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Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésére a két  
ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 Június 2-án Pedagógusnapi rendezvényen vettem részt,  a  

Művelődési Házban köszöntöttük a pedagógusokat.  
 Június 4-én a Nemzeti Megemlékezés Napján a Trianoni  

békeszerződés aláírásának 94. évfordulójára emlékeztünk.    
 Június 5-én az NFA-s földek átadásáról-átvételérő l 

vagyonkezelési szerződést írtam alá.  
 Június 6-án az Újtelepi Óvodában, június 8-án a Központ i  

Óvodában családi napon vettem részt.  
 Június 7-én megrendezésre került a Virágzó Tisza Napja 

elnevezésű rendezvény.  
 Június 9-én a Katolikus templomban a Karnagyok Kórusa és a  

Mirella Női Kar pünkösdi hangversenyét tartotta.   
 Június 11-én Tanévzáró értekezlet volt a Fegyverneki Tiszavirág 

Óvoda és Bölcsődében.  
 Június 14-én került sor az Orczy Anna Általános Iskola,  

Szakiskola intézményeiben a ballagási ünnepségekre.  
 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok Járási  

Hivatal Járási Népegészségügyi  Intézete értesítette az 
önkormányzatot,  hogy Dr. Tóth Sarolta háziorvos 20 éven 
keresztül folyamatosan háziorvosi feladatokat  látott el,  ezért  
jogosult a címzetes főorvosi cím használatára. Gratulálunk a 
doktornőnek és további munkájához jó egészséget,  erőt kívánunk.    

 
I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: május hónapban 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján 

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:  
- önkormányzati segély (5. §)    -  
- önkormányzati segély elut.    1        
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - 
- méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. §) 2 
- méltányossági közgyógyell.elut.   1 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)           31 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     -    
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B.) Bizottság döntései: 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális 
ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. § (9) bekezdése 
alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: 

- térítési díj mérséklése    - 
- térítési díj mérséklése kér.elutasítása  - 
 

II. Polgármesteri keret felhasználás:  
    2014. évben felhasználható:   6.000.000,- Ft 
    2014. június 12-ig felhaszn.:  4.907.377,- Ft 
    Felhasználható:    1.092.623,- Ft     
 
III. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján 

megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások május hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) 
bek. 2/b. pont) 

 Közművelődési Alap felosztása:nemleges 
 Sportegyesület  támogatása:    2014. évre tervezett 4.300.000,- Ft 

Ebből: 2014. június 12-ig felhasználva: 2.200.000,- Ft  
Felhasználható:     2.100.000,- Ft  

 Civil szervezetek 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 

 
IV. Fontosabb jogszabályok : - 
 
 
Fegyvernek, 2014. június 12.  
 

                           Tatár László 
                           polgármester  



Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
………/2014.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 1/2014.(II.03.) számú 2014. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról 

 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§. 
 
 
A rendelet 18. §. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
„1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyein dolgozó azon alkalmazottak részére, akik közvetlenül az étkeztetési feladatok 
ellátásával foglalkoznak 5.000,-Ft/fő/hó munkahelyi étkeztetést biztosít.” 
 
 
 

2.§. 
 

A rendelet 2014. június 23. napján lép hatályba, de a rendelet 18. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseit 2014. május 1-től kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 

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



Fegyvernek Város Polgármesterétől 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére az anyakönyvi 
rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. március 27-i ülésén módosította 
az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) önkormányzati rendeletet az utcanevek 
megváltoztatása, valamint a „város” megnevezés miatt.  
A jelenlegi módosítást szükségessé teszi az az igény, hogy a hivatali helyiségen kívül is sor 
kerülhessen házasságkötésre a házasságkötő terem befogadó képességének korlátozottsága 
miatt. Ezzel összhangban a rendelet 3. § (3) bekezdését hatályon kívül kell helyezni. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-tervezet 
elfogadását: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
…../2014.(…..)  önkormányzati rendelet-tervezete 

Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) rendelet módosításáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 
96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   
 
1. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbi szövegrészre módosul: 
 
      „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról 
szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
2. § A rendelet 2. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
 
     „(4) ) A házasság hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző 

engedélyezi. A kérelemről a jegyző - az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően 
- dönt. A kérelmet a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. 
 A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezi, ha a felek 
nyilatkoznak arról, hogy 

                   a) a tanúk, – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, továbbá 
             b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való 

utazásáról 
                  c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő                       

körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget                       
jelölnek meg. 

        (5) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen 



              szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot  
              tesz.” 
 
3. § A rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
4. § A rendelet 1. sz. mellékletében az „I. A családi eseményeken igénybe vehető 

szolgáltatások” rendelkezés  hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

„I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások 
 

1. Fegyvernek Város Képviselőtestület Önkormányzata munkanapokon az 
anyakönyvvezető hivatali munkaidejében térítésmentesen biztosítja a rendezvény 
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban 
rögzített hivatalos szöveg és eljárás). 
2. Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson 
felüli szolgáltatásokért 2.000.- Ft összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
3. A hivatali munkaidőn kívüli rendezvényekért alkalmanként 10.000.- Ft díjat kell fizetni, 
mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó 
igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
4. A hivatali helyiségen kívül önkormányzati intézményben történő rendezvényekért a   
mindenkori terembérleti díjon felül 15.000.-Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 
5. A hivatali helyiségen kívül közterületen történő rendezvényekért alkalmanként 
30.000.Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak 
szerint, erre vonatkozó igény alapján: 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 



- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
A 2-5. ponton felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást igénybevevőt 
terhelik.” 
 
5. §   A rendelet 2. sz. melléklete első bekezdésében „(I. – II.)” szövegrész hatályát veszti és 

helyében az alábbi szövegrész lép: „(I. II. III. IV.)” 
 
6 §  A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi III. és IV.  rendelkezéssel egészül ki: 
 

III. 
 

A hivatali helyiségen kívül önkormányzati intézményben történő rendezvényekért a   
mindenkori terembérleti díjon felül 15.000.-Ft díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi 
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint (az igényt aláhúzással kell jelezni!): 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
IV. 

 
A hivatali helyiségen kívül közterületen történő rendezvényekért alkalmanként 30.000.Ft 
díjat kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint (az 
igényt aláhúzással kell jelezni!): 
- gépi zeneszolgáltatás 
- gyűrűátadás tálcán 
- gyertyagyújtás 
- virágátadás hozott csokorból 
- emléklap átadás 
- ünnepi beszéd (igény szerint) 
- pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják) 

 
7. § A rendelet a rendelet-tervezet mellékletét képező 3. sz. melléklettel egészül ki: 
 
8. § E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.  
 
 
                 /:Tatár László:/                                                                      /:Buzás Istvánné dr.:/ 
                    polgármester                                                                                  jegyző 
 

 
 



3. sz. melléklet 
 

KÉRELEM 
 

hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez 
 
 
Név: ______________________________     Név: __________________________________ 
 
Lakcím: ___________________________     Lakcím: _______________________________ 
 
szám alatti lakosok kérjük házasságkötés megtartásának hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezését.  

 

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik 
közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha  
                 a) a tanúk, – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítjuk, 

            b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való     
utazásáról 

                 c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő  
                      körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiségnek  
 
                      _______________________________jelöljük meg. 
 
 
 
___________________________________               _________________________________ 
               vőlegény                                                                  menyasszony 
 
Az engedély megadását javaslom/nem javaslom. 
 
_______________________________ 
közreműködő anyakönyvvezető” 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Előterjesztés 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésére az egészségügyi ellátás 
helyzetéről. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
I. Az egészségügyi alapellátás helyzete 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés alapján a települési 
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében 
a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshozkapcsolódó ügyeleti ellátásról, a 
védőnői ellátásról, iskola - egészségügyi ellátásról, továbbá megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit. Az egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és 
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak 
által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozásának rendszerét. A törvény meghatározza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és 
kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a város lakosságának egészségügyi 
állapotáért. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata a fentebb említett kötelező önkormányzati feladatokat  feladat - 
ellátási szerződések útján teljesíti az egyéni illetve társas vállalkozás keretében mőködő és területi 
ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosokkal, házi gyermekorvossal és fogorvosokkal. A területi 
ellátási kötelezettség Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő - testületének a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló 35/2003. (IX.04.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott 3 
háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 4 védőnői és 2 fogorvosi ellátási körzet beosztás szerint történik. 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüMrendelet 
meghatározza a területi ellátási kötelezettséggel mőködő egészségügyi szolgáltatók jogszabály 
szerinti, kötelező feladatait. 
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelızése és gyógyítása céljából, folyamatos ellátás keretében hetente legkevesebb 15 
órát, ebből munkanapokon naponta legalább 2 órát rendel, és legalább a rendelési ideje egy részében 
illetve tanácsadás során végzi a betegek szűrését, gondozását ésellátását. 
A házi gyermekorvos a háziorvos által nyújtott ellátásokat a 14. életévét be nem töltött személyek 
számára biztosítja, és felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. 
A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító - megelőző alapellátását végzi.  
 
