat csak munka közben,
folyamatos, tevőleges parancsnoki jelenléttel és segítséggel tudják sajátítatni.
Az elmúlt időszakban prioritásként kezeltem a közterületek rendjének fenntartását, az ott
bekövetkező jogsértések megelőzését. A leginkább veszélyeztetett településekre,
településrészekre a rendőri erőket összpontosítottuk. Intézkedéseink során a kellő szigorral
alkalmazott szankciók mellett a segítő szándék előtérbe helyezését preferáltam. A
Rendőrkapitányságunk teljes személyi állományától pártatlan, mindenkor a jogállamiság
elveit szem előtt tartó, jogszabály- és normakövető jogalkalmazói elhivatottságot követeltem
meg.

A 2011-es évben a kapitányságon több változás történt mind a vezetői, mind a beosztotti
állományt tekintetében. A Bűnügyi Osztály vezetését 2009. november 01-étől 2011. december
31-ig Varga József r. százados úr látta el, aki 2012. január 1-től az MRFK Bűnügyi
Osztályának vezetését vette át.
2012. január 16-tól, Bokor László r. őrnagy került megbízásra osztályvezetőként. Az
osztályvezető- helyettesi feladatokat az elmúlt év első felében Türmer Krisztián r. főhadnagy,
majd a második félévben Sipos Andrásné r. hadnagy asszony megbízással látta el.
2012. február 1-től új parancsnok érkezett Kis János r. őrnagy személyében, aki a
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályt vezeti.

Az év közben szolgálatba álló objektumőri, és járőri próbaidős állomány a korábbi –
állománytábla szerinti – létszámhiányt, részben megoldotta. A jelenleg tízfős próbaidős
állomány véglegesítéséig, és kellő szakmai tapasztalataik megszerzéséig a közterületi
szolgálat hatékonysága azonban még nem érheti el az általam elvárt színvonalat.A
kapitányság irányítása egységes, a vezetők és a beosztotti állomány között is szakmailag
hatékonyan együttműködni képes munkakapcsolat alakult ki.
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A vezetés szakmai irányítása mellett folyamatosan végzett célirányos ellenőrzések
eredményeként javult az állomány tevékenységének szakmai színvonala, melyet
alátámasztanak az egyre javuló a statisztikai mutatók, ugyanakkor csökkent a
fegyelemsértések és rendőri intézkedések elleni panaszok száma.

Fegyvernek Rendőrőrs

Az Őrsparancsnokkal együtt rendszeresített létszám 16 fő, ebből jelenleg 1 fő parancsnok-
helyettesi hely nincs betöltve. A csoportvezetői hely terhén a fő vizsgáló, mellette 1 fő
nyomozó és 1 fő bűnügyi technikus tartozik a bűnügyi csoportba. A közrendvédelmi
állománynak közvetlen parancsnoka az őrsparancsnok volt, ez évben sikerült állománytábla
módosítással létrehozni egy KMB csoportvezetői beosztást. Az illetékességi területhez
tartozó 5 településen 7 kmb, emellett 1 fő járőrvezető és 4 járőr státuszán 6 próbaidős
őrmester teljesít szolgálatot.
Az őrs illetékességi területén a bűnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi. A bűnügyi
csoportban jelenleg 2 nyomozó és egy technikus lát el a bűnügyi ügyfeldolgozó munkát.
Tervezzük még egy fő nyomozó beállítását. A 7 rendszeresített körzeti megbízotti, valamint
két járőri státusz betöltött. Az őrsön 2010. október 01-től, közalkalmazottként dolgozó Bognár
Sándor a bűnügyi és szabálysértési ügyekben előkészítő tevékenységével segíti az iratok
feldolgozását.
A humánerőforrás fejlesztése álláspontom szerint mindenképpen szükséges lenne, de nem
kapitánysági törzsállomány terhére. A rendőrőrs területén található több település is
bűnözéssel fokozottan fertőzött, így esetenként mind az érkező Készenléti Rendőrségi erőket,
mind a kapitányság törzsállományát munkavégzésre rendszeresen odavezényeltük.

Nagy segítség volt, hogy - a települések képviselő-testületei által kötött megállapodás alapján
-a Fegyverneki Önkormányzat 713.000. Ft. összegben, az Örményesi Önkormányzat 118.000.
Ft összegben, Kuncsorbai Önkormányzat 71.000.Ft összegben, valamint a Tiszaroffi
Önkormányzat 186.000 Ft összegben finanszírozott és az őrsre irányított, adminisztratív
tevékenységet végző Csécsei Kálmánné, és a Törökszentmiklósi Polgárőr Szervezet
segítségével Tóth Éva munka végzése. Köszönjünk az önkormányzatok és a Polgárőr
Szervezet segítségét!

A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A 2011-es év folyamán kiemelt vezetői elvárásként jelentkezett a rendőrkapitányság területén
elkövetett bűncselekmények miatt lefolytatott büntetőeljárások felderítési- és a nyomozási
eredményességi mutatóinak javítása.

84,62%

84,34%

93,59%

66,23%

64%
45,51%

Eredményességi mutatóink bűncseleményi kategóriánként

személy elleni bcs-k közlekedési bcs-k

házasság, nemi erkölcs elleni bcs-k közrend elleni bcs-k

gazdasági bcs-k vagyon elleni bcs-k

Forrás:/ netzsaru.hu/ 2012.03.13.
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Nyomozás eredményességi mutatók alakulása az elmúlt öt év adatainak vizsgálata során az
alábbiak szerint alakultak:

2007 2008 2009 2010 2011

Törökszentmiklós 49,27 34,67 34,67 46,86 55,34
Megyében összesen 56,80 52,90 45,36 41,40 45,74
Forrás: /netzsaru.hu, lezárt ügyek
eredményessége/ 2012. 03. 13.

A fenti számadatok alapján kapitányságunk munkáját eredményesnek kell minősíteni. A
regisztrált bűncselekmények növekedési ugyanakkor üteme jelentősnek mutatkozik, de
bűncselekményi fertőzöttség a megyei átlagot még nem, de az országos átlagot már kis
mértékben meghaladta.

A számadatokból megállapítható, hogy a feljelentések száma jelentősen növekedett, és ezzel
arányosan nőtt a nyomozás elrendelések száma is. A rendelkezésre álló bűnügyi állomány
vonatkozásában, a korábbi időszakokban jellemző jelentős munkaterhek további növekedése
következett be. A fenti adatok is alátámasztják azt a véleményem, hogy az egyre javuló
eredményeket, a 2011-es évben végzett jobb szakmai munkát fokozatosan romló feltételek
biztosítása mellett , csak és a kollégák egyre nagyobb leterheltsége mellett lehetett tartani.

Az elmúlt évben a bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem következett be,
továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak.

Településenkénti bontásban a bűncselekmények elosztása.

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy Kuncsorba, Tiszabő, Tiszagyenda,
Tiszapüspöki és Törökszentmiklós települések vonatkozásában a bűncselekmények száma
2010. évhez képest növekedést mutatnak, míg a többi településen csökkenés mutatható ki.
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Több mint 12 %-os csökkenés tapasztalható Fegyvernek községben, ami az elmúlt
időszakban a rendőri vezetés által meghatározott feladattervek szerint, veszélyeztetett
településként a fokozott ellenőrzéseink egyik célterülete volt.

Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények és
megoszlásuk 2010. és 2011. évben:
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személy elleni bcs-k közlekedési bcs-k házasság, nemi erkölcs…

közrend elleni bcs-k gatdasági bcs-k vagyon elleni bcs-k

A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva megállapítottam, hogy a
lakosság elszegényedése, a nagyfokú munkanélküliség, valamint az elhúzódó gazdasági
válság negatív irányba befolyásolták a bűnözési statisztikai mutatókat.

A bűnözési statisztikák ingadozásának okai többrétűek, függenek a mindenkori megélhetési-,
gazdasági helyzettől, az adott évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, valamint
egy-egy új lehetőség felbukkanásától (játékgép feltörések, munkáltató igazolásos csalások
stb.) A rendőrség bűnügyi szolgálatának lehetősége egyrészt a bűncselekmények
megelőzésében, (tájékoztatás, figyelem felhívás stb.) másrészt a szabadult bűnözők
hatékonyabb ellenőrzésével, és figyelemmel kísérésével oldható meg. További lehetőség a

Vagyon elleni bűncselekmények és megoszlásuk 2010., és 2011.
évben Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén
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támadható objektumok védelmi eszközökkel történő felszerelése, valamint a gyors és
hatékony forrónyomos felderítés.

