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ivóvízbázis
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2. Az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről
3. Turisztikai központ és szálláshely létesítéséről szóló pályázathoz
ingatlan átadása
4. „Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben”
című pályázat benyújtásáról
5. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító
Okiratának, valamint a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
6. Garázsbérlet költségeinek biztosításáról
7. Létszám és kapcsolódó bér, járulék átcsoportosításáról
8. Földművelődési,
feladatátvállalási
megállapodás
a
Baldácsy
Művészeti Egyesülettel
Meghívottak:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
5. napirendhez: Csorba mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői
8. napirendhez: Bercsényi Sándor a Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke
Fegyvernek, 2012. július 23.

……………………………………………
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére
a Fegyvernek települési ivóvízbázis védőidomának felülvizsgálatára.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek település ivóvíz bázisa 2 kútcsoportból áll, az első kútcsoport a település központjától DK-re,
mintegy 250 m-re, a második 8-900 m-re helyezkedik el. Jelenleg 4 kút szolgáltatja a település ellátásához az
ivóvizet. A víztermelő kutak, a vízkezelést és vízellátást biztosító létesítmények üzemeltetését a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet előírja az üzemeltetők részére a települési ivóvízbázis védőidomának
(védősáv) kijelölését. A Kormányrendelet hatálya az 1.§. (1) bekezdés szerint az ivóvízminőségű vízigények
kielégítését, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás
érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, elosztását szolgáló
vízilétesítményekre terjed ki, amelyek napi átlagban legalább 50 személy vízellátását biztosítják.
A jogszabály által előírt dokumentációt 2007. évben a szükséges jogosultsággal rendelkező RexTerra Kft.
készítette el, melyet a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
7143-10/2007. iktatószámú határozattal hagyott jóvá. A vízbázis védőidom kijelölő határozat 2012. április
30-ig érvényes. Az üzemeltető megkérte a benyújtási határidő hosszabbítását, így a felülvizsgálati
dokumentáció végleges benyújtási határideje 2012. augusztus 31.
A vízbázis védőidom felülvizsgálatának elkészítésére a RexTerra Kft. 600.000.- Ft+ÁFA (bruttó 762.000.Ft) összegű ajánlatot adott, teljesítési határidő 2012. augusztus 31. A dokumentáció engedélyeztetésének
költsége a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. melléklet I.26.1.3. pontja alapján 210.000.Ft (ÁFA körön kívüli).
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
………………../ 2012. (VII.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
A Fegyvernek települési ivóvízbázis védőidomának felülvizsgálatára.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a települési
ivóvízbázis védőidomának felülvizsgálatához szükséges dokumentáció elkészíttetésére és
engedélyeztetésére – az Intézmény 2012. évi költségvetésének terhére – az alábbiak szerint:
Felülvizsgálati dokumentáció elkészítése 600.000.- Ft + ÁFA
Engedélyeztetés költsége:
210.000.-Ft (ÁFA körön kívüli)
Erről értesül:
1.) Tatár László, polgármester
2.) Buzás Istvánné dr., jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nardai Dániel, intézményvezető
5.) Képviselőtestület tagjai
Tatár László
polgármester
Fegyvernek, 2012. július 11.
Készítette: Huber József