A háziorvosi és a házi gyermekorvosi alapellátás, valamint a fogászati alapellátás finanszírozását az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár  biztosítja, a területi ellátási kötelezettséggel mőködő 
egészségügyi szolgáltatóval közvetlenül megkötött finanszírozási szerződés alapján. A finanszírozás 
részletszabályait az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendezi. A rendelet 
alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek 
jogait és kötelezettségeit.  
 
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényt  a jogalkotó 2012. január 01. napjától 
átfogóan módosította, így a hatályos rendelkezései értelmében a praxisjog megszerzésével 



kapcsolatosan új eljárási rend került kialakítására, továbbá meghatározásra kerültek a feladat - ellátási 
szerződés minimálisan kötelező tartalmi elemei. 
Az új eljárási rend alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az elidegeníteni kívánó orvos bejelenti a 
településiönkormányzatnak. Ha a települési önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal 
–a praxisjog megszerzése esetén – az adott ellátási körzetben feladat - ellátási szerződést kíván kötni, 
erről a szerződő felek előszerzıdést kötnek, amennyiben nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó 
orvossal az adott körzetben feladat - ellátási szerzıdést kötni, erről külön nyilatkoznia kell a települési 
önkormányzatnak. 
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2012.06.01-i hatállyal módosította a 60/2003.(X.20.) számú 
rendeletet, melyben előírja és folyamatosan ellenőrzi - Járási Népegészségügyi Intézet bevonásával - 
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket. Az ellátásokhoz 
szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező létszámot és egyéb működési feltételeket, mely kitér a 
rendelések műszaki, higiénikus körülményeire, a speciális műszerek, berendezési tárgyak és 
gyógyászati anyagok biztosítására. A rendeletben előírt feltételek hiánya a működési engedély 
megvonásával járhat.  
 
II. A működés általános értékelése: 

 
Fegyvernek Város közigazgatási területén feladat - ellátási szerződés alapján az egészségügyi 
alapellátást az alábbi egészségügyi szolgáltatók végzik: 
 
-  Salus-Med 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, személyes közreműködő Dr Tóth 

Sarolta 
-   Life-Volume Kft, személyes közreműködő Dr Otrosinka Sylwia 
-   Dr Besze és Tsa Bt, személyes közreműködő Dr Kukszova Valentyina 
-  Euro-Poli Dentál Fogászati Kft, személyes közreműködő Dr Erdei Márta, Dr Kertész Gábor. 
 
Az egészségügyi szolgáltatók  az önkormányzati tulajdonban álló rendelőkben nyújtják az 
egészségügyi alapellátást, a helyt adó felépítményes ingatlan teljes fenntartási költségeihez 
üzemeltetési költségtérítés formájában járulnak hozzá. 

 
Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot – 
vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik. 
 
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat 
működik.  

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.  
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapot romláshoz vezethet. 
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi 
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg 
gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a háziorvos a rendelőjében, 
indokolt esetben a beteg otthonában végzi.  
A rendelők átlagos napi forgalma évek óta nagyjából  70-80 fő, ami a környező településekkel 
összehasonlítva az átlagostól magasabbnak tekinthető (a téli, kora tavaszi járványos időszakban egyes 
napokon 90-110 fős napi forgalmunk is volt). Egy hónapra vetítve, ez 1.470-1.680 orvos – beteg, 
illetve nővér – beteg találkozást jelent. Azt hiszem, nem is szorul külön magyarázatra, hogy ez 
mekkora fizikai, illetve pszichés terhelés. Az adminisztráció, illetve a kötelező adatszolgáltatás 
mértéke évente növekszik. Jellemző módon, a szintén nehéz helyzetben lévő polgárok azokat a 
problémáikat, amelyeket más szerveknél nem sikerült megoldaniuk (államigazgatás, önkormányzat, 



stb.) szintén az alapellátásban szeretnék megoldani, például rokkantsági nyugdíjat, szociális járadékot, 
házi ápolást, stb. igényelve, illetve az ehhez szükséges orvosi igazolásokat akár indokolatlanul is 
megszerezni. A betegségek jellege évek óta változatlan. Az objektív szakmai munkát viszont egyre 
jobban nehezítik az egyéb körülmények: gazdasági, szociális, családi problémák, stb. amelyek 
pszychológiai, pszychiátriai megbetegedéseket okozva sokszor testi, szomatikus panaszok formájában 
jelentkeznek.  
 
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő háziorvosok az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek 
szerint vesznek részt. Az ügyeleti szolgálatban hét fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos 
vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Örményes, Kuncsorba és Fegyvernek. Az ügyelet célja, alapvető feladata: a sürgős szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása. Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi 
esetekben az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.  
 
A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást, felkérésre 
a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja. 
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a 
képzettségüknek megfelelően végezhetnek. 
 
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat 
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, részben a 
gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag együttműködve végzi. A védőnői 
szolgálat célja a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység, valamint a 
betegségek kialakulásának egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségügyi 
tevékenység. Feladatkörébe tartozik a gyermekágyas anya és a 0-6 éves korú gyermekek ellátása.  A 
gyermeklétszám csökkenése miatt 2013. január 1-től az iskolavédőnői szoslgálatra az önkormányzat a 
jogszabály szerint nem kapott volna finanszírozást, ezért szükségesség vált a védőnői körzetek 
módosítása. A módosított 35/2003. (IX.04.) számú rendelet szerint négy területi védőnői körzet került 
kialakításra. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos 
és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. 
 
A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a 
hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén 
szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), 
vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) 
szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása során a fogorvos a következő feladatokat végzi: 
szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve szakellátásra irányítás, komplex megelőző program. 
 
Az intézményben foglalkozás egészségügyi szolgáltatást végez a Salus-Med 2000. Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. keretein belül Dr Tóth Sarolta az Orvosi Rendelővel kötött megállapodás alapján. 
 
III. Az ellátás tárgyi feltételei: 

 
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új 
(fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. 
A felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a 60/2003. 
ESzCsM  rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel.  A működésre vonatkozóan 2014. 
január 1-től minőségbiztosítási rendszer kialakítása vált szükségessé, melyet az Orvosi Kamara által 
biztosított segédlet alapján elkészítettünk. 
Az Népegészségügyi Intézet illetékes szerve a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén adja ki a 
működési engedélyt, illetve a feltételek jogszabályi változása esetén ellenőrzi azok teljesítését. 
Amennyiben a feltételek teljesítése nem megfelelő visszavonja a működési engedélyt, ami a TB 
finanszírozás megvonásával jár együtt.  



Az intézményben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és megsemmisítése szerződéses formában 
működik, az „Egészségügyi intézményben keletkező hulladékok kezeléséről” szóló 1/2002.(I11.) EüM 
rendelet előírja, hogy a fertőző hulladékok tárolása hűtés nélkül max. 48 óráig, 0-5 C fokon történő 
hűtéssel maximum 30 napig tartható.   
A hűtés jelenleg egy 150 L-es hűtővel részben megoldott, mivel az erre a célra felhasznált dupla falú 
dobozok nagysága miatt a kis mennyiség ellenére sem férnek el a hűtőben. A veszélyes hulladékok 
elszállítása a fentiek miatt évente 2-3 alkalommal történik. A keletkező kis mennyiség (évi kb. 150-
200 kg) miatt nem tartjuk indokoltnak a gyakoribb szállítást. Az egyszeri szállítás díja 9.525- Ft 
alkalmanként a kg-onkénti megsemmisítési díjon felül. 
 



IV. Személyi feltételek: 
 
Az intézmény által alkalmazott dolgozók száma a körzetek vállalkozási formában történő működtetése 
folytán jelenleg 6 fő (5 üres álláshely, melyből 3 fő védőnő, 1 fő háziorvos és 1 fő házi 
gyermekorvos). 
 