Itt kívánok arra rámutatni, hogy a nem csak statisztikai mutatókban érezhető közbiztonság-
javulás elsősorban a Törökszentmiklós Rendőrkapitányság Fegyverneki Rendőrőrs
parancsnokának Simon Imre r.őrnagy és beosztottjainak egyre lelkiismeretesebb, szakmailag
fejlődő munkáját dicséri. A nyomozati eredményesség a parancsnok munkába állásától
kezdődően fokozatosan javul, az egyesített ügyészségi és rendőrségi statisztikai mutatók
alapján az elmúlt 3 évben a felderített cselekmények aránya az összes bűncselekményhez
viszonyítva háromszorosára nőtt.

Tulajdon elleni szabálysértés

Az elmúlt években egyre erősebbé vált az állampolgárok azon igénye, hogy a kisebb értékre
elkövetett - ugyanakkor a lakosság biztonságérzetét kifejezetten hátrányosan befolyásoló -
jogsértések felderítése és elbírálása a korábbiaknál hatékonyabban működjön. 2010.
augusztus 19-én lépett hatályba a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos új eljárási
rend.
Fontos kiemelni ennél a szabálysértési csoportnál, hogy az utóbbi időben, a lakosság
megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult
e cselekmények terjedéséhez.

Szükséges e jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzetét ezek az
apróbbnak tűnő, de mégis nagy számban előforduló cselekmények nagymértékben negatív
irányba befolyásolják, emiatt szükséges az elkövetőkkel szembeni gyorsabb eljárás
lefolytatása, gyorsabb szankcionálás, mely mind visszatartó erőként szolgálhat. A jogszabály
szigorodása, a szabálysértési őrizet, az elzárás lehetősége eltérítheti az esetleges elkövetőt
szándékától.

A tulajdon elleni szabálysértések esetében jellemzően bolti lopás, termény, fa, élőállat,
mobiltelefon, kerékpár, vascső, fémhulladék, pénztárca, készpénz eltulajdonítása miatt indított
eljárás.
A tulajdon elleni szabálysértési tényállást megvalósító személyekkel szemben az eljárás, - a
törvényi feltételek maradéktalan megvalósulása esetén – vagy gyorsított eljárás keretében,
szabálysértési őrizet foganatosítása mellett, vagy előkészítő eljárásban kerül feldolgozásra.
A gyorsított eljárások kapcsán megállapításra került, hogy a tettenérés fogalmát másképp
értékeli a bíróság és másképp a rendőrség, emiatt a szabálysértési őrizetbe vett személyek
közül a Szolnok Városi Bíróság 6 fő szabadítására adott utasítást. A helyszínt elhagyó, vagy
lovas kocsival normál tempóban elhajtó elkövetőt a bíróság nem a „helyszínről elmenekült”
személynek ítéli meg. A vizsgált időszak alatt egy eljárás alá vont vonatkozásában
megállapítható volt (1 hónapon belül három elkövetés) az üzletszerűség, valamint 7 esetben a
beszerzett érték megállapítása alapján nyomozás elrendelésére került sor.

Fegyvernek Nagyközség illetékességi területén 2011. 01. 01-től, 2011. december 31-ig,
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt, 51 ügyben indult eljárás.
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A fiatalkorú személyek által elkövetett elzárással is sújtható szabálysértések esetében
megfigyelhető, hogy az eljárás hosszadalmasabb. Ennek oka, hogy a fiatalkorú elkövetők
esetében meghallgatásuk a törvényi előírásoknak megfelelően a törvényes képviselőjük
jelenlétében történik. A cselekményeket elkövető fiatalkorúak általában hátrányos helyzetűek,
rossz családi környezetben élnek, és nem jellemző még a felnőtt családtagokra sem a
jogkövető magatartásra való törekvés.

A sértettek felkutatása, a kárértékek pontos meghatározása nehézkes, mert nincs lehetőség az
eljárásban szaktanácsadó bevonására. A mezőgazdasági termények, és a tűzifa pontos
mennyiségének és értékének meghatározása az intézkedő közterületi állomány részére sok
esetben objektív akadályba ütközik. Hosszadalmas a helyszínre megfelelő szállítójármű
irányítása, a pontos mérlegelés és a kiskereskedelmi érték megállapítása, leginkább a késő
délutáni, éjszakai órákban.

Nehézséget okoz továbbá, hogy a külterületi földek, erdők tulajdoni viszonyai folyamatosan
változnak, a helyszíni intézkedések során nem mindig sikerül megállapítani a sértett kilétét.

Az előkészítő eljárás során olyan ügyekben, ahol a cselekmény elkövetése után jóval később
kerül sor a bejelentés megtételére, kisebb az esély arra, hogy az elkövető kiléte megállapításra
kerüljön, tekintettel arra, hogy „nyom- és tanú szegény” helyszínekkel állunk szemben, az
ügyek lezárása jellemzően megszüntetéssel kerül befejezésre.

A gyorsított bírósági eljárások során az ítélkezési gyakorlatra a fokozatosság elve érvényesül.
A bíró a végzés meghozatalakor figyelembe veszi a vádképviseletet ellátó személy által
ismertetett cselekmény tárgyi súlyát, az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletét,
személyi és anyagi körülményeit. Az eljáró bíró különösen nagy hangsúlyt fektet a gyorsított
bírósági eljárások esetében az előírt törvényi feltételek együttes megvalósulására, azok
maradéktalan alkalmazására.

Az elmúlt időszak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bírói gyakorlat az őrizetbe vett
személyek vonatkozásában, nem alkalmazta az elzárás szankcióját végzéseiben, hanem az
őrizetben eltöltött napokat számította be és/vagy pénzbírságot állapított meg, melynek
nagyságrendje változó volt. (maximum10. 000,-25. 000, Ft)
A negatív trendek megfordítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a lakosság által joggal
elvárt közbiztonsági helyzet javuljon.

Tulajdon elleni szabálysértések száma és megoszlása 2011. évben,
Fegyvernek nagyközség illetékességi területén

12

38

1

rongálás lopás sikkasztás
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Nem szabad ugyanakkor a Fegyvernek vonzáskörzetében lévő falvak közbiztonságát külön
kezelni. A Tiszabő községből Fegyvernekre állandóra vagy ideiglenesen betelepült családok
mindenképpen rossz hatással voltak, vannak a környék közbiztonságra. Ezen társadalomra
veszélyes elemek kiszorítására a lépéseket már megtettük, kérjük, hogy az általuk elkövetett
jogsértések felderítéséhez, bizonyításához a lehetséges segítséget adják meg.

Az áldozattá válást elősegítő okok:

A kapitányság illetékességi területén egyre több idős ember vált ún. „trükkös lopás”
áldozatává, amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság -
díjbeszedő, rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az
ingatlanba és a sértett figyelmét elterelve, tulajdonítja el értékeit. Az idős, egyedülálló
emberek sérelmére elkövetett deliktumokra is jellemző a brutalitás, különösen az erőszakos,
és a vagyon elleni bűncselekmények esetén. Az elkövető rendszerint nem elégszik meg a
megfélemlítéssel, hanem megkötözi és bántalmazza áldozatát. Némely esetben az erőszak
öncélú, nem kapcsolódik hozzá világos motiváció.

Az idős korúak védelme érdekében végzett megelőzési tevékenységet, tekintettel arra, hogy a
nyugdíjas klubokba nem minden érintett tud eljutni, a napi rendszerességgel megjelenő a
szociális gondozók bevonásával kívánjuk elősegíti, hatékonyabbá tenni.

Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is
„közreműködik” azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával,
nemtörődömségével, ittas vagy bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok
esetben kiprovokálja - annak végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető
lenne, ha az emberek jobban figyelnének egymásra, értékeikre, a hozzáértő szakemberek
tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten
gondoskodnának annak védelméről is. Javaslatom a Tisztelt Képviselőtestület felé, hogy
szorgalmazzák a Törökszentmiklóson már eredményesen működő SZEM mozgalom
beindítását, illetve segítsék elő működését.

A családon belüli erőszak egyike napjaink legsúlyosabb társadalmi problémáinak, mely az
egymással érzelmi, jogi, anyagi függésben, egyfajta együttélési kényszerben élő személyek
között valósul meg. Áldozatai zömében nők és gyermekek, valamint más, helyzetüknél fogva
kiszolgáltatott (idős, beteg, fogyatékkal élő) emberek.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. Tv.,
és annak rendőrségi feladatai végrehajtására kiadott 37/2009. (OT. 22.) ORFK Utasítás
alapján a Törökszentmiklós Városi Rendőrkapitányság 2011. évben, Fegyvernek
Nagyközség illetékességi területén 8 alkalommal élt az ideiglenes megelőző távoltartás
intézményével. A fenti számadat nagyon magas, figyelemmel arra, hogy a kapitányság
illetékességi területén összesen 20 esetben hoztunk ideiglenes megelőző távoltartó
határozatot, családon belüli erőszak elkövetése miatt a 2011-es évben. Legtöbb esetben férjjel,
illetve élettárssal (férfi) szemben éltünk ezen intézkedéssel, a nyolc esetből egy alkalommal
vált idős szülő (nő), gyermeke által (férfi) családon belüli erőszak áldozatává.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

A 2011-es év közepétől 6 fő próbaidős járőrrel egészült ki az Őrs állománya. A járőri
állomány rendkívül fiatal és tapasztalatlan, hiányzik a középkorú, szakmailag tapasztalt
állomány. Az Őrsparancsnok leterheltsége rendkívül magas, a jogszabályok folyamatos
változása mind a végrehajtó-, mind a parancsnoki állománytól komoly felkészülést és
folyamatos oktatást, képzést igényel.
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A közterületi állomány létszámhelyzetének javulása a szakmai munkában még nem hozott
nagymértékű színvonal emelkedést, az új kollégáknak szükséges intézkedés taktikai, illetve
szakmai tapasztalatainak megszerzése, mely egyenlőre nagy terheket ró az Őrs parancsnokára,
és tapasztaltabb körzeti megbízottakra, illetve a járőrvezetőre.