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármester
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
 56/556-010
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 26-i
rendkívüli ülésére az Önkormányzat Tigáz részvényeinek értékesítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A BAÁL Vagyonkezelő Zrt.(4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43. Cg.: 15-10-040360) Vételi
szándékát jelentette be az Önkormányzat Tigáz részvényeire, melynek értéke 8.904 eFt. Az
első ajánlat a névérték 40%-áról szólt, a második vételi ajánlat a névérték 80%-ának
megfelelő, vagyis 7.123.200,-Ft-ról szól. Az ajánlatot a Baál Vagyonkezelő Zrt. 2012. július
26-ig tartja fenn.
A részvények 1997. és 1998. évben kerültek az Önkormányzat tulajdonába. Összességében a
részvények hozadéka 13.694 eFt volt. (2007. évtől a Tigáz nem fizetett osztalékot)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2006.(II.1. ) számú, Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló többször
módosított rendeletének 10.§. (1) bek. b.) pontja értelmében az 5.000.000,-Ft feletti értékű, a
befektetett eszközök között nyilvántartott , vagyontárgyak értékesítéséről a Képviselőtestület
dönt.
Kérem szíveskedjenek a vételi ajánlatot megvitatni és az alábbi határozati javaslatokkal
dönteni a részvények eladásáról.
„A” alternatava
…………/2012.(VII.26.) számú határozati javaslat:
TIGÁZ részvények értékesítéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti névérték
alatt a Baál Vagyonkezelő ZRT. részére TIGÁZ részvényeit.
Fegyvernek, 2012.július 26.
(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Korányi Tamás vezérigazgató (Baál Vagyonkezelő Zrt. )
5.) Pénzügyi csoportvezető

„B” alternatava
…………/2012.(VII.26.) számú határozati javaslat:
TIGÁZ részvények értékesítéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza :
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Baál
Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat Tigáz részvényeire adott vételi ajánlatát.
2. Az ajánlat elfogadásával névérték alatt, a névérték 80%-ának megfelelő áron
7.123.200,-Ft-ért
értékesíti 8.904 eFt értékű TIGÁZ részvényeit a Baál
Vagyonkezelő ZRT. részére .
3. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a
szerződést aláírja.

Fegyvernek, 2012.július 26.
(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Korányi Tamás vezérigazgató (Baál Vagyonkezelő Zrt. )
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

Készítette: Temesváriné

………………./2012.(VII.26 .) sz. önkormányzati határozati javaslat
Turisztikai központ és szálláshely létesítéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
Fegyvernek, Damjanich János út 155. szám alatt található 256 hrsz-ú ingatlant átadja
használatra a Baldácsy Művészeti Egyesületnek azzal a céllal, hogy az Egyesület az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 52/2012.(VI.8.) VM rendelet 2.§ (1) b) és da) pontja alapján támogatási kérelmet nyújt be
a rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel és határidőben.
2. Az 1. pontban szereplő ingatlant az Önkormányzat használatba adja az Egyesületnek. A
használatba vétel a pályázat pozitív elbírálásáról szóló támogatói döntéstől az utolsó kifizetési
kérelem MVH által történő elfogadását követő 5 évig tart.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködés további feltételeiről megállapodást
kössön az Egyesülettel, a nyertes pályázat elbírálásától számított 30 napon belül.
Erről értesül:

Fegyvernek, 2012. július 12.

Készítette: Nardai D.,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Nardai Dániel, mb. intézményvezető
Baldácsy Művészeti Egyesület
Irattár

………………………………………
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26-ai rendkívüli ülésére az „Egészséges
életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
2012 évben lehetőség van pályázat benyújtására Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmód-programok – lokális színterek” című pályázatra, melynek támogatásával a
településen az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:
- Szakmai rendezvények lebonyolítása: 7,35 millió Ft, az alábbi témakörökben
Kötelező jelleggel
Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó
programok megvalósítása;
Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy
visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a
megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését;
Kiegészítő jelleggel
A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggőprogramok;
Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok megvalósítása.
- Bérköltség: 1,2 millió Ft
- Eszközbeszerzés: 1 millió Ft
- Egyéb: 0,45 millió Ft (pl. kötelező tájékoztatás, ellenőrzés stb.,)
Mindösszesen bruttó: 10.000.000 Ft
A projekt összköltsége bruttó 10.000.000 Ft, melyből TÁMOP forrás 100 % azaz 10.000.000 Ft, a szükséges önerő 0%.