Megnevezés: 2009.év/fő 2010.év/fő 2011.év/fő 2012.év/fő 2013.év/fő 2014.év/fő
Védőnők 2,875 3,51 4,51 2,61 2,379 1,55
* védőnők 2,875 3 4 2,05 1,885 1
* gazd. Üi. 0,15 0,15 0,2 0,25 0,2
* takarítónő 0,36 0,36 0,36 0,244 0,35
Fogászat 2,75 2,51 2,51 0,55 0,283 0,362
* orvos 0,875 1 1
* fogászati a. 1 1 1
* takarítónő 0,875 0,36 0,36 0,35 0,183 0,262
* gazd.üi. 0,15 0,15 0,2 0,1 0,1
Háziorvosi sz. 2,625 1,63 1,63 2,598 0,713 1,687
* háziorvos 0,91
* asszisztens 1 1 1 1 1
* gazd.üi. 0,75 0,19 0,19 0,25 0,25 0,25
* takarítónő 0,875 0,44 0,44 0,438 0,463 0,437
Házi gyermeko. Sz. 1 1,51 1,51 1,56 1,444 1,55
* házi gyermeko.
* asszisztens 1 1 1 1 1 1
* gazd.üi. 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2
*takarítónő 0,36 0,36 0,36 0,244 0,35
Ifjuság eü. G. 0,11 0,11 0,13 0,111 0,136
* gazd.üi. 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05
* takarítónő 0,08 0,08 0,08 0,061 0,086
Ügyelet: 0,26 0,26 0,27 0,383 0,462
* gazd.üi. 0,08 0,08 0,1 0,2 0,2
* takarítónő 0,18 0,18 0,17 0,183 0,262
Összesen: 9,25 9,53 10,53 7,718 5,313 5,747
 



A 2014. évi tervezett létszám 11 fő, mely a következőképpen tevődik össze: 
 
Szakfeladat/megn.         Munkaidő jellege:             Besorolás szerint:    Engedélyezett létszám: 
86210111 Háziorvosi alapellátás 
 teljes munkaidős szellemi E.08  0,25 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,2187 
 részmunkaidős fizikai A.07  0,2187 
 teljes munkaidős szellemi H.05  1 
 telejs munkaidős szellemi D.08  1 
86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás 
 teljes munkaidős szellemi D.05  1 
                                 teljes munkaidős szellemi E.08  0,2 
 üres álláshyely H.05  1 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,175 
 részmunkaidős fizikai A.07  0,175 
8623011 Fogorvosi alapellátás 
 részmunkaidős szellemi E.08  0,1 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,131 
 részmunkaidős fizikai A.07  0,131 
8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 üres álláshely F.02  1  
                                 üres álláshely F.09  1 
 üres álláshely  F.09  1 
 teljes munkaidős szellemi F.05  1 
 teljes munkaidős szellemi E.08  0,2 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,175 
                                 részmunkaidős fizikai                      A.07  0,175 
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 teljes munkaidős szellemi E.08  0,2 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,131 
 részmunkaidős fizikai A.07  0,131 
8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
 teljes munkaidős szellemi E.08  0,05 
 részmunkaidős fizikai A.08  0,043 
 részmunkaidős fizikai A.07  0,043 
 
Összesen:                       10,75 fő 
 
A három háziorvosi  körzetből  kettő vállalkozási formában működik a harmadik szolgálatot az 
önkormányzat működteti helyettes háziorvosokkal. A III. sz. háziorvosi szolgálat praxis kezelése 
2014. február 1-től került az önkormányzat tulajdonába, így ettől az időponttól pályáztathatjuk az üres 
háziorvosi állást. 
A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. 
számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási 
formában működteti.  
 
A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez négy területi védőnő szükséges. Jelenleg a három fő 
területi védőnő munkáját helyettesítéssel látjuk el. 
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői állások folyamatosan meghirdetésre kerülnek. 

A fogászati szakfeladaton egy fő fogszakrovos látja el a két fogászati körzet lakosságát Dr Erdei Márta 
szülési szabadsága idejére. 

 
 



 
 
 
 
 
Alkalmazottak bruttó átlagjövedelme (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés: 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 
Felsőfokú isk.végz.átl. 143 173 208 167 
Középfokú iskolai végz.átl. 107 107 116 120 
Középf.iskolai végz.alatti átl. 77 81 83 86 
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A foglalkoztatottak munkabére a Közalkalmazotti törvény szerint kerül megállapításra, a 
szakdolgozók esetében (védőnők, asszisztensek) alkalmazandó a 43/1999. Korm. rendeletben 
foglaltak, mely meghatározza, hogy az OEP finanszírozásból  mennyi a kötelezően bérre fordítandó 
összeg. 

 
 

V.Az ellátottak és a körzetek kapcsolata: 
 
                                                Háziorvos:       Házi gyermekorvos:       Fogászat:       Védőnők: 
 
Orvosi körzet:  3 db 2 db 2 db 4 db 
     ebből vállalkozás  2 db 1 db 2 db 0 db 
 
Ellátottak száma  5.430 fő 1.490 fő 6.993 fő 1.435 fő 
 
Egy körzetre jutó ell.  1.810 fő 745 fő 3.496 fő 359 fő       
 
Legjellemzőbb megbetegedések a gondozási statisztikák alapján (adatok/fő): 
 

Megnevezés / év / I. II. III. sz. ho. 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
Szív és érrendszeri megbetegedések 999 1 162 1 243 1 366 
Emésztőrendszeri megbetegedések 297 283 185 289 
Magas vérnyomás 1 798 2 017 2 054 2 060 
Daganatos megbetegedések 185 199 215 223 
Légzőszervi megbetegedések 364 427 423 421 
Mozgásszervi megbetegedések 1 245 1 486 1 492 1 321 
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A lakosság egészségi állapotával kapcsolatban megállapítható, hogy a gyakori megbetegedések 
számában kisebb mértékű növekedés tapasztalható a háziorvosi gondozási statisztikák alapján. Ezt 
nagyon sok tényező befolyásolja, mint például a környezetszennyezés, az egészségtelen táplálkozás, 
az élelmiszerekben lévő kémiai anyagok, a stressz, a testmozgás hiánya, egyes esetekben bizonyos 
öröklött hajlam játszik szerepet. 
 
Az összevont háziorvosi ügyelet forgalma: 
 

2011. év 2012. év 2013. év 

Hívásra történt  Személ
y 323 Hívásra történt  Személ

y 391 Hívásra történt  Személ
y 754 

beteglátogatás Eset 657 beteglátogatás Eset 788 beteglátogatás Eset 
1 

305 

Tanácsadás 
Személ
y 0 Tanácsadás 

Személ
y 3 Tanácsadás 

Személ
y 10 

Eset 0 Eset 3 Eset 10 

Mentőszállítás  Személ
y 54 Mentőszállítás  Személ

y 80 Mentőszállítás  Személ
y 162 

igénybevétel Eset 59 igénybevétel Eset 80 igénybevétel Eset 181 
Ügyeleten 
megjelent  

Személ
y 1 465 

Ügyeleten 
megjelent  

Személ
y 1 554 

Ügyeleten 
megjelent  

Személ
y 

3 
251 

betegek Eset 2 516 betegek Eset 2 697 betegek Eset 
3 

730 
 
 
VI. Az éves költségvetés értékelése: 
 
Az orvosi rendelő költségvetése az évek folyamán folyamatosan növekedett. Ezzel együtt a rendelő 
működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás is folyamatosan nőtt. 
 
A rendelő éves költségvetési forrásait a TB egészségügyi finanszírozás, a vállalkozó orvosok 
működési költség hozzájárulása és az önkormányzati kiegészítés biztosítja. 

 
A 2014. évi költségvetés koncepció alapján a bevételek alakulása: 
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adatok ezer Ft-ban 

  2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 
Megnevezés teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 36903 55382 51220 54428 
  Működési bevétel 3310 2894 4168 4136 
Támogatás értékű bevétel 33593 42552 37584 42788 
   - Egyéb működési célú 
támértékű bev. 840 2062 2062 6766 
   - OEP-től átvett 32753 40490 35522 36022 
Pénzforgalom nélküli 
bevétel     128 361 
   - Előző évi pénzmaradvány     128 361 
Intézményfinanszírozás   9936 9340 7143 
   - Egyéb önkormányzati 
kiegészítés   9936 9340 6797 
   - bérkompenzáció fedezete       346 
          
KIADÁS ÖSSZESEN: 50361 55648 50859 53526 
 Személyi juttatás 22150 19725 19518 20293 
  = Bér 21906 19546 19229 20293 
  = Egyéb 244 179 289   
Járulékok 5832 4978 5100 5191 
Dologi kiadások 22379 29996 26113 27681 
 = energia díj   1639 2127 1739 
 = ügyeleti díj,orvosi 
e.ieü.,helyettesítés 11916 21453 17846 19705 
 = egyéb dologi kiadások 10463 6904 6140 6237 
Átadott pénzeszközök   632 128 361 
 = működési célú   632 128 361 
Felhalmozási kiadások 0 317 0 0 
   = felújítás         
   = beruházás   317     

 
 
Beruházási kiadásaink: 
 
A háziorvosi szakfeladaton számítógép vásárlás 147 eFt értékben és a fogászati szakfeladaton 170 eFt 
értékű turbina beszerzése. 
 



 
 
Dologi kiadások alakulás (ezer/Ft-ban): 
 
Megnev./év 2010. év / eFt 2011. év / eFt 2012. év / eFt 2013. év / eFt 2014. 

év 

Eredeti Telj. Erede
ti Telj. Erede

ti Telj. Erede
ti Telj. Eredet

i 
Dologi 
kiadások 20.528 22.379 28.054 29.996 18.848 26.113 20.933 27.68

1 23.589 
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Nagy gondot jelent még az ügyeleti ellátás és annak finanszírozása. Jelenleg az orvosi ügyelet 
összevont ügyeleti formában látjuk el Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff településekkel 
együttműködve. Az ügyeletben hét háziorvos, egy gyermekorvos, hat asszisztens és öt gépkocsivezető 
vesz részt. A hétvégén ügyeletben lévő személyeknek biztosítani kell a hétfői szabadnapot, amit csak a 
körzet helyettesítéssel történő ellátásával tudunk megoldani. Az ellátott lakosság száma 11.359 fő 
(2014. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 10.902 eFt finanszírozást nyújt. Ezt az 
önkormányzatok 9.537 eFt-tal egészítik ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke megállapodás 
alapján van elszámolva. 
A költségvetés készítésekor és annak végrehajtásánál a költségek csökkentésére és a takarékos 
gazdálkodásra törekszünk. 
 