A rendőrőrs illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel, lefedett.
Fegyvernek Nagyközségben a három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, mind hárman
fegyverneki lakosok. Dobos Zoltán r főtörzsőrmester, Csiga Gábor r. őrmester 2 éve, Kácsor
József r. törzsőrmester 1, 5 éve látja el a településen a körzeti megbízotti feladatokat, 1 fő
járőrvezető, Vakhal Imre r. zászlós, aki 15 éve van a pályán.

Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti
megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a
településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani.
Az itt szolgálatot teljesítő kollégák szoros szakmai irányítását továbbra is az egyik
legfontosabb feladatként kezeljük, hiszen a község lakossága számára érzékelhető szubjektív
biztonságérzet nem a statisztikai adatokon, és a szakszerű, eredményes bűnügyi felderítésen
múlik elsősorban, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a közterületen egyenruhában
szolgálatot teljesítő rendőrön.
A település kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata
már nem az ellenőrzés és a szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal,
és minden civil szervezettel, intézménnyel.
E kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már kialakulásuk
korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a szakmai ismereteket és jogszabályi
háttért alkalmazva eredményes intézkedéseket foganatosítsuk.
Az eredményes munkavégzéshez szükséges létszám és eszköz biztosítását, a
rendelkezésünkre álló keretek között maximálisan igyekeztünk biztosítani.

A szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési aktivitás,
leterheltség és eredményesség vizsgálata).
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közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány szolgálata

nem közterületi közterületi összesen

A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát
mutathatunk ki az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott
ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások mellett egyre kevesebb idő és energia maradt az
önállóan kezdeményezett intézkedésekre. Ennek ellenére a regisztrált intézkedések számában
emelkedés mutatható ki.
A folyamatos rendőri jelenlét a rendőrőrs működési területén 12-16 órában biztosított. Az
állandó rendőri jelenlét mellett azokban az időszakokban, amikor indokolttá vált a nagyobb
rendőri erő koncentrálása, fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, melybe bevontuk a
település polgárőrségét, a faluőröket, a mezőőröket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes
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szerveit is. Napi feladatellátásra a Közrendvédelmi Osztály beosztottai rendszeresen kerülnek
Fegyvernekre vezénylésre.

A Rendőrőrs 2010-ben, 395 db, 2011-ben 454 db bűnügyi, valamint 2010-ben 898 db., 2011-
ben 681 db általános iratot dolgozott fel.

A körzeti megbízotti állomány, bűnügyi feladatainak ellátása mellett, jelentős számú
megkereséseket teljesítettek (bűnügyi megkeresés, elővezetés), ezen kívül bevonásra kerültek
közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba.

Fokozott ellenőrzések adatai
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fokozott ellenőrzések résztvevő erő

Alapfeladataik mellett a legnagyobb arányban ők vettek részt, a magas számban elrendelt
közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és végrehajtott akcióban, fokozott
ellenőrzésekben is.
A helyszíni bírságolások számában tapasztalható csökkenést a megváltozott jogszabályi
környezet eredményezte, hiszen több korábban helyszíni bírsággal sújtható szabálysértést
közigazgatási bírsággal kellett szankcionálni, amit azonban a korábbi statisztikai rendszer
nem regisztrál.
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A fluktuáció során elvándorló, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező állomány pótlására
érkező fiatal, tapasztalatlan kollégák még nem kaptak intézkedési jogot, mi szükséges a
közterületi szolgálat hatékony, és eredményes teljesítéséhez.



11

Szabálysértések alakulása:

Fegyverneki lakosok által elkövetett szabálysértések
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ittas kerékpáros engedély nélk. Vez.
közúti kiesebb érvénytelen hatósági engedély
felelősségbiztosítás nélk. Vez. közlekedésigazgatási szabs.
ittas gépi közlekedés rendjének megzavarása
közbiztonságra különösen veszélye eszköz birtoklása

Együttműködés:

Önkormányzatokkal való együttműködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az
együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival. Közös feladatunk a közbiztonság
megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon túlmutató, a
lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő munkamódszerek
keresése.
A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő
lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
Az önkormányzat segítsége részünkre nélkülözhetetlen, melyért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.

Remélem bátran jelenthetem ki, hogy a kezdeti, kisebb nézetbeli különbségeket követően a
rendőrség és az önkormányzat vezetői, szervei között példás, nyíltságon alapuló, a felmerülő
nehézségeket vállaló és a problémákat megoldani akaró együttműködést sikerült kialakítani,
melyet minimálisan fent kell tartani a közös célok eredményes elérése érdekében. Biztos
vagyok benne, hogy a jó kapcsolat fenntartása, esetleges elmélyítése rajtam, beosztottjaimon
nem fog múlni.

Polgárőrséggel való együttműködés

A helyi polgárőr egyesülettel rendszeresen tartunk egyeztetéseket az aktuális feladatokról és
problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik bővítésére. A
2011. évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok
végrehajtását. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a
közös szolgálatok ellátása során. Mind az önkormányzat tagjai, mind dolgozói, mind a
település lakossága tapasztalhatják, hogy egyre sokrétűbb és eredményesebb az
együttműködésünk a polgárőrökkel.
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Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért,
segítő hozzáállásukért, együttműködésükért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak
alapján képet kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és ezen belül a Fegyverneki
Rendőrőrs 2011. évben elvégzett munkájáról, eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről.
Együttműködésüket ismételten megköszönve kérem Önöket, észrevételeikkel, javító
kritikáikkal, személyi és anyagi támogatásukkal a jövőben is segítsék - remélhetően közös -
szándékaink megvalósulását.

Törökszentmiklós, 2012. március 19.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Nytsz: 2256/180/2012.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésére a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója „Fegyvernek község

közrendjének – közbiztonságának helyzetéről”

Tisztelt Képviselőtestület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy
kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Ez alapján a mellékelt beszámoló készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetője.

Javasoljuk az alábbi határozat elfogadását.

………./2012.(III. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség
2011. évben végzett munkáját.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. március 22.

Tatár László
Polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésére a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) sz. rendelet

módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló 7/2012.(II.24.) sz. rendeletének 14. §. (4) bekezdésében
döntött arról, hogy 2012. évre felfüggeszti a „Fegyvernekért díj”, „Fegyvernek
közszolgálatáért díj” és „Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj” alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet
végrehajtását. Ennek oka az önkormányzat költségcsökkentő gazdálkodása.

Ezt javasoljuk kiegészíteni a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló
11/1993.(VI.04.) sz. önkormányzati rendelet végrehajtását felfüggesztésével is.

Fentiek miatt javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2012.(…….) rendelet-tervezete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
sz. rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 14. §. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:

„(4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fegyvernekért díj,
Fegyvernek közszolgálatáért díj és Fegyvernek Tudományos és Kulturális
munkájáért díj„ alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.)
számú és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) sz.
önkormányzati rendeletek végrehajtását 2012. évre felfüggeszti.

2. §. E rendelet 2012. március 30-án lép hatályba.

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



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29.-i ülésére Fegyvernek
Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri

Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend”-jének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet helyébe –
2012. január 1. hatállyal - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormány rendelet lépett. A hatályos rendelet 10. §. (4) bekezdése értelmében a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény, Orvosi Rendelő, Gyermekélelmezési Konyha) és a kijelölt
költségvetési szerv (Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal) a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti.

A megállapodást a költségvetési szervek vezetői kötik (jegyző és intézményvezető).

Ezt a megállapodást a fent idézett Kormányrendelet 10. §. (5) bekezdése értelmében az
irányító szerv hagyja jóvá.

A megállapodásnak a Kormányrendelet szerint tartalmaznia kell, hogy melyik feladatot,
melyik költségvetési szerv lát el (10. §. (6) bek.).

Idézett pontokkal összefüggésben elkészítettük a három önállóan működő intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendet (megállapodást),
mely kisebb pontosításokkal megegyezik a jelenleg hatályossal.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatokat fogadja el:

1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

A 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjének hatályon kívül helyezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal
elfogadott és többször módosított Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendje 2012. március 31. napjával hatályát veszti.