Fentiek alapján kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
………………./2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat
„Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az „Egészséges életmód
népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásával.
2. Pályázati konstrukció megnevezése: „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokáis színterek” „A” komponens
3. Pályázati felhívás kódszáma: TÁMOP-6.1.2/11-1
4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): 10.000.000 Ft
5. Az Önkormányzati saját erő összege: 0 Ft.
6. A TÁMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 10.000.000 Ft
7. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrást nem igényel.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Molnár Barna, intézményvezető
5. Bognár Noémi, projekt adminisztrátor
6. Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7. Irattár
Fegyvernek, 2012. július 20.

Készítette: Nardai D.,

………………………………………
Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 26-i, rendkívüli
ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának, valamint a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Tisztelt Képviselő- testület!
Az előterjesztésben a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának, továbbá a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának technikai okok miatti
módosítására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ esetében:


A hatályon kívül helyezett törvényi hivatkozást az Alapító Okiratból törölni szükséges a
Magyar Államkincstár végzése alapján (217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet, valamint az új
munka törvénykönyve 2012. július 1-je óta hatályos).

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény esetében:





A hatályon kívül helyezett törvényi hivatkozást az Alapító Okiratból törölni szükséges.
Változott az intézmény bankszámlaszáma (államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletnek megfelelően).
A Kincstár által végrehajtott szakfeladat szám változások miatti átvezetését javítani szükséges
(„680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat).
A gépjárművek listájából (Alapító Okirat 3. sz. melléklet) 4 gépjárművet törölni (3 eladás, 1
kivezetés) és 2 gépjárművet (közcélú pályázaton nyert gépjárművek, melyeknek üzembetartási
bejegyzése 2012. július 1-én megtörtént) a listába felvenni szükséges.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat esetében:


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 9. sz. melléklet, 2.) pontja
kiegészül a „0100002 növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás szolgáltatás”
szakfeladattal az Önkormányzatnál maradt haszonbérelt földterületek miatt.

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

1

1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
…/2012.(VII.26.) sz.

önk. határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott és a
22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.), 160/2005.(VIII.25.),
130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.), 7/2010.(I.28.), 197/2010.(XII.16.) sz.,
78/2011. (V.26.) sz. és a 86/2012. (VI.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §. és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. és a
217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése…” szövegrész hatályát veszti és
helyében az alábbi szöveg lép:
„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet…”
2.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény”
szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény”
3.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Török Csaba polgármester Örményes
3) Rédai János polgármester Kuncsorba
4) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője
5) Buzás Istvánné dr. jegyző
6) Képviselőtestület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. július 19.
Tatár László
Polgármester

2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
…/2012.(VII.26.) sz.

önk. határozati javaslat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.),
5/1999.(I.28.),
37/2000.(III.30.),
22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.),
96/2002.(V.6.),
159/2003.(XI.4.),
167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.),
37/2008.(III.27.),
88/2009.(IV.30.),
130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.),
2/2010.(I.28.),
54/2010.(III.25.),
92/2011.(V.26.),
120/2011.(VI.23.), valamint a 1/2012.(I.5.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát 2012. augusztus 1.-től az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
66. §-a …” szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi szöveg lép:
„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet…”
2.) Az Alapító Okirat II. 11.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15413673”
3.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletének b.) pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal:
„680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
4.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletében szereplő „gépjárművek listájából” törlésre kerülnek az
alábbi sorok:
„YDA-611 MTZ-550 TRAKTOR 1407
XZ 91-20 SZIPPANTÓ PÓTKOCSI 395
..YEE-751 MTZ-82 TRAKTOR 551
..YCE-409 MTZ-50 1190”
5.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletében szereplő „gépjárművek listája” kiegészül az alábbi
sorokkal:
„YJP-359 GOLDONI STAR TRAKTOR 1749
YAX-784 PÓTKOCSI (FARMER) 1750”
6.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.
Tatár László polgármester
2.
Buzás Istvánné dr. jegyző
3.
Képviselőtestület tagjai
4.
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012.07.19.
Tatár László
polgármester
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3.) Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2012.(……..) rendelet-tervezet
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdés és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. §. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet
alkotja:
1. §. A rendelet 9. sz. mellékletének 2.) „Az önkormányzat alaptevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok:” pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal:
„0100002 növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás szolgáltatás”
:
2. §. E rendelet 2012. augusztus 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