 
VII.Összefoglaló: 
 
Összességében megállapítható, hogy az orvosi rendelő épület és eszközellátottságának feltételei a 
beruházás eredményeként megfelelő. 
Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik 2014-ben, hogy 
a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az III. sz. háziorvosi és az I. sz. házi 
gyermekorvosi szolgálat. A házi gyermekorvosi ellátásban a létszámhiány sajnos már évek óta 
probléma, melyet a mai napig nem tudtunk megoldani a folyamatos álláshirdetés ellenére sem.  
A védőnői szolgálat zavartalan működése érdekébent tanulmányi szerződést kötöttünk egy védőnői 
hallgatóval, aki 2014-ben végez a főiskolán.   



A 2013-as és a 2014-es évben két fő (1 fő tanulmányi szerződéssel rendelkező) védőnő hallgató 
töltötte szakmai gyakorlatát a rendelőben, akik előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy a Fegyverneken  
szeretnének védőnőként dolgozni. 
 
A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt években.  Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy valamilyen formában a megüresedett álláshelyek betöltésre kerüljenek. A lakossággal 
való kapcsolatunk az elmúlt évek távlatára visszatekintve jónak, sőt nagyon jónak mondható. A 
kölcsönös tisztelet, illetve az egymás problémái iránti megértés továbbra is érvényben van, a 
rendelőben természetesen a jogszabályok, valamint a törvényben meghatározott keretek között. Az 
önkormányzattal való kapcsolat jó, egymás munkáját tiszteletben tartva korrekt partnerként működünk 
együtt.  
 
Az összevont ügyeleti szolgálatban 2013-ban  változások történtek. Tiszagyenda és Tiszaroff 
települések csatlakoztak az eddig működő ügyeleti rendszerhez. A csatlakozás után az ügyelet a 
jogszabályban meghatározott személyi feltételekkel működik, mely a betegellátás színvonalában 
változást nem okozott. A közeljövőben szükségessé válik az ügyeleti gépjármű cseréje. A 2012. évi 
ügyeleti díjak felülvizsgálata szükségesség vált. 
 
A fogászati és védőnői szolgálatot kiszolgáló épület felújítására páyázatot nyertünk. A felújítás idejére 
a két szolgálatot el kellett költöztetni az épületből, melynek folytán a háziorvosi rendelőben kaptak 
helyet. A védőnők az üres házi gyermekorvosi rendelőben folytatják munkájukat, míg a fogászat az 
ügyeleti rendelőben lett elhelyezve. A költözés miatt a betegellátás színvonala nem csökken és 
igyekszünk zökkenőmentesen ellátni a lakosságot.  
 
A gazdaságosság miatt a veszélyes hulladék elszállítása nem az előírtak szerint történik. 
 
Összefoglalva az elmondottakat, úgy ítélem meg a helyzetet, hogy az alapellátás, illetve a védőnői 
szolgálat a törvények és a jogszabályok betartása mellett az ANTSZ által megkövetelt és ellenőrzött 
szakmai követelményeknek megfelelően működik, együttműködve az egyéb hatósági, állami, valamint 
önkormányzati szervekkel.  
 
 
VIII. Javaslat az intézmény további működésével kapcsolatban: 
 
Amennyiben a finanszírozási rendszer az ügyeleti ellátásnál nem változik, abban az esetben ez újabb 
terhekkel növeli meg az önkormányzatok kiadásait. 
A 2003. évi LXXXIV. törvény 5. §-a kimondja, hogy egy napon a 12 órát és egy héten – 6 havi 
átlagban – a 60 órát nem haladhatja meg az egészségügyi dolgozó által ellátott tevékenység. A 
jelenlegi és a jővőbeni alapellátási rendszerünk (háziorvosi rendelés + összevont ügyelet) változatlan 
fenntartása mellett nem tudunk a jelzett jogszabály munkaidőre vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelni. 
 
Végezetül szeretném megköszönni az intézmény összes dolgozójának áldozat kész munkáját és kérem 
szíves türelmüket a létszámhiány megoldásáig a fellépő többletmunka miatt.  
A közeledő Semmelweis nap alkalmával kívánok további sikeres munkát és minden jót a 
magánéletben. 
Az előterjesztés megvitatása után kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati 
javaslat elfogadására: 
 
 
 
 
 
 



……/2014.(VI.19) sz.   határozati javaslat: 
 
A település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a település egészségügyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja. 

 
2.) A tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a következő feladatokat fogalmazza 

meg: 
 -     Az üres orvos és védőnői álláshelyek folyamatos pályáztatása, betöltése. 
- Az ügyeleti ellátás rendszerének hatékonyabbá tétele a környező 

településekkel együttműködve. 
                           -    Törekedni a jogszabályi előírások szerinti működésre. 
                           -    A lakosság megfelelő színvonalon történő ellátása. 
 
Erről értesül:  

1.) Gál Istvánné, a Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
 

Fegyvernek, 2014. június 12. 
 
 
                                                                                                        /:Tatár László:/ 
                                                                                                          Polgármester 
 
Készítette: Gál Istvánné 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésére a 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az intézmények szakmai beszámolójára szükség szerint, az eddigi gyakorlat szerint legalább 
ötévente egyszer sor kerül. A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár legutóbbi 
beszámolóját 2009. márciusi ülésen tartotta az 2004-2009. évek működéséről. 
 
A fenntartói ellenőrzés az intézmény szabályozottságára, a munka személyi és tárgyi 
feltételeire és a szakmai munkára terjed ki. 
  
A pénzügyi és költségvetési ellenőrzés az éves költségvetés végrehajtásába épített folyamat, a 
képviselőtestület is évente vizsgálja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az intézmény munkáját a beszámoló segítségével 
vizsgálja meg és az alábbi határozati javaslat szerint fogadja el:  
 
………/2014.(VI.19.) sz.    önkormányzati határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 
2.) Megköszöni a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, önkénteseinek 

és az intézmény munkáját segítő civil, vállalkozói és intézményi szervezeteknek a 
2009-2013-ban a közgyűjteményben, közművelődésben és a turisztikában végzett 
munkáját. 

 
3.) 2014. évi munkatervében szerepelteti a település turisztikai, közgyűjteményi és 

közművelődési stratégiájának meghatározását, az intézmény küldetésének 
meghatározását. 

 
Erről értesül: 
1./ Tatár László polgármester 
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 
3./ Képviselőtestület tagjai 
4./ Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
 
 
Fegyvernek, 2014. június 11. 
 
        Tatár László  
        Polgármester 
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A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi Beszámolója 

 

Az intézmény által ellátottak száma 2009-ben 7.200 fő volt. 2013-ban 7013 fő. A lakosság száma 
csökkenő és ez a tendencia folytatódik a 2014-es évben is, mivel Fegyvernek lélekszáma 7000 fő alá 
csökken. 

Az intézményt működését meghatározó jogszabály: a kulturális javak védelméről, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(Törvény) alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek 
támogatása közcél és a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 
önkormányzatok feladata. 

76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 
érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

78 § (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) bekezdésben 
foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. 

2013. 07. 15-én Áder János Köztársasági Elnök Fegyverneknek városi címet adományozott. Mivel 
város lett a település így a törvény értelmében Fegyvernek Városnak Közművelődési intézményt kell 
biztosítani.  

A 1997. CXL törvény 54. § (1) „A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által 
használható és megközelíthető” nem teszünk eleget mert az akadálymentesítés idáig elmaradt és ezt 
sürgősen pótolnunk kell. 2011 decemberében volt a Szakfelügyeleti ellenőrzés melyben ígéretet is 
kaptak a pótlásra, de azóta még változás nem történt. Kérem a képviselőtestületet és Fegyvernek Város 
Önkormányzatát ennek mielőbbi pótlására.  

Végleges alapító okiratunkat 2014. április 29-én fogadta el az államkincstár. Az SZMSZ-t 2014 
február 28-án Fegyvernek Város Képviselőtestülete. Ezen belül 2012. június 28-án Alapító okirat, 
SZMSZ, Küldetésnyilatkozat módosítást, 2012 szept. 27-én Új Könyvtárhasználati Szabályzatot 
fogadott el a képviselőtestület. 2012 dec. 13-án az igazgató 5 éves kinevezését a képviselőtestület 
elfogadta. 2013. jan. 301-én a 2012-es évi beszámolót és a 2013-as munkatervet a képviselőtestület 
elfogadta. A 11/2012. (1.26.) sz határozatban a Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját elfogadta.  

A 2009- 2012. márciusi időszakig szakmailag és jogszabályilag nem szeretném elemezni, egyrészt 
azért mert a korábbi és mostani képviselőtestület elfogadta, a 2009-2011-ig tartó munkaterveket és 
beszámolókat.  