Erről értesül:



1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
(megállapodás) 2012. április 1.-ei hatállyal e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai

……/2012.(III.29.) sz. önk. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Cím: 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171., adószám: 15409993-2-16, képviseli: Buzás Istvánné dr. jegyző), mint kijelölt
költségvetési szerv, másrészről Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény (cím: 5231
Fegyvernek, Felszabadulás út 175., adószám: 15413673-2-16, képviseli: Nardai Dániel,
intézményvezető), mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet
10. §. (4) bekezdése értelmében a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről:

I. Az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint, a Polgármesteri
Hivatal által megadott határidőre.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni az
intézmény.

3.) Előirányzat felhasználás



Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására az intézményvezető
jogosult.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben
meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál, melyet az intézmény nem léphet túl.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

Az intézmény végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak
szerint.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.) Számvitel

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra
alkalmas állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő
hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljes
körű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.) Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az intézmény az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást
köteles vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a
készletekről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető felel a
dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért. Nyilvántartja a
szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra érdemes dolgozók
jutalmazására, kitüntetésére.

Polgármesteri Hivatal által elvégzendő feladatok:

- Alkalmazási okiratok elkészítése (munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető
okiratok közalkalmazott és közcélú dolgozóknál)

- Létszám – bérnyilvántartás



- Költségvetés tervezéshez létszám, béradatok
- Közcélú pályázatok elkészítése Munkaügyi Központ felé
- Közcélú elszámolás a Munkaügyi Központ felé

Intézmény által elvégzendő feladatok:

- Havi integrált gazdasági statisztikai jelentés KSH felé
- Költségvetési beszámolóhoz létszámadat

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A felújítások megkezdéséről a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal felújítási feladatainak bonyolításában.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A beruházások megkezdéséről a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt időben tájékoztatja.
A fentieken túl közreműködik a Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak bonyolításában.

4.) Vagyonkezelés

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője felel a működéshez
biztosított vagyon rendeltetésszerű használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

5.) Az átadott szakfeladatok feladatai tekintetében Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál
(köztisztviselők) a munkáltatói jogkört a jegyző, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatánál
(közalkalmazottak) a polgármester gyakorolja.

6.) Az átadott szakfeladatok és feladatok, illetve a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratában, valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában szereplő szakfeladatok közül az alábbiak tekintetében a napi operatív (szervezési,
irányítási, végrehajtási, ellenőrzési) feladatokat az intézmény végzi:

- Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában szereplő szakfeladatok közül:

841114-1 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó



tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység
841116-1 Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsoló-

dó tevékenységek

- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő
szakfeladatok közül:

020000-1 Erdőgazdálkodás
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382200-1 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842541-1 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

470009-3 Kiskereskedelem

III. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Fegyvernek, 2012. …………………..

……………………………………… ………………………………………
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI

HIVATAL INTÉZMÉNY

BUZÁS ISTVÁNNÉ dr. NARDAI DÁNIEL

JEGYZŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ



2.) Orvosi Rendelő

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

Az 59/1994. (V.26.) sz. önk. határozattal elfogadott és többször módosított Orvosi Rendelő és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend hatályon kívül
helyezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/1994.(V.26.) számú határozattal
elfogadott és többször módosított Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendje 2012. március 31. napjával hatályát
veszti.

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

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjének jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2012. április 1.-ei hatállyal e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

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

……/2012.(III.29.) sz. önk. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Cím: 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171., adószám: 15409993-2-16, képviseli: Buzás Istvánné dr. jegyző), mint kijelölt
költségvetési szerv, másrészről Orvosi Rendelő (cím: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 130.,
adószám: 15413666-1-16, képviseli: Gál Istvánné, intézményvezető), mint gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról



szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (4) bekezdése értelmében a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről:

I. Az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint, a Polgármesteri
Hivatal által megadott határidőre.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni az
intézmény.

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására az intézményvezető
jogosult.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben
meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál, melyet az intézmény nem léphet túl.

A működési kiadások fedezetére az egészségügyi alapból havonta utalt összeg szolgál, melyet
az éves költségvetési rendelettel összhangban az intézmény igénye szerint kap meg.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

Az intézmény végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak
szerint.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.) Számvitel

Az Orvosi Rendelő ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas állapotban köteles a
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljes
körű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.) Analitikus nyilvántartás és információáramlás



Az intézmény az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást
köteles vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a
készletekről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.

10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető felel a dolgozók
munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért. Nyilvántartja a szabadságokat, a
dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra érdemes dolgozók jutalmazására,
kitüntetésére.

Polgármesteri Hivatal által elvégzendő feladatok:

- Alkalmazási okiratok elkészítése (munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető
okiratok közalkalmazott és közcélú dolgozóknál)

- Létszám – bérnyilvántartás
- Költségvetés tervezéshez létszám, béradatok
- Közcélú pályázatok elkészítése Munkaügyi Központ felé
- Közcélú elszámolás a Munkaügyi Központ felé

Intézmény által elvégzendő feladatok:

- Havi integrált gazdasági statisztikai jelentés KSH felé
- Költségvetési beszámolóhoz létszámadat

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A felújítások megkezdéséről az Orvosi
Rendelőt időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A beruházások megkezdéséről az Orvosi
Rendelőt időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés



Az Orvosi Rendelő vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű
használatáért.
A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

III. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Fegyvernek, 2012. …….…..

……………………………………… ………………………………………
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI ORVOSI RENDELŐ

HIVATAL GÁL ISTVÁNNÉ

BUZÁS ISTVÁNNÉ dr. INTÉZMÉNYVEZETŐ

JEGYZŐ



3.) Gyermekélelmezési Konyha

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

A 37/1994.(IV.28.) sz. önk. határozattal elfogadott és többször módosított Gyermekélelmezési
Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend hatályon
kívül helyezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/1994.(IV.28.)számú határozattal
elfogadott és többször módosított Gyermekélelmezési Konyha munkamegosztás és
felelősségvállalás rendje 2012. március 31. napjával hatályát veszti.

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

…/2012.(III.29.) sz. önk. határozati javaslat:

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjének jóváhagyásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2012. április 1.-ei hatállyal e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

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

……/2012.(III.29.) sz. önk. határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal (Cím: 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171., adószám: 15409993-2-16, képviseli: Buzás Istvánné dr. jegyző), mint kijelölt
költségvetési szerv, másrészről Gyermekélelmezési Konyha (cím: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás
út 144., adószám: 15413848-2-16, képviseli: Szekeresné Csőke Anita, intézményvezető), mint
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (4) bekezdése
értelmében a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről:



I. Az operatív gazdálkodás során kialakított munkamegosztás és felelősségvállalás rendje

1.) Tervezés

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni az intézmény éves
tervjavaslatát a Képviselőtestület által jóváhagyott tervkoncepció szerint, a Polgármesteri
Hivatal által megadott határidőre.

2.) Pénzkezelés

E tevékenységét a mindenkor érvényes „Házi pénztárszabályzat” szerint köteles végezni az
intézmény.

3.) Előirányzat felhasználás

Az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő végrehajtására az intézményvezető
jogosult.

4.) Pénzellátás

A működési kiadások fedezetére a saját bevétele, valamint az éves költségvetésben
meghatározott és igény szerint utalt összeg szolgál, melyet az intézmény nem léphet túl.
Az étkezési térítési díjat az intézmény szedi be, ami az éves költségvetésük bevételét képezi.

5.) Kötelezettségvállalás, utalványozás

Az intézményvezető végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében
meghatározottak szerint.

6.) Szakmai teljesítés igazolása

Az intézmény végzi a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében foglaltak
szerint.

7.) Ellenjegyzés, érvényesítés

Az ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal végzi a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Szervezetének Ügyrendjében meghatározottak szerint.

8.) Számvitel

A Gyermekélelmezési Konyha készpénz ki- és befizetéseit gépi feldolgozásra alkalmas
állapotban köteles a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátani tárgyhót követő hó 1-ig.
A bizonylatok számítógépes feldolgozását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az intézmény teljes
körű könyvelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

9.) Analitikus nyilvántartás és információáramlás

Az intézmény az önállóan működő költségvetési szerv készleteiről mennyiségi nyilvántartást
köteles vezetni, melyet havonta és évente köteles lezárni. Az év végi zárást követően a
készletekről tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal részére tárgyévet követő február 28-ig.



10.) Beszámolás
Az intézményvezető a Képviselőtestület rendelkezése szerint testületi ülésen, a polgármester
rendelkezése szerint beszámol az intézmény tevékenységéről.
A zárszámadást a Polgármesteri Hivatal rendelkezése szerint készíti el.