4

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMETERE
5231.Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26-ai rendkívüli ülésére
garázsbérlet költségének biztosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Dr. Otrosinka Szylwia az I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosa tájékoztatott, hogy a továbbiakban
vállalkozó háziorvosaként szeretne dolgozni. A szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésének
idejére, közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig, előre láthatólag 2012.12.31-ig szeretné kérni a
garázs bérlet költségének további biztosítását.
Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szíveskedjenek a havi 10.000,-Ft bérleti díj költségét
továbbra is biztosítani Dr. Otrosinka Szylwia háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának fennállása
idejére.
……………./2012.(VII.26.)sz.

határozati javaslat:

Garázsbérlet költségének biztosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkrományzat Képviselőtestülete biztosítja a havi 10.000,-Ft/hó
garázs bérleti díj fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának
fennállása idejére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa
út 5/a szám alatti lakossal – bérbeadóval - és Dr. Otrosinka Szylwia használatba vevővel a
bérleti szerződést és a használatba adási szerződést 2012. augusztus 1. – 2012. december 31.
közötti időtartamra megkösse.
Erről értesül:
1.) Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a
2.) Dr. Otrosinka Szylwia
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Orvosi Rendelő igazgatója Fegyvernek
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2012. július 17.

(: Tatár László :)
polgármester

…………/2012.(VII.26.) számú határozati javaslat:
Létszám és kapcsolódó bér, járulék átcsoportosításról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza :
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladatról az Önkormányzat város és községgazdálkodás szakfeladatra 0,5
fő létszám, valamint 152 e Ft bér, 41 eFt járulék előirányzat átcsoportosítását hagyja jóvá
részmunkaidős adminisztratív munkakör ellátására.
2.) A létszám átcsoportosítása 2012. augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakot érinti.
3.) Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetés módosításkor a
költségvetési rendeleten át kell vezetni.

Fegyvernek, 2012. július 26.

(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel.: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26-ai rendkívüli
ülésére a közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy
Művészeti Egyesülettel
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Bíró kastély felújítása, turisztikai központ és
szálláshely kialakítása érdekében nevezett létesítményt a Képviselő-testület megfelelő
döntését követően nyertes pályázat esetén a Baldácsy Művészeti Egyesületnek használatába
tervezi adni.
Az egyesület által beadni kívánt pályázathoz a közhasznú szervezetként történő működést
bizonyító feladat-átvállalási szerződést kell mellékelni.
Az alábbi szerződéstervezet ezt a már eddigiekben is megvalósult együttműködési
tevékenységet önti formába, és biztosítja nevezett pályázat hiánytalan benyújtásának
lehetőségét.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a szerződéstervezetet megvitatni
és az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek.
………/2012. (VII:26.) számú határozati javaslat
Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy Művészeti
Egyesülettel
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét
képező megállapodást elfogadja.
Fegyvernek, 2012. július 23.
Tatár László
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Bercsényi János Sándor egyesületi elnök
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Közművelődési, faladat-átvállalási megállapodás
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171., képviseli: Tatár László polgármester (továbbiakban
önkormányzat), és a Baldácsy Művészeti Egyesület, 5231 Fegyvernek Felszabadulás út
184., képviseli: Bercsényi János Sándor elnök (feladatellátó) az 1997. évi CXL. törvény a
kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvény (továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján az alábbiakban
állapodnak meg:
I.
Az önkormányzat megbízza a feladatellátót, hogy az alábbiaknak megfelelően ellássa a vállalt
közművelődési feladatokat.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásához a feladatellátó részére
rendelkezésre bocsátja a Fegyvernek, Felszabadulás út 184. számú ingatlanának tevékenység
folytatásához szükséges helyiségeit és eszközeit, melynek használati rendjéről feladatellátó,
és a létesítmény üzemeltetését biztosító Művelődési Ház és Könyvtár intézménnyel külön
megállapodást köt.
Az önkormányzat, mint megbízó, 2012. évi költségvetéséből műsor szolgáltatásra
200.000,- forintot, azaz kettőszázezer forintot, ill. az önkormányzati rendeletben
meghatározott kötelező közművelődési feladatok egészéből, a Művelődési Ház és
Könyvtár szakfeladatból feladatellátó által ellátott közművelődési tevékenység arányában
a szerződés időszakára támogatást biztosít.
A feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban
részletezett feladatok színvonalas ellátására az 5231 Fegyvernek Felszabadulás út
184.székhelyű önkormányzati tulajdonú, Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeiben, ill.
műsoros rendezvények helyein.
II.
1. A feladatellátó
a)

kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen látja el a közművelődési
megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat.
b)
A feladatellátó az alábbiakban feltüntetett közművelődési feladatokat minden év
december 31-ig biztosítja.
c)
17/1999 (VII. 1.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott, kötelező helyi
közművelődési feladatokból a jelen közművelődési megállapodásban részletezett
feladatokat az önkormányzat által rögzített formában, módon és mértékben ellátja.
d)
A feladatellátó a közművelődési tevékenységekhez közművelődési épületben,
épületrészben, helyiségekben közösségi teret használ. A működéshez és a közművelődési
tevékenység gyakorlásához tevékenységenként konkrétan meghatározva költségtérítéses vagy
ingyenes részvételi lehetőséget biztosít a közművelődési megállapodás szolgáltatásait
igénybevevők számára:






Falunapi rendezvényen műsorszolgáltatás
Magyar Kultúra Napja rendezvényen műsorszolgáltatás
Diáknapi rendezvényen műsorszolgáltatás
Művészeti csoportokban való tevékenység lehetőségének biztosítása
Feladatellátó alapszabályában szereplő célok közhasznú megvalósítása

e)
A feladatellátó a helyi sajátosságokhoz igazodóan biztosítja a szolgáltatást
igénybevevők számára, gondoskodni köteles a megfelelő kommunikációjáról.

f)
Kötelezettséget vállal arra, a közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatok
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-3. §-ában
meghatározott alapelvek érvényesülését.
g)
A közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja.
h)
A feladatellátó jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített
feladatok ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező
művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Jogosult arra, hogy önkormányzati
támogatással közművelődési pályázatokon részt vegyen.
2. A feladatellátó minden év február 10-ig beszámol az önkormányzat képviselőtestületének a jelen megállapodásban rögzített közművelődési feladatok ellátásáról.
3. A feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat
által átutalt összegről minden év február 10-ig a vonatkozó pénzügyi szabályoknak
megfelelően köteles elszámolni.
4.

A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és 2013. január 31-ig szól.

5. Megállapodás minden évben, a feladatellátó pénzügyi és szakmai beszámolóját
követően, a szükséges módosítások megtétele után újraköthető. A beszámoló előtt
bármikor, de legkésőbb október 20-ig a feladatellátó kérheti a módosítást.
6. .A közművelődési megállapodás közös
bejelentéstől számított 3 hónap lejárta után.

megegyezéssel

megszüntethető

a

7. A felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati,
szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson. A
pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a közművelődési
megállapodásban meghatározott költségvetési összeget.
8. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása
során köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás
útján rendezik.
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag,
mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal látják el.
10. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen közművelődési feladatátvállalásimegállapodás érvényességéhez az önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó
határozata szükséges.
11. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk.
szabályai az irányadók.
Fegyvernek, ………………
Az Önkormányzat részéről

A Baldácsy Művészeti Egyesület részéről

___________________________
Tatár László
polgármester

___________________________
Bercsényi János Sándor
elnök