Az intézmény működéseit meghatározó jogszabályoknak meg akarunk felelni és tartjuk is a 
határidőket. De a folyamatos változást nehéz követni, csak az elmúlt 2 évben 4 szer kellett változtatni 
alapító Okiratunkat és ezáltal az SZMSZ-t, Küldetésnyilatkozatot, Közösségi Színterek szabályzatát, 
Könyvtárhasználati szabályzatot és mellette még 10 db az intézmény működését meghatározó 
szabályzatokat.  

Az intézmény Szabályzatai:  

A szabályzatokat az elmúlt évektől kezdve folyamatosan frissítettük a megfelelő jogszabályokhoz 
igazítva. Belső ellenőrzés szabályzata, Értékelési szabályzat, Gyakornoki szabályzat, Közbeszerzési 
szabályzat, Munkavédelmi szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Pénzkezelési 
Szabályzat, Számlarend, Számviteli politika, Tűzvédelmi szabályzat, Munkarend. Ezek az intézmény 
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főbb szabályzati, de ezen kívül a könyvtár és a kávéház szabályzatai is ide tartozna. Az 
önkormányzattal folyamatosan egyeztetve aktualizáljuk a szabályzatokat, a felesleges törvényileg nem 
meghatározott szabályzatokat megszüntetjük. Ilyen például a Közbeszerzési szabályzat, Gyakornoki 
szabályzat, Képzési szabályzat, beiskolázási terv. 

- 2011. november 3-tól az intézmény vezetését az intézményvezetéssel megbízott könyvtáros látja el. 
Az igazgató hiánya elég sok akadályt gördít a hétköznapi munkavégzés elé. A munka sokasága nem 
egyenesen arányos a személyi feltételekkel. Ennek ellenére a munkatársak megbirkóznak a 
feladatokkal, törekedni kell arra, hogy a település lakói, ill. az ide látogató vendégek ebből ne 
érezzenek semmit. 

 -  A szervezési segítségünket továbbra is természetesnek veszik. A vendégek, a látogatók 
érdekében így gyakran vagyunk kénytelenek újabb és újabb megoldásokat kitalálni. 
-  A művelődésszervezői munkakör – a 2011. november 2-ig igazgatói megbízást ellátó 
művelődésszervezőn kívül is – szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori 
képviselő-testület, hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az 
intézmény költségvetésében, így nincs álláshely. A munkát viszont el kell végezni. 
Az év utolsó 2 hónapjában az igazgató távozása miatt egyáltalán nem volt e területen szakember. 
Az alkalmazottak megfeszített munkájával a tevékenységek folytatódtak.  
-  A turisztikai munkakör szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori képviselő-
testület, hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az intézmény 
költségvetésében, így nincs álláshely. 

 A könyvtári munkát nagyban nehezíti, hogy az egyik könyvtáros 2011. március eleje óta már nem 
az intézmény dolgozója. Így elég nehéz egy emberként helyt állni, hiszen a könyvtári munka elég 
sokrétű és ez az állapot nem mehet az olvasók rovására. 
 Ezért volt szükség arra, hogy ideiglenesen a könyvtári kisegítőt túlórában foglalkoztassuk, mert a 
munka nem lett kevesebb. 
Ezt a hiányt átmenetileg 2011. december 7-től egy 6 órás könyvtáros alkalmazásával sikerült 
pótolni. 
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs 
pénz néprajzosra az átrendezéshez. Egy foglalkoztatottat egy fél éves – egy éves munkára át 
lehetne venni a megyei múzeumtól, de a tervkoncepció szerint tervezhető költségvetés 2011-ben 
sem nyújtott erre fedezetet. 
Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb alapterületen, méltóbb 
körülmények között mutassuk be a helytörténeti anyagot. Az önkormányzat épületet tudott volna 
biztosítani a kiállításnak, de azt nem tudta vállalni, hogy valaki, akár részmunkaidőben bemutassa, 
gondozza az anyagot. A könyvtárosok a nyitva tartás, ill. az olvasók miatt, más épületben ezt a 
munkát így nem tudnák ellátni. 

     - A Könyvtár a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 1.2.3.) keretében közel 5 
millió Ft-os fejlesztéssel gazdagodott, hogy informatikai szolgáltatásait színvonalasabbá 
tegye. 
Ebből a pénzből beszerzésre került 7 db számítógép lap monitorral, amely nemcsak a 
látogatók, hanem a könyvtárosok munkáját is könnyebbé tette, ill. teszi a mindennapi 
munkájuk során. 
Természetesen a számítógépek mellett különböző informatikai eszközök is beszerzésre 
kerültek. Ezek közül kiemelném a szkennelőt, a projektort, a fénymásoló gépet, valamint a 
vonalkódleolvasót. 
 A pályázat folytatásaként a TÁMOP 3.2.4 pályázaton is nyertünk. Ezen pályázat keretében is 
nagyon sok lehetőség nyílt az olvasók, a látogatók, ill. a könyvtárosok számára is. A település 
szempontjából nagy előrelépést jelentett e pályázat. 
Alkalmunk nyílt rendezvények szervezéséhez, mint például író-olvasótalálkozó, ill. különféle 
versenyek rendezéséhez. 
A pályázat lehetővé tette a helytörténeti dokumentumok feldolgozását a TextLib rendszeren 
belül, valamint a dokumentumokat elláttuk vonalkóddal. 
Nagy gond, hogy a Művelődési Házban a technikai berendezések kezeléshez nincs állandó, 
hozzáértő személy. Az eszközeinket időnként más intézmények is igénybe veszik a 
rendezvényeikhez. Az állandó személy foglalkoztatása esetén a berendezések elhasználódása 
lassulna. 

- A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltató Központtal. 



 4

Ezek az emberek még – nyilván sokkal a munkaidejükön túl – besegítenek a rendezvények 
lebonyolításába is. 
- A feladatainkat rendszeresen önkéntesek, valamint formális és informális civil szervezetek 
bevonásával végezzük. A művészeti tevékenységekben, a rendezvények lebonyolításában 
dolgoznak a legtöbbször önkéntesek. 

Tárgyi feltételek 
- A 2011-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült finanszíroznunk. 
- A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült székeket beszereznünk a Művelődési 
Házba. 
-  Az épületeink, a technikai eszközeink állapota is tükrözi az elmúlt évek megszorításai miatti 
kényszerűen takarékos önkormányzati gazdálkodást, de lakossági igényre és bevétel-növelési céllal 
bérbe is adjuk őket. Ez az elhasználódásukat gyorsítja. 
Épületek 
- Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt folyamatosan romlik. 
- Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Nagy energiát igényel a munkatársaktól, hogy az 
állandó csoportok és programok, valamint az eseti kulturális alkalmakat összeegyeztesse, a termeket 
beossza és ezt a partnerekkel elfogadtassa. 
Gazdálkodás 
-  A rendezvények száma, gazdasági minősége jóval a lakossági igény alatt van, költségvetési okokból. 
-  Az egyik ok a személyi feltételeknél említett létszámgond. 
- A másik ok, hogy a rendezvények dologi kiadásaira, honoráriumaira és marketingjére a szakmai 
minimumnál sokkal kevesebbet tudunk fordítani. 
- A saját bevételeink növelésének akadálya a település lakóinak anyagi helyzete: A kultúrafogyasztás, 
a közösségi lét költségeinek megfizetését nem tudja a többségében segélyből vagy minimálbérből élő 
lakosság elviselni. 
- 2011-ben a két TÁMOP pályázat foglalásainak jóvoltából az intézmény soha nem látott (és a fentiek 
miatt előreláthatólag hosszan nem remélhető) mértékű terembérleti bevételre tett szert. Ezt fordította 
az intézmény kiadásokra, a költségvetési előirányzatból az önkormányzat finanszírozási gondjai miatt 
nem hívta le az összes támogatást. 
- A tervezési metódus és az önkormányzat gazdasági helyzete miatt a rendezvények reprezentációs 
költségeit az intézményünk nem tervezhette meg (a személyi juttatások arányában meghatározott 
összeg a kis létszámú intézmény esetében, egyetlen rendezvényhez sem elegendő.) 
-  Minden évben, így 2011-ben is a Magyar Kultúra Napja, az augusztus 20-i Állami Ünnep, a 
Fegyvernek Szelleme Pantheon találkozója, az októberi ünnepi testületi ülés, ill. a véradók köszöntése 
reprezentációs költségeit a Polgármesteri Hivatal fizette ki. 
-  A bevételeink növelésére rendszeresen adtunk be pályázatokat. A Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e 
Ft-ot nyertünk a Mirella Kórus jelmezeire, 300 e Ft-ot a 2011. évi Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozóra. 
Jogi dokumentumok 
- A jogszabályok változása miatt sokféle szabályzatmódosítást hajtottunk végre intézményi 
hatáskörben (tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi szabályzat stb). 
A jogszabályok folyamatos változása miatt a szabályzatok folyamatos karbantartása nem hanyagolható 
el.  
Partnerkapcsolatok 
Az intézmény a partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkája minél szélesebb körű együttműködésen 
alapuljon, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. Ezért mindazokkal a formális és 
informális civil szervezetekkel felvettük a kapcsolatot, akik a település bármely érdeklődési körű, 
életkorú, élethelyzetű lakóit megszólították 
Élő kapcsolatot alakítottunk ki a településen működő és a településen működési területű 

- intézményekkel 
- a helyi önkormányzat önállóan működő, és az önállóan működő és gazdálkodó 
intézményeivel 
- formális és informális civil szervezetekkel, akikkel a kapcsolatunkat a Származtatott 
alapszolgáltatások c. részben részletezem, 
- pártokkal, melyekkel időpont-egyeztetés és rendezvények kapcsán működünk együtt, 
- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán, 
- rendőrséggel, 
- tűzoltósággal 
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A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a Törökszentmiklósi Művelődési Központtal és az 
Ipolyi Arnold Könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával szoros az együttműködésünk. 
A szakmai munka értékelése 
Közgyűjteményi tevékenység 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- A beszerzett új dokumentumokat folyamatosan feltárjuk a TextLib rendszerrel, így az a rendszerben 
azonnal elérhető. 
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat támogatásával az addig összegyűjtött helytörténeti dokumentumok 
feltöltése is megtörtént a TextLib rendszerben 2011-ben. 