11.) Munkaügyi feladatok

A munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményvezető felel a
dolgozók munkájának szervezéséért, a végzett munka ellenőrzéséért. Nyilvántartja a
szabadságokat, a dolgozók munkaruha juttatásait. Javaslatot tesz az arra érdemes dolgozók
jutalmazására, kitüntetésére.

Polgármesteri Hivatal által elvégzendő feladatok:

- Alkalmazási okiratok elkészítése (munkaszerződés, átsorolás, munkaviszonyt megszüntető
okiratok közalkalmazott és közcélú dolgozóknál)

- Létszám – bérnyilvántartás
- Költségvetés tervezéshez létszám, béradatok
- Közcélú pályázatok elkészítése Munkaügyi Központ felé
- Közcélú elszámolás a Munkaügyi Központ felé

Intézmény által elvégzendő feladatok:

- Havi integrált gazdasági statisztikai jelentés KSH felé
- Költségvetési beszámolóhoz létszámadat

12.) Intézményi belső ellenőrzés

A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést az intézmény vezetője
végzi, míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

II. Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás, vagyonkezelés

1.) Működtetés

Az intézmény működési feltételeit az intézmény vezetője köteles biztosítani az éves
költségvetésben meghatározottak szerint.

2.) Tárgyi eszközök felújítása

Az éves költségvetésben meghatározott felújítási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A felújítások megkezdéséről a
Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

3.) Beruházás

Az éves költségvetésben meghatározott beruházási feladatok megrendelését, kiviteleztetését, a
munka átvételét a Polgármesteri Hivatal végzi. A beruházások megkezdéséről a
Gyermekélelmezési Konyhát időben tájékoztatja.

4.) Vagyonkezelés

A Gyermekélelmezési Konyha vezetője felel a működéshez biztosított vagyon rendeltetésszerű
használatáért.



A vagyon működtetése az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében és az éves
költségvetésben meghatározottak szerint történik.

III. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Fegyvernek, 2012. ……………..

……………………………………… ………………………………………
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

HIVATAL SZEKERESNÉ CSŐKE ANITA

BUZÁS ISTVÁNNÉ dr. INTÉZMÉNYVEZETŐ

JEGYZŐ
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. március 29.-i
ülésére az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Fegyvernek

Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület a 6/2012. (II.15.) sz. rendeletével, valamint a 24/2012.(II.14.) sz.
határozatával 2012. februári rendkívüli ülésén az Országgyűlés által 2011. december 23-án
elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletnek megfelelően módosította az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát.

Jogszabályi változásnak megfelelően Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratából törlésre kerültek a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok, melyek az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. sz. függelékében kerültek rögzítésre.

Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet 7. sz. mellékletében kerültek
módosításra a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(II.31.) NGM rendelet 1. számú melléklete, valamint 2. számú mellékletében szereplő egyes
szakfeladatok.

Ennek megfelelően újra elvégezzük a szakfeladat módosításokat mind a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában, mind pedig az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet és határozati javaslat elfogadását:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított
16/1995.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2012.(……..) rendelet-tervezete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.)
pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. §. (1) bekezdése alapján a
következő rendeletet alkotja:
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1.§ A rendelet 1. sz. függeléke 9. sz. mellékletre módosul.

2. §. A rendelet 9. sz. mellékletének 2.) „Az önkormányzat alaptevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok:” pontja az alábbiak szerint módosul:

- „841401-1”-ről „841402-1”-re
- „841402-1”-ről „841403-1”-re

3. § A rendelet 9. sz. mellékletének 2.) „Az önkormányzat alaptevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok:” pontjából hatályon kívül helyezi az alábbi szakfeladatokat:

 „882111-1 Rendszeres szociális segély
 882112-1 Időskorúak járadéka
 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 882119-1 Óvodáztatási támogatás
 882202-1 Közgyógyellátás
 889967-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása”

4. § A rendelet 9. sz. mellékletének 2.) „Az önkormányzat alaptevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok:” pontját kiegészíti az alábbi szakfeladatokkal:

- „382102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások végrehajtó igazgatási

tevékenysége
- 889969-1 Egyéb speciális ellátások
- 890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
- 856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- 910123-1 Könyvtári szolgáltatások”

5. §. E rendelet 2012. március 30-án lép hatályba.

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

2.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

………./2012. (III.29.) sz. határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri
Hivatal 231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.)
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105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.),
230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.), 86/2011. (V.26.),
189/2011. (XI.24.) és a 24/2012. (II.14.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4.) „A költségvetési szerv alaptevékenysége:” pontjában a „További
szakágazati besorolás” bekezdése kiegészül az alábbi szakágazattal:

„- 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása”

2.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében a „841116-1 Országos, települési és területi
kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” „841116-1
Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek”-re módosul, a „841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége” 841126-1 Önkormányzatok és társulások
általános végrehajtó tevékenysége”-re módosul.

3.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

- „841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
- 882111-1 Aktív korúak ellátása
- 882112-1 Időskorúak járadéka
- 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
- 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119-1 Óvodáztatási támogatás
- 882202-1 Közgyógyellátás”

4.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester Fegyvernek
2. Török Csaba polgármester Örményes
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. március 22. Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 29-i ülésére a Művelődési
Ház és Könyvtár közalkalmazotti létszámának növelésére.

Tisztelt Képviselőtestület !

A könyvtárban a kisegítői tevékenységet egy dolgozó napi két órában látja el. Az ellátandó
terület és feladat nagysága indokolja a munkaideje növelését.
Az igazgató váltás miatt havi 48.000,- Ft megtakarítás keletkezett a tervezett és a
Képviselőtestület által a 32/2012.(II.23.) sz. határozattal kinevezett igazgató illetmény között.
Amennyiben a kisegítő munkaidejét két órával növeljük, ez havonta 27.000,- Ft bér
növekedést jelent. Erre a fenti megtakarítás fedezetet nyújt, így ez nem jelent az
Önkormányzatnak többlet kiadást.

Javaslom a könyvtárban a kisegítő munkaidejének két órával, teljes munkaidőre átszámítva
0,25 fővel történő növelését 2012. április 01-től, a Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetésének terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

…………../2012. (III.29.) sz határozati javaslat:

A Művelődési Ház és Könyvtár álláshelyének növeléséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. április 01-től napi két órával, teljes munkaidőre
átszámítva 0, 25 fővel növelheti álláshelyét. Az ehhez kapcsolódó bér és járulék kiadást az
intézmény saját költségvetéséből fedezi.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. március 21.

/: Tatár László :/
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésére
a Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való

hozzájárulásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A hatályos megállapodás alapdokumentum V.1.3 pontja alapján, a TISZK 11/2012 (III. 1.) számú
határozatának megfelelően Fegyvernek Nagyközség működési hozzájárulása 193.000,- Ft. A
hozzájárulást két részletben kell befizetni. Az első részlet határideje ezen előterjesztés elfogadását
követő 15 nap.

Kérem, a fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadását.

………../2012. (III. 29.) sz. határozati javaslat
A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való
hozzájárulásról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Jász- Nagykun-
Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez 193 e Ft támogatást nyújt a 2012.
évi költségvetés terhére.

Fegyvernek, 2012. március 20.

Erről értesül:

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. március 29-i
ülésére

a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás módosítás elfogadásáról.

A szakképzés szervezésére a megyében a szakképző iskolákkal rendelkező önkormányzatok
társulást (TISZK) hoztak létre.
A TISZK működtetését Megállapodás szabályozza. A Megállapodás módosításait a Társulási
Tanács készíti elő és az alapító önkormányzatok képviselőtestületeinek jóvá kell hagyni.

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa 2012. március 1-
i ülésén a társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást módosította a 9/2012.
(III. 1.) számú határozatával, és ezt megküldte elfogadásra a tag önkormányzatoknak.
A módosítás akkor lép életbe, amikor a tag önkormányzatok elfogadó határozatai is
megvannak.

A jelenlegi módosítás törvényi változások, szakfeladat-számok változásai, ill.technikai jellegű
változások indokolják.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt Megállapodás módosítása
dokumentum alapján az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá.

………./2012. (III.29.) sz. határozati javaslat

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás módosításának elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-
szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal
elfogadja.

Értesülnek:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai

Szolnok, 2012. március 20.
Tatár László
polgármester
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Melléklet

M EGÁLLAPODÁS

a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és
működtetésére

MÓDOSÍTÁSA

A társulás tagjai a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítják:

1. A Megállapodás I./8. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.”

A megállapodás I./8. pontjában a sorszámozás ennek megfelelően módosul.

2. A Megállapodás I./15. pontjában az alábbi módosítások történnek:

- „A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény” szövegrész alá a következő szövegrész
kerül: „A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény”

- „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény” szövegrész helyébe az alábbi
szövegrész kerül:

„az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény”

- „Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet”

- „A szakképzés hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény” szövegrész alá következő szövegrész kerül:

„A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. Törvény”

A megállapodás I./15. pontjában foglalt felsorolás az alábbi szövegrészekkel egészül ki:
„A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény
A nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. Törvény”

3. A Megállapodás I./16. pontjában a

„890442 Bérpotló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szövegrész
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
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„890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása”

A Megállapodás I./ 16. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása”

4. A Megállapodás III./12. pontjának második bekezdéséből az alábbi szövegrész kerül
törlésre:

„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat”

5. A Megállapodás III. fejezetében az Ellenőrző Bizottság sorszáma „13.)”-ra módosul, és a
sorszámozás a továbbiakban ennek megfelelően alakul.

6. A Megállapodás IV/C 2.) pontjában a
„2.) A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú

kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati
intézményfenntartóval, a feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában
meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság
döntésének megfelelő megszervezését.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„2.) A Társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulással,
felsőoktatási intézménnyel, nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóval,
valamint a megyei fenntartóval a feladatok közös megszervezésében. A megállapodás
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előfeltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami,
nem önkormányzati intézményfenntartó, a megyei fenntartó a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint vállalja a
szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő
megszervezését.”

7. A Megállapodás V./1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves
költségvetése tartalmazza, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik az
elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet szerint” szövegrész helyébe az

„A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak
alapján.” szövegrész lép.

8. A Megállapodás V./1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás működési költségét – a jelen Megállapodás III./1.) pontjában feltüntetett
módon meghatározott tanulói létszám arányában megállapított – a tagok, által befizetett
költségvetési hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján, a Társulás
részére az adott évben átadott szakképzési hozzájárulásnak a Társulás Társulási Tanácsa
által meghatározott mértéke biztosítja.” szövegrész helyébe az
„ A Társulás működési költségét – a jelen Megállapodás III./1.) pontjában feltüntetett
módon meghatározott tanulói létszám arányában megállapított – a tagok, a Társulással a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B.§ (12) bekezdésében leírt
megállapodás alapján együttműködők (továbbiakban: együttműködők) által befizetett
költségvetési hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján, a Társulás
részére az adott évben átadott szakképzési hozzájárulásnak a Társulás Társulási Tanácsa
által meghatározott mértéke biztosítja.” szövegrész lép.

9. A Megállapodás V./1.4. pontjának első mondat helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem teljesítése esetén
a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor.”

10. A Megállapodás V./2.2.2. c.) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„c.) a tagok és a Társulással együttműködők jelen Megállapodás III/1.) pontja alapján
kiszámított tanulólétszám arányos hozzájárulása.”
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11. A Megállapodás V./2.3.5. pontjában a „Az üzemeltetési, működtetési, fenntartási,
felújítási kiadások fedezetét - a Társulási Tanács határozata alapján - a tagok szakképző
intézményeik érintettsége figyelembevételével számított tanulólétszám arányos
hozzájárulása útján biztosítja.” szövegrész helyébe a

„Az üzemeltetési, működtetési, fenntartási, felújítási kiadások fedezetét - a Társulási
Tanács határozata alapján - a tagok és az együttműködők szakképző intézményeik
érintettsége figyelembevételével számított tanulólétszám arányos hozzájárulása útján
biztosítja.” szövegrész lép.

12. A Megállapodás V./ 2.3.6.pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2.3.6 A Társulás tagjai és az együttműködők a szakképzés feladatainak ellátása céljából
jogosultak - az erre vonatkozó jogszabályok szerint, a Társulási Tanács határozata
alapján - a társulás vagyonát használni, melyet szerződésbe foglalnak.”

13. A Megállapodás V./3.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3.2. A Társulás belső ellenőrzését az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV.
törvényben és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belsőellenőrzéséről szóló 370//2011. (XII..31.) Kormány rendeletben foglaltak
szerint kell biztosítani.”

14. A Megállapodás melléklete, amely a Társulás tagjai által fenntartott, a társulás
szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét,
OM azonosítóját tartalmazza, az alábbiak szerint módosul:

- a melléklet „Sor szám” oszlopból törlésre kerül a „3.” szövegrész

- a melléklet „Fenntartó önkormányzat” oszlopból törlésre kerül a „Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat” szövegrész

- a melléklet „Iskola megnevezése” oszlopból törlésre kerül a

„JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
JNSZM Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola
JNSZM Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium
JNSZM Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola
JNSZM Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
JNSZM Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthon” szövegrész

- a melléklet „Iskola székhelye” oszlopból törlésre kerül a

„5200 Törökszentmiklós, Almásy u. 51.
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5130 Jászapáti, Vasút u. 2.
5340 Kunhegyes, Kossuth u. 15-17.
5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1.
5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
5461 Tiszaföldvár, Homok, Beniczky Géza u. 5.
5100 Jászberény, Rákóczi u. 13.
5350 Tiszafüred, Ady E. u. 4.” szövegrész

- a melléklet „OM azonosító oszlopból törlésre kerül a

„036058
201164
036056
036073
038402
038406
036024
036050” szövegrész

- a melléklet „Telephelyek oszlopból törlésre kerül a

„Telephely kódja: 002
Gimnáziumi Intézményegység
5130 Jászapáti, Vasút út 2.
Tel.: 57/540-960
Fax:57/440-347
gimnázium;

Telephely kódja: 003
Szakképző Intézményegység
5130 Jászapáti, Vasút út 4.
Tel.: 57/540-260
Fax:57/540-260
szakközépiskola;

Telephely kódja: 004
Kollégiumi Intézményegység
5130 Jászapáti, Vasút út 4.
Tel.: 57/441-149
kollégium, diákotthon;

Telephely kódja: 005
Tanügyi épület
5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 1.
szakiskola;

Telephely kódja: 006
Vendéglátóipari Tanbázis
5130 Jászapáti, Hősök tere 2.
szakiskola;

Telephely kódja: 007
Tanügyi Épület
5130 Jászapáti, Hősök tere 9.
szakiskola;

Telephely kódja: 008
Ruhaipari Tanműhely
5130 Jászapáti, István Király u. 36.
szakiskola; szakközépiskola;
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Telephely kódja: 009
Faipari Tanműhely
5130 Jászapáti, Arany János u. 64.
szakiskola; szakközépiskola;

Telephely kódja: 010
Építőipari Tanműhely
5130 Jászapáti, Damjanich u. 11.
szakiskola;

Telephely kódja: 011
Tornaterem, Sporttelep
5130 Jászapáti, Juhász Máté u. 2.
szakiskola;

Telephely kódja: 012
Mezőgazdasági Tanbázis
5130 Jászapáti, Tanüzem
szakiskola; szakközépiskola;

Telephely kódja: 013
Konyha-étterem
5130 Jászapáti, Juhász Máté u. 4.
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 002
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 30-32
Tel.: 59/530149
Fax:59/530149
gimnázium; szakközépiskola;

Telephely kódja: 003
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium
5340 Kunhegyes, kálvin u. 1.
Tel.: 59/326068
kollégium, diákotthon;

Telephely kódja: 004
Vasipari szakmák gyakorlati oktatásának tanműhelye
5340 Kunhegyes, Széchenyi u. 1.
szakiskola;

Telephely kódja: 005
Tancukrászda
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58.
Tel.: 59/530-102
szakiskola;

Telephely kódja: 006
Nevelőotthon
5310 Kisújszállás, Kossuth u. 57.
Tel.: 59/321471
Fax:59/321471
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 008
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Csorbai 15.
Tel.: 59/324-407
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 009
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Bem 43.
Tel.: 59/324-388
egyéb – nem közoktatási feladat;
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Telephely kódja: 010
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Balassi 5.
Tel.: 59/324-389
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 011
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Nyár 46.
Tel.: 59/324-391
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 013
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky 21/A
Tel.: 59/520-772
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 015
Lakásotthon
5310 Kisújszállás, Kígyó 1/A
Tel.: 59/520-778
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 017
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
5300 Karcag, Kisújszállási út 45.
Tel.: 59/503-144
Fax:59/503-165
általános iskola; szakiskola; kollégium, diákotthon;
pedagógiai szakszolgálat; pedagógiai szakmai szolgáltatás;
korai fejlesztés, gondozás;

Telephely kódja: 018
Speciális Gyermekotthon
5310 Kisújszállás, Váci M. u. 1.
Tel.: 59/520-730
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 019
Utógondozói Otthon
5310 Kisújszállás, Kun B. u. 1.
Tel.: 59/324-390
egyéb – nem közoktatási feladat;

Telephely kódja: 002
J-N-Sz. Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
5461 Tiszaföldvár, Malom u. 1
Tel.: 56/472-404
Fax:56/570-541
pedagógiai szakszolgálat;

Telephely kódja: 003
J-N-Sz. Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4
Tel.: 56/560-367
pedagógiai szakszolgálat;

Telephely kódja: 004
JNSZM Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola II. sz. Tanműhely
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 54.
Tel.: 56/394-344

Szakiskola” szövegrész
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A megállapodás mellékletének sorszáma ennek megfelelően módosul.