- A könyvtár 2011-ben 389 db kötetet vásárolt, és 151 db ajándékkönyvvel gyarapodott. Az 
ajándékkönyvek nagy részét a Márai-programnak köszönhettük. Ennek a programnak a célja az volt, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek 
eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz.  

- A könyvtári polcrendszer és a kölcsönző-pult várja a lecserélést, de erre semmilyen pályázati 
lehetőség nincs.  

Könyvtári szolgáltatások 
- A szolgáltatásainkat 2011-ben 682 beiratkozott olvasó vette igénybe (ebből 350 fő 14 éven aluli volt) 

- A könyvtári alapszolgáltatásokat (helyben olvasás, könyv- ill, folyóirat-kölcsönzés) folyamatosan 
csökkenő mértékben veszik igénybe a lakosok.  

2011-ben a személyes könyvtárhasználat a számok tükrében azt mutatja, hogy 14 éven aluli olvasók 
nem igazán vették igénybe a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat. E szerint 1457 fő felnőtt 
használó, és csak 741 fő 14 éven aluli olvasó élt a könyvtár adta lehetőségekkel. Sajnos a kölcsönzött 
dokumentumok tekintetében is jóval a felnőttektől elmaradva állnak a 14 éven aluliak. Felnőtt 
kölcsönzések száma 2244 dokumentum, és a gyermekek által kölcsönzött dokumentumok csak 938 
kötet volt. A közvetlenül helyben használat is azt mutatja, hogy több felnőtt jött be a könyvtárba, mint 
gyerek. 2213 helyben használt dokumentumot jelentett felnőttek esetében, míg a 14 éven aluliaknál ez 
a szám csak 927 dokumentum volt. A könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vették az olvasók, 2011-ben 
54 kérést küldtünk el más könyvtárakhoz. 
-  A TÁMOP 3.2.4-es pályázat támogatásából 2 író-olvasó találkozót, a gyermekeknek mesemondó 
versenyt, foglalkoztatókat, valamint a fogyatékosok hátrányainak megtapasztalását lehetővé tevő 
eseményt szerveztünk. 

Helytörténeti gyűjtemény 
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok mutatják meg a gyűjteményt a látogató csoportoknak, 
személyeknek, de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai ismeretek nélkül nem 
vállalkozhatnak. 
Információs tevékenység 

- Az információs tevékenység elsősorban kulturális információ-szolgáltatást jelent, annak 
csatornáját tekintve a nyomtatott és az elektronikus forma a jellemző. A művelődésszervező 
hiánya miatt a személyesség és a szóbeliség háttérbe szorul, pedig sokkal nagyobb ereje van az 
elszemélytelenedett világban. 
- Célközönségként a nagyközség lakosságát, a látogatókat, a közönséget, valamint az egyéb 
partnerek közül a fenntartót és a támogatókat szólítjuk meg. 
- A visszajelzések fogadásában a személyes jelleg dominál, a rendezvények, programok végén, 
azok elmúltával, befejeződésükkor szóban kérünk véleményt, a továbblépéshez pedig 
javaslatokat. 
-Csoportosított e-mail listánkra küldött körleveleinkről nem vezetünk nyilvántartást. 
- A Fegyverneki Hírmondó és az Új Néplap hasábjain, a Miklós Rádió hullámhosszán 
rendszeresen hírt adunk azokról a közművelődési lehetőségekről, amelyeket a fegyverneki 
lakosok igénybe vehetnek. 
- A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények alapinformációi. 
- 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült az intézmény honlapja is. 

 www.kultura-fegyvernek.hu. A 2011. évben a szakemberhiány, a TÁMOP pályázatok végrehajtása, 
év végén a vezető hiánya miatt az oldal kevés információt tartalmaz.  

- Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről, 
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csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.  
- Az intézmény honlapján található egy olyan naptár, ahol az események időpontjait a lakosok 
nyomon tudják követni. 
- A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-mailen 
megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehették (pl.: pályázatok, képzések). 

Ismeretterjesztési tevékenység 
-  2011-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül végeztünk.  
-   pszichológus segítségével önismereti tréninget tartottunk 
- GYES-en, GYED-en levő kismamáknak gyermekfelügyelettel a munkaerőpiacra való visszajutást 
segítő céllal, 
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal, 
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére 
Kiállítások rendezése 
- A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon 
kiállítása, mely 2011-ben 3 tablóval gyarapodott. 
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhímzőknek tavasszal és a többi kézimunkaforma 
művelőinek ősszel két-két hét időtartamra. 
- Helyi alkotónak adtunk bemutatkozási lehetőséget. 
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a 
tiszavirágokról. 
Művelődő közösségek tevékenysége 
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata. 
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben 
szakkörökbe, csoportba járva képesek kibontakoztatni. 
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.  
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a település 
jó hírét viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha sportolnak, 
ügyesebbek lesznek, ha manuális feladatokat végeznek. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy 
- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek, 
- ezért jobban érzik magukat a településen, 
- növelik a település megtartó erejét. 
Előadó-művészeti csoportok: 
- Néptánccsoportok 
o Az Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik általános iskolás 
korukban részt vettek néptánccsoportok munkájában. 
A csoport vezetését 2011 őszéig Kovács Péter látta el, majd őt váltotta Gál Levente. 
oVadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc 
tagintézményének felső tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné. 
oA Kis Vadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc 
tagintézményének alsó tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné. 
oAnnaházi Ifjúsági Tánccsoport a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával alakítottuk 10-14 éves 
résztvevőkkel. A csoport a támogatási szakasz lezárultával is működik.(fenntartás). 
A csoport vezetője Szilágyi Erik, aki megszerettette velük a táncot, és a testmozgást. 
- Citeracsoportok 
o A Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001 őszén játszott először együtt a hangszerén. Az akkor 
középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany pávát is kapott együttessé értek. 
Csoportvezetőjük Szegi Katalin is közülük került ki. 
o A Hétszínvirág Citerazenekar 10-18 éves fiatalokból áll, arany minősítésű, arany páva oklevelet is 
kapott csoport. 2011 szeptemberében komoly átalakulás, létszámbővülés történt az együttesben. 
o Az év első 3 hónapjában a Döngicse, a Sárgarigó és a Nyitnikék Citerazenekar külön-külön 
próbált, hiszen különböző tagintézményekben tanulnak, különböző korú gyerekek, és a hangszerrel 
való kapcsolatuk is más-más időben kezdődött. Az év első felében a TÁMOP 3.2.3.pályázat keretében 
működtek, ősztől a fenntartási idő kezdődött el. 
-Népdalkör 
oA Szapári Népdalkört olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják, akik szívesen 
énekelték szüleikkel, nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat. 
2011 első felében Gerőcs Eszter vezetésével, az év végére pedig Szegi Katalin irányításával készültek 
a különböző fellépésekre. 
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- Kórus 
oA 2011-ben kitüntetett Mirella Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját. A csoportot Polster 
Ildikó vezeti. 
 Könnyűzenei együttesek 
A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség. 
o a Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy 
áttörést 2000. év jelentette, amikor a mostani formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen 
sikerrel.  
o A Zuhatag Zenekarnak a tagjai 2/3-a elköltözött a településről. Az együttest fénykorában, a 
rockzenei körökben az egész országban ismerték. 2011. végére teljesen reménytelenné vált az együtt 
próbálás, ezért a csoport feloszlott. 
o A Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult. 
o Az Elnézést Zenekar többszörös átalakulás után is a Szapárfalusi Klubkönyvtárban próbál. 
- Modern tánc, divattánc 
o A hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor, melyet ma divatos 
táncként tanulnak a hölgyek. 
Két csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó vezetésével. Az ország 
sok pontján mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját szórakoztatására műveli. 
o A Zsanett Modell és Táncstúdió 2010 szeptemberében kezdte meg a próbákat a fegyverneki 
lányokkal két korosztályban. Az akrobatikus előadásokkal sokfelé vendégszerepelnek. 
- Tárgyalkotó kör 
o A fafaragó szakkör a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával működött a pályázat idején. 
Ősztől intézményi szakkörként működnek. Működésük a pályázat fenntartását is jelenti. 
o Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 4-12 fő részvételével 
a hidegebb hónapokban (októbertől március végéig). 
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével művelik a 
kézimunkázás szinte valamennyi területét. A csoportot Strigel Józsefné vezeti. 
- Mozgásos, sportos körök 
oWing Tsun Kung Fu csoport Bihari Lajos vezetésével működik. 
A gyermekek, fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a fegyelem megtanulása, 
amelyben segítséget jelent ez a sport. 
o A jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus jóga elemeit. 
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok önállóan is végzik. 
- Hobbykör 
o Az R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény épületében tartja az 
órabontásokat. A fiatal galambok késő nyári versenyén is indultak (újabb 4 hét) egy év kihagyás után. 
- Életvezetés 
o Baba-mama Klub működött az év elejétől október elejéig. A fiatal anyukák nem fogadták el, hogy 
az összejöveteleknek adni kell alkalmanként, vagy összefüggően egy-egy konkrét célt ahhoz, hogy 
egy-egy közösség működhessen. Közvetlenül akarták elérni a minden közösségben működő mögöttes 
célt, amely – természetes módon nem működik. Így a kitalálók gyermekeinek bölcsődébe kerülésével, 
újabb szülés miatti kimaradással a csoport megszűnt létezni. 
 