- A melléklet 7. pontjában az „Iskola székhelye” oszlopban a

„ 5435 Martfű, Lenin u. 15-17. szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„5435 Martfű, Gesztenye sor 15.”

Szolnok, 2012. január ...

Záradék:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött
megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal
2012. január 1-jei hatállyal fogadják el.



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i ülésére
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat „
HATÁRTALANUL ” program keretében elnyert pályázati összeg kiegészítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az
előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordult Önökhöz, melyben 150.000,-Ft támogatást kérnek
tanulmányi kirándulás megvalósításához. A pályázaton elnyert összeg, valamint a tanulók
által befizetett önrész nem fedezi a kirándulás költségeit.
A 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletben elkülönített forrás ilyen célra nem szerepel.

Mivel a kiránduláson résztvevő gyermekek túlnyomó részt hátrányos helyzetű tanulók,
javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(II.24.) 7.§. (6) bekezdésében meghatározott (A szociális ellátások szabályozásáról
szóló – többször módosított – 7/1996.(IV.6.) önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja
alapján adható) átmeneti segély keret 2012. évre megállapított 600.000.-Ft-os előirányzatát
csökkentse a kért összeggel és azt intézményfinanszírozásként adja az Intézmény részére. Az
átmeneti segélykeret évek óta csak részben került felhasználásra, a csökkentés után
megmaradó 450.000,-Ft előirányzat előző évek tapasztalata szerint elegendő keretet biztosít
az érkező kérelmeknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslattal támogassa az
Intézmény kérelmét.

………………/2012.(III.29.) sz. határozati javaslat:

Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett
„Határtalanul” program keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak
kiegészítésére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézmények a 2012. évi költségvetés terhére összesen 150. 000,- Ft kiegészítést
nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul”
program keretében szervezett tanulmányi kirándulás költségeire.



2.) A Képviselő-testület a kiegészítés forrását a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) számú rendelet 7.§. (6) bekezdésében
meghatározott átmeneti segélykeret előirányzatának terhére , intézményfinanszírozás
előirányzatra történő átcsoportosítással biztosítja. (Önkormányzati kiegészítés II.)

3.) Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor el kell
végezni.

Fegyvernek, 2012. március 26.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné Dr. jegyző
4.)Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Igazgatója
5.) Szatlóczki Edit a kirándulás szervezője
6.) Pénzügyi szervező
7.) Pénzügyi csoportvezető

Készítette: Temesváriné
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. március 29.-i
ülésére Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

A Képviselő-testület a 6/2012. (II.15.) sz. rendeletével, valamint a 24/2012.(II.14.) sz.
határozatával 2012. februári rendkívüli ülésén az Országgyűlés által 2011. december 23-án
elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletnek megfelelően módosította az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratát.

Jogszabályi (gazdasági szervezet) és szervezeti (létszám) változásoknak megfelelően
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását is el kell végezni.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………./2012. (III.29.) sz. határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri
Hivatal 178/2009.(IX.2.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 103/2010.(VI.24.),
és a 87/2011.(V.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, A.) „Szervezeti
tagozódása, vezetése” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi A.) pont lép:

„A.) Szervezeti tagozódása, vezetése

a.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

1 polgármester 1 fő
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)

11 jegyző 1 fő

111 igazgatási csoport 7,125 fő
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01 csoportvezető
02 ügyintéző, anyakönyvvezető
03 szoc.pol.ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző szoc.pol.
05 gyámügyi ügyintéző
06 építésügyi ügyintéző
07 igazgatási ügyintéző
08 igazgatási ügyintéző

112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet) 9 fő
01 csoportvezető (egyben gazdasági vezető)
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi

könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 pénzügyi szervező
08 ügyintéző VIII.

személyzeti ügyintéző
09 ügyintéző IX.bérszámfejtő

113. csoportrendszerbe nem tartozó 6 fő
01 települési menedzser
02 belső ellenőr
03 informatikus
04 titkársági ügyintéző
05 műv. felügyelő
06 ügyintéző
a.)
Összesen: 24,125 fő

b.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala
Örményes, Felszabadulás út 16.

Örményesi Csoport:
01 csoportvezető 1 fő
02 igazgatási ügyintéző 1 fő
03 titkársági előadó 1 fő
04 adóügyi előadó 1 fő
05 költségvetési-pénzügyi előadó 1 fő

b.)
Összesen: 5 fő

Mindösszesen: 29,125 fő”
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2.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 1.) „A csoportvezetők feladatai, valamint a 2.) „Az ügyintézők
feladatai pontjában az „államigazgatási munka” szövegrész „közigazgatási,
önkormányzati tevékenység”-re módosul.

3.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, 1. Igazgatási csoport negyedik pontja
kiegészül az alábbi szöveggel:

 „szabálysértési ügyek intézése 2012. április 14-ig”

4.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport” cím hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormány rendelet 9. §-ában foglaltakon túl:”

5.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” pontja kiegészül az alábbi 15. ponttal:

„15. Pénzügyi szervező: Költségvetés tervezéssel, végrehajtással, beszámolóval
kapcsolatos feladatok. Önkormányzati hitel ügyek intézése”

6.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” 8. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„…és előkészítési feladatok végzése megállapodás, testületi döntés alapján.”

7.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai”, „Csoportrendszerbe nem tartozó
feladatok” 5. és 7. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 6. pont 5. pontra
módosul.

8.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, C.) „A helyettesítések
rendje” pontjában a „pénzügyi csoportvezetőt a 113 csoportrendszerbe nem tartozó 06.
pénzügyi szervező helyettesíti” szövegrész helyébe a „pénzügyi csoportvezetőt
(egyben gazdasági vezető) a 112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet) 07.
pénzügyi szervező helyettesíti” szöveg lép.
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9.) A szabályzat IV. fejezet „A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkaidőkeretére,
munkaidő beosztására és munkavégzésére vonatkozó szabályai”, E.) „Értekezletek
rendje”, 1. pontjának első mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi mondat lép:

„ A jegyző hetente tart vezetői értekezletet a polgármester és a csoportvezetők
részvételével.”

10.) A szabályzat 1. sz. mellékletének b.) pontjában a „Pénzügyi csoport” szöveg
„Pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet)”-re, az „1. csoportvezető” „1.
csoportvezető (egyben gazdasági vezető)”-re módosul, továbbá kiegészül az alábbi 8.
ponttal:

„8. pénzügyi szervező”

11.) A szabályzat 1. sz. melléklet b.) „Csoportrendszerbe nem tartozók” pontjában a
„3.) pénzügyi szervező” hatályát veszti.

12.) A Képviselő-testület Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester Fegyvernek
2. Török Csaba polgármester Örményes
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. március 26. Tatár László
polgármester



............../2012.(III.29.) számú önkormányzati határozat

munkabérhitel igénybevételéről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata alkalmanként maximum 34.000.000.-Ft összegű
munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében.

2.) A hitel végső lejárata: 2012. május 31.

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az alkalmanként folyósított hitelt legkésőbb a
folyósítástól számított 30. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti.

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke,
továbbá a várható következő havi, az Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó
finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza.

5.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a költségvetésbe beépíti és az
OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a
Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei
fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

Fegyvernek, 2012. március 27.

( : Tatár László : )
polgármester

Erről értesül :
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5.) OTP Bank NYrt. Szolnoki Fiókja
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésére
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet (továbbiakban rendelet) alapján a belügyminiszter pályázatot
hirdetett, az alábbi célok megvalósítására a rendelet 2., 3., 4. alcíme szerint:

a) társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, fel-
újítására,

b) iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésének, felújításának támogatására, továbbá
c) közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.

A pályázat beadási határideje: 2012. április 2.

Egy pályázó mindhárom célra benyújthat egyidejűleg pályázatot, azonban az igényelhető támogatás maximális
mértéke nem haladhatja meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény (továbbiakban: Kvt.) 5. melléklet 13. a)-c) alpontja szerinti maximálisan igényelhető támogatás össze-
gét, ami az a) esetben maximum 30 millió Ft, a b) esetben maximum 20 millió Ft és a c) esetben maximum 10
millió Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a rendelet 1. § (5) b) pontja értelmében a fejlesztéshez
szükséges összeg 80 %-a.

A rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan
vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támo-
gatásokról szóló kormányrendelet szerinti támogatás az e rendelet szerinti támogatással nem vonható össze. A
már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására átcso-
portosítani nem lehet.

A fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényt a rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében
külön-külön kell részletezni és rangsorolni.