Rendezvényszervezés 
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt élők 
elvárása, hogy olyan kulturális nagy-rendezvények legyenek a településen, amelyek méltóak 
Fegyvernekhez. 
- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek 
o Január 21. Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen a közművelődés ünnepe, ahol a 
közművelődéssel közvetlenül, vagy áttételesen foglalkozó emberek a művészet kifejező eszközeinek 
segítségével és az előadás utáni beszélgetéssel ünnepelnek. 
o Március 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél a Móra Ferenc 
Tagintézmény műsorával és a Művelődési Házban az Orczy Anna Tagintézmény és a Művelődési Ház 
közös műsorával ünnepeltük. 
o Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a 
polgármesteri alap összefogásával, Ismerős Arcok koncerttel ünnepelt a település, melyhez a szakmai 
és elszámolási hátteret az intézményünk adta. 
o Augusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökének ötlete 
nyomán, a Katolikus Karitász, a Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk 
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szervezésével a Római Katolikus szentmisén ünnepeltük meg. 
o Október 23. Nemzeti Ünnepen vehette át Fegyvernek Nagyközség Díszpolgára címet Dr. Hámori 
József, Fegyvernek szülöttje. Kulturális műsorral ünnepeltünk. 
- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények 
o Május 1-je. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 35/2011. sz. határozatával döntött arról, hogy 
anyagi okból 2011-ben a Majális megrendezését nem tudta biztosítani. 
oVIII. Országos Diák Gulyásfesztivált és a Virágzó Tisza Napját Az Önkormányzat képviselő-
testülete szintén anyagi okból egyszerre rendezte meg.  
- Színházi előadások 
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bemutatóját az önkormányzat támogatásával, a Magyar Drámapedagógiai Társaság meghirdetésével, 
az Orczy Anna Általános Iskola segítségével 17. alkalommal rendeztük meg. 
- Koncert 
o A Dogs Zenekar, időnként összefogva más együttesekkel minden hónapban koncertet adott a 
település rock-rajongóinak. 
Táborok szervezése 
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat „A demokratikus intézményrendszer megismertetése” sorozatában a helyi 
és az országos szerveket mutattuk be, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok 
tagjainak. 
Életvezetési tanácsokkal láttuk el a GYES-en, GYED-en, GYET-en levő kismamákat, ill. a munkaerő-
piacra éppen most visszatérteket.  
Származtatott alapszolgáltatások 
Adottságainak, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezetek, az általunk szervezetteken 
kívüli eseményekhez is hasznosítjuk. 
- Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, 
amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe. 
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben, amiért nem 
fizetnek bérleti díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást, berendezést szolgáltatjuk, de nem mi 
vagyunk a szervezők (pl.: tüdőszűrés, véradás stb.) 
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást, szervezési 
segítséget, hírelési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia, dramaturgia stb.) vesznek igénybe. 
o Az Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
- a tagintézményei különböző vigasságaira 
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára 
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a gyermekek vizsgálatához 
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez 
- Szolgáltatások (biztosító, ügyvéd, kábeltv. ügyfélszolgálat) 
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés) 
- Civil szervezetek igénybe vételei (Sárszögi Holt Tisza Sporthorgász Egyesület, Baldácsy Művészeti 
Egyesület közösségi eseményei stb.) 
- Magánszemélyek terembérlete 
- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az intézmény valamely 
telephelye, hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe 
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék) 
- Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek 
Fegyverneki Községi Sportegyesület 
hangosítási eszközünk állandó használatra adva 
mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához igazítása 
Fegyverneki Horgászegyesület 
versenyek hírelése 
Polgárőrség 
szkennelés, pályázat készítés, hírelés  
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
szervezési segítség 
Fegyverneki Gazdakör 
szervezés, hírelés 
Katolikus Karitasz 
pályázat készítés, hírelés 
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok) 



 9

hírelés, közművelődési statisztika elektronikus elküldése 
 
Idegenforgalom 
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehet a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is 
foglalkozó embereknek és egyéb szolgáltatóknak. 
- A település a belföldi 
o horgászturizmusra, 
o zöld turizmusra, 
o kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére, 
o misztikus turizmusra (Domb) 

alakítja ki a kínálatát. 
- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza meg az 
eredményét. 
- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség. 

Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikai munka feltételeit, de az 
önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére. 
 

2012-es Beszámoló: 

1. 1. Személyi feltételek 
 - 2012. február végéig az intézmény vezetését a vezető könyvtáros látta el. Az igazgató hiánya 
megnehezítette a hétköznapi munka elvégzését. Ennek ellenére a munkatársak a feladatokat ellátták, 
törekedtek arra, hogy a település lakói, ill. az intézménybe látogató vendégek ebből ne érezzenek 
semmit. 
  - 2012. március 1-től 2012. december 31-ig megbízott igazgatóként Molnár Barnát bízta meg a 
képviselő testület az intézmény vezetésével.  Az év ezen időszakában vezetésével a könyvtárban 1fő 
teljes foglalkoztatású, 1 fő 6 órás könyvtáros és 1 fő 2 órás kisegítői munkát végző munkatárs látta el a 
szolgáltató tevékenységet. A művelődési házi tevékenység szakmai munkáját továbbra is az igazgató 
egy személyben látta el, mellette 1 fő teljes foglalkoztatott gondnok, 1 fő büfé eladó, 1 fő 
részmunkaidős gazdasági munkatárs, és 1 fő részmunkaidős pénztáros segítette az intézmény 
működését.     

-  A művelődésszervezői munkakör továbbra is szerepel az intézmény SZMSZ-ében azonban 
több éve nem tervezhető az intézmény költségvetésében, így az álláshely ismét betöltetlen maradt. 
-  A turisztikai munkakör szintén szerepel az intézmény SZMSZ-ében, de az továbbra sem volt 
tervezhető az intézmény költségvetésében. 

 A könyvtári munkát jelenleg két fő látja el. Pályázati kötelezettség miatt a két fő 8 órás 
foglalkoztatású könyvtáros alkalmazása nem várathat magára.  
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs 
pénz néprajzosra az átrendezéshez. Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, 
nagyobb alapterületen, méltóbb körülmények között mutassuk be a helytörténeti anyagot. 
-A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltató Központtal. 
Ezek a munkatársak többször besegítettek a rendezvények lebonyolításába is. 
 
- A feladatainkat rendszeresen önkéntesek, valamint civil szervezetek bevonásával végezzük. 
 

Tárgyi feltételek 
- A 2012-es évben eszközfejlesztésünket pályázati támogatásból sikerült finanszíroznunk, a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból többek között TV-t, játékokat, cd lejátszó, számítógépet, 
monitort vásároltunk, ill. a nagytermi székek egy részét is ebből a támogatásból vásároltuk. 
-Az épületeink, a technikai eszközeink állapota azt tükrözi, hogy az elmúlt években ezekre nem 
fordítottak kellő figyelmet, fejlesztésüket elhanyagolták. A közösségi színtér felújítása egyre 
sürgetőbbé vált, az épület rekonstrukciójára, kiscsoportos közösségi terekkel történő bővítésére 
megfelelő pályázat esetén törekednünk kell. 
  