A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani:

a) a rendelet 2. alcíme alapján a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat keretében a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti
épületének felújítására,

Az épületen nyílászárócserét, hőszigetelést, az esőcsatorna hibás elemeinek a cseréjét és fűtéskorszerűsítést kell
végrehajtani.
A felújításra szükség van az alábbi hibák miatt:

- homlokzati, lábazati hőszigetelések teljes hiánya,
- elöregedett, elvetemedett és hőszigetelés nélküli nyílászárók,
- esővíz-elvezető csatornák és bádogozási problémák.

A beruházás optimális esetben 30 %-os költségmegtakarítást jelent.

A beruházás várható bruttó összköltsége: 29.183.071 Ft.

Pályázati forrás (80%) 23.346.456 Ft
Saját erő (20%) 5.836.615 Ft
MINDÖSSZESEN: 29.183.071 Ft
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b) a rendelet 3. alcíme alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésének, felújításának
támogatása pályázat keretében többcélú műfű burkolatú pálya építésére pályázunk a Fegyver-
nek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 2613 helyrajzi számú Sporttelepen.

Az utánpótlás nevelése, a tömegsport, a versenysport feltételrendszereinek előmozdítása érdekében a Nagyköz-
ségi Sportegyesülettel egyeztetve egy új, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elvárásainak megfelelő műfü-
ves kispálya építését javasoljuk a meglévő aszfaltpálya elbontásával és helyének ésszerűbb kiválasztásával, a
meglévő pályaterület részleges felhasználásával.

A műfüves pálya megépítésével a sporttelep több sportágnak adna helyet és lehetővé tenné, hogy télen is játsz-
hassanak a focistáink, akik jelenleg télen a szolnoki műfüves pályára járnak meccsekre. Több sportoló és több
néző látogatna el Fegyvernekre más településekről. Több helyi lakos kapna kedvet és lehetőséget a sportoláshoz,
javítva ezzel az egészségükön.

A beruházás várható bruttó összköltsége: 19.979.325 Ft.

Pályázati forrás (80%) 15.983.460 Ft
Saját erő (20%) 3.995.865 Ft
MINDÖSSZESEN: 19.979.325 Ft

c) a rendelet 4. alcíme alapján közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pályázat
keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázunk Fegyvernek Nagyközség belterüle-
tén, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szüksé-
ges helyiségrész kialakítására.

A pályázat keretében 7 térfigyelő kamera kerülne kihelyezésre, melynek költsége: 8.485.683 Ft. Felújításra ke-
rülne a Fegyverneki Rendőrőrs épülete, valamint itt alakítanánk ki egy helyiséget a kamerarendszer üzemelteté-
séhez, ennek költsége: 2.332.412 Ft.
A kamerarendszer kiépítése különösen fontos, hogy csökkentse a lopások, rongálások számát, hogy a lakosok
nagyobb biztonságban érezzék magukat.

A beruházás várható bruttó összköltsége: 10.818.095 Ft.

Pályázati forrás (80%) 8.654.476 Ft
Saját erő (20%) 2.163.619 Ft
MINDÖSSZESEN: 10.818.095 Ft

Az a) - c) pályázati célok összesen:

Pályázati forrás (80%) 47.984.392 Ft
Saját erő (20%) 11.996.099 Ft
MINDÖSSZESEN: 59.980.491 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

............./2012. (III. 29.) sz. határozati javaslat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107.
szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.
(III.1.) BM rendelet 2. alcíme alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi
Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti épületének felújításáról szóló pályázat benyújtásá-
val.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi költségvetés terhére
bruttó 29.183.071 Ft összegben az iskola épületének felújítására az alábbiak szerint:
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Pályázati forrás (80%) 23.346.456 Ft
Saját erő (20%) 5.836.615 Ft
MINDÖSSZESEN: 29.183.071 Ft

3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1) bekezdése sze-
rint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogvi-
szony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a közbeszerzési dokumentációban feltüntet.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői szerződések
megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Hillender Györgyné, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

intézményvezetője
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

............./2012. (III. 29.) sz. határozati javaslat:

„Többcélú műfű burkolatú pálya építése a Fegyverneki Sporttelepen” pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.
(III.1.) BM rendelet 3. alcíme alapján „többcélú műfű burkolatú pálya építése a fegyverneki Sporttele-
pen” című pályázat benyújtásával.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi költségvetés terhére
bruttó 19.979.325 Ft összegben többcélú műfű burkolatú pálya építésére a fegyverneki Sporttele-
pen az alábbiak szerint:

Pályázati forrás (80%) 15.983.460 Ft
Saját erő (20%) 3.995.865 Ft
MINDÖSSZESEN: 19.979.325 Ft

3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1) bekezdése sze-
rint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogvi-
szony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a közbeszerzési dokumentációban feltüntet.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői szerződések
megkötésére.

5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának sporttal kapcsolatos részletes feladatait, kötelezettségeit és
az önkormányzat sportkoncepcióját a helyi sportról szóló 28/2002. (IX.5.) sz. Fegyvernek Önkormány-
zat Képviselőtestület rendelete tartalmazza.

6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 6. §. (1) d) pontja alapján nyilatkozunk, hogy
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetéséből a sportra fordított összeg 2012. évben
6.539.237 Ft.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Szabó Ferenc, Fegyverneki Sportegyesület elnöke
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár
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............./2012. (III. 29.) sz. határozati javaslat:

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012.
(III.1.) BM rendelet 4. alcíme alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésével Fegyverneken, valamint a
Fegyverneki Rendőrőrs épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakításá-
ról szóló pályázat benyújtásával.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi költségvetés terhére
bruttó 10.818.095 Ft összegben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Fegyverneken, valamint a
Fegyverneki Rendőrőrs épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész ki-
alakítására az alábbiak szerint:

Pályázati forrás (80%) 8.654.476 Ft
Saját erő (20%) 2.163.619 Ft
MINDÖSSZESEN: 10.818.095 Ft

3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1) bekezdése sze-
rint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogvi-
szony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a közbeszerzési dokumentációban feltüntet.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői szerződések
megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Simon Imre, Fegyverneki Rendőrőrs őrsparancsnok
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

Fegyvernek, 2012. március 26.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bognár Noémi



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésére a Gyermekélel-
mezési Konyha Hársfa úti telephelyének szennyvízkezelésének megoldására, források biztosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Főzőkonyha Hársfa út telephelyén évek óta problémákat okoz az intézményi szennyvízkezelés.
A Képviselőtestület 2011 évben zsírtalanító berendezés beépítéséről, azonban a beruházás forrás hiány miatt
nem került megvalósításra.

A Konyha mindennapi működését akadályozza a lerakódott vezetéki és gyűjtőaknában felgyülemlett zsírmeny-
nyiség, a legkisebb zsírmennyiség keletkezésére is dugulást okoz. Az épületből történő szennyvíz nem tud a
vezetékeken távozni, az aknába a zsírlerakódás miatt nem folyik be.

A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény felülvizsgálva a rendszert az alábbi műszaki megoldást dolgozta
ki:

1.) Az épületen kívüli szennyvízvezeték eltömődött, annak tisztítása nem lehetséges (a tömör zsírréteg
víztaszító hatása rendkívül ellenálló), így annak cseréje indokolt. A csőhálózati csere becsült költsége:
200.000.- Ft.
2.) A meglévő akna tisztítása olyan jelentős költséget igényel, melyre a települési szennyvízhálózati rend-
szer kiépítésének tükrében nem javasolt költeni, költséghatékonyabb megoldás egy új ideiglenes tartály beépí-
tése és a meglévő kapcsolt felújítása. Ennek tervezett becsült költsége: 400.000.- Ft.
3.) A problémák komplex kezeléséra egy zsírleválasztó műtárgy beépítése jelent megoldást, ezen szerke-
zet nélkül a problémák ismételten visszatérnek. A KEOP szennyvízkezelési projekt a települési szennyvízháló-
zatba beemelhető vizek minőségi követelményeire vonatkozó előírásai alapján a jelenlegi rendszert (a jelenlegi
konyhát) nem lehet a majdani szennyvízhálózatba bekötni, ott mindenképpen szükséges egy zsírfogó beszere-
lése (ilyen műtárgy az Étteremnél is szükséges lesz). A zsírfogó műtárgy beépítésének tervezett becsült költ-
sége: 1.300.000.- Ft.

A fenti munkálatok összes bruttó költsége 1.900.000.- Ft.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

............./2012. (III. 29.) sz. határozati javaslat:

Gyermekélelmezési Konyha Hársfa úti telephelyének szennyvízkezelésének megoldására

1.) A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Gyermekélelme-
zési Konyha a Hársfa úti Főzőkonyhai intézmény szennyvízkezelésének megoldására bruttó 1.900.000
Ft összegben a 2012 évi költségvetés terhére.

Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
4.)Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.)Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.)Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.)Szekeresné Csőke Anita, megbízott vezető
8.)Irattár

Fegyvernek, 2012. március 26.
Tatár László
polgármester

Készítette: Bakos L.- Nardai D.