Épületek 
- Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt továbbra is folyamatosan romlik, a 
helyiséget kifestettük, ill. székekkel bővítettük. 
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- Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Sok esetben gondot jelent, hogy az állandó 
csoportok és programok, valamint az eseti kulturális alkalmakat összeegyeztessük. 
Gazdálkodás 
-  A rendezvények számát, költségvetési lehetőségeink nagyban befolyásolják. Mindemellett a 
személyi feltételeknél említett létszámgond is korlátozza lehetőségeinket. A rendezvények dologi 
kiadásaira, honoráriumaira és marketingjére egyre kevesebbet tudunk fordítani. Szakmai bevételeink 
növelésének továbbra is akadálya a programokra fordítható költségvetési eszköz hiánya. 
- 2012-ben a Magyar Kultúra Napja, Március 15. Nemzeti ünnepünk az augusztus 20-i Állami Ünnep, 
a Fegyvernekről Elszármazottak Találkozója, az októberi 23-ai ünnepség, a Virágzó Tisza Napja és a 
Vándorló Bográcsok rendezvénye az intézmény szervezésében került lebonyolításra.  
Jogi dokumentumok 
2013-ban az intézményben újrafogalmaztuk, és olvasó-barátibbá tettük a könyvtárhasználati 
szabályzatot.  
Alapító okirat és SZMSZ módosítását kezdeményeztük, küldetés-nyilatkozatot fogalmaztunk meg. 
 
Partnerkapcsolatok 
Élő kapcsolata van az intézménynek: 

-a helyi intézményekkel 
- megyei és térségi tárintézményekkel 
- civil szervezetekkel 
- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán, 
- rendőrséggel, 
- tűzoltósággal 

 
A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a Törökszentmiklósi Művelődési Központtal és az 
Ipolyi Arnold Könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával szoros az együttműködésünk. 
 
A szakmai munka értékelése 
Közgyűjteményi tevékenység 

A 2012-es évben a személyes könyvtárhasználat terén növekedés volt. Míg 2011-ben 2198 fő 
használta a könyvtár szolgáltatásait, addig 2012-ben 2539 fő. Az internet használat is növekvő 
tendenciát mutatott. 2011-ben 523 fő, 2012-ben pedig 938 fő használta a világhálót.  

A 2012-es év a kölcsönzött dokumentumok számában is megnyugtató eredményt hozott. Az 
összes kölcsönzött dokumentumok száma 3232 – ez 50 kötettel több, mint 2011-ben. Ebből az 
összesből, 847 kötet a 14 éven aluli kikölcsönzött dokumentum. 

 A regisztrált használók száma is gyarapodott. 2012-ben 685 regisztrált használó volt, ebből 
újonnan regisztrált 108 fő. Olvasó 529 fő – ebből 14 éven aluli 314 fő, míg látogató 156 fő – ebből 14 
éven aluli 6 fő volt. A mai viszonylatban jónak mondható, hogy több volt a beiratkozott olvasó – tehát 
olyan, aki könyvet kölcsönöz, – mint a látogató.  

 Az elmúlt évben rendezvények is voltak a könyvtárban. A TÁMOP 3.2.4 keretén belül 
áprilisban a Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Irodalmi Kör tagjaival, míg 
májusban a TÁMOP 3.2.3 pályázaton belül Helytörténeti vetélkedőt szerveztünk középiskolásoknak. 
Júniusban verses-mesés előadás került megrendezésre, az Irodalmi Kör tagjaival. Június 18-tól július 
30-ig megtartottuk az 5 évenkénti állományellenőrzést. Munkánkat nagyban segítette a vonalkódos 
rendszer. Októberben csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Október 2-
án Bűnmegelőzési előadást tartott a helyi Rendőrőrs egyik dolgozója, míg 3-án Jógabemutatót tartott 
Dr. Kiss Györgyné. 
Októberben, ill. novemberben általános iskolások tekintették meg a Helytörténeti Kiállításunkat. 
Decemberben ellátogatott a könyvtárunkba Hubai Gruber Miklós, aki új novelláskötetét mutatta be az 
érdeklődőknek, sokan eljöttek erre az alkalomra. 

 A 2011-es évhez hasonlóan, 2012-ben is kaptunk ajándékba sok szép könyvet a Márai-
program keretében. 

 
Helytörténeti gyűjtemény 
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok mutatják meg a gyűjteményt a látogató csoportoknak, 
személyeknek, de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai ismeretek nélkül nem 
vállalkozhatnak. Az állomány újraleltározása megtörtént, a gyűjtemény néhány adománnyal bővült. 
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Információs tevékenység 
-A Fegyverneki Hírmondóban rendszeresen szerepelnek csoportjaink, programjaink írásaink. 
- A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények alapinformációi. 
- A 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült intézményi honlap működik. 
 www.kultura-fegyvernek.hu. A honlap tovább bővült és működik. Az intézmény a facebook-on 
is hozott létre oldalt, mely folyamatosan bővül látogatottságában. 
 

- Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről, 
csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.  
- Az intézmény honlapján található egy olyan naptár, ahol az események időpontjait a lakosok 
nyomon tudják követni. 
- A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-mailen 
megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehették (pl.: pályázatok, képzések). 
 

Ismeretterjesztési tevékenység 
-  2012-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül a fenntartási 
időszakra vonatkozó tevékenység pótlása szükséges. 
 
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal, 
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére 
Kiállítások rendezése 
- A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon 
kiállítása, mely 2011-ben 3 tablóval gyarapodott. 
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhímzőknek tavasszal és a többi kézimunkaforma 
művelőinek ősszel két-két hét időtartamra. 
- Helyi alkotónak adtunk bemutatkozási lehetőséget. 
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a 
tiszavirágokról. 
Művelődő közösségek tevékenysége 
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata. 
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben 
szakkörökbe, csoportba járva képesek kibontakoztatni. 
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.  
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a település 
jó hírét viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha sportolnak, 
ügyesebbek lesznek, ha manuális feladatokat végeznek. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy 
- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek, 
- ezért jobban érzik magukat a településen, 
- növelik a település megtartó erejét. 
Előadó-művészeti csoportok: 
- Néptánccsoportok 
o Az Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik általános iskolás 
korukban részt vettek néptánccsoportok munkájában. 
A csoport vezetője Gál Levente. 
oAnnaházi Ifjúsági Tánccsoport a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával alakítottuk 10-14 éves 
résztvevőkkel. A csoport a támogatási szakasz lezárultával is működik.(fenntartás). 
A csoport vezetője 2012 októbertől Kecskés Gergely. 
- Citeracsoportok 
o A Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001 őszén játszott először együtt a hangszerén. Az akkor 
középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany pávát is kapott együttessé értek. 
Csoportvezetőjük Szegi Katalin is közülük került ki. 
o A Hétszínvirág Citerazenekar 10-18 éves fiatalokból áll, arany minősítésű, arany páva oklevelet is 
kapott csoport Szegi Katalin vezetésével. 
-Népdalkör 
o A Szapáry Népdalkör  
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik szívesen énekelték 
szüleikkel, nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat. 2012 első felében Szegi Katalin második 
felében Gerőcs Eszter a vezetőjük  
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oA 2011-ben kitüntetett Mirella Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját. A csoportot 
Polster Ildikó vezeti. 
 
 Könnyűzenei együttesek 
A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség. 
o a Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy 
áttörést 2000. év jelentette, amikor a mostani, formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen 
sikerrel.  
oA Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult. 
oAz Anonym együttes 3 fellépésen működött együtt a Művelődési Ház és Könyvtárral 2012-ben. 
- 
-Modern tánc, divattánc 
o A hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor, melyet ma divatos 
táncként tanulnak a hölgyek. 
Egy csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó vezetésével. Az ország 
sok pontján mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját szórakoztatására műveli. 
o A Zsanett Modell és Táncstúdió 2010 szeptemberében kezdte meg a próbákat a fegyverneki 
lányokkal két korosztályban. 2012 második felében a próbák elmaradtak, idáig ismeretlen okok miatt. 
oTárgyalkotó kör 
o A fafaragó szakkör a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával működött a pályázat idején. 
Ősztől intézményi szakkörként működnek. Működésük a pályázat fenntartását is jelenti. Vezetője 
Bárdi László. 
o Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 4-12 fő részvételével 
a hidegebb hónapokban (októbertől március végéig). 
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével művelik a 
kézimunkázás szinte valamennyi területét. A csoportot Strigel Józsefné vezeti. 
- Mozgásos, sportos körök 
oWing Tsun Kung Fu csoport Bihari Lajos vezetésével működik. 
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a fegyelem megtanulása, 
amelyben segítséget jelent ez a sport. 2012-ben kiemelkedő sikereket értek el országos versenyeken, 
Fegyvernekre került a Junior Magyar Bajnoki cím.  
o A jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus jóga elemeit. 
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok önállóan is végzik. 
2012-ben Karate csoporttal bővült a Művelődési Ház, Csontos Gábor vezetésével. 
- Hobbykör 
o Az R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény épületében tartotta az 
órabontásokat.  
oÉletvezetés 
 
Rendezvényszervezés 
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt élők 
elvárása, hogy olyan kulturális nagy-rendezvények legyenek a településen, amelyek méltóak 
Fegyvernekhez. 
- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek 
o Január 21. Magyar Kultúra Napja a közművelődés ünnepe, a helyi csoportok és civilek 
fellépésével. 
oMárcius 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél a Móra Ferenc 
Tagintézmény műsorával és a Művelődési Házban az Orczy Anna Tagintézmény műsorával 
ünnepeltük. 
o Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a 
polgármesteri alap összefogásával készült műsor. 
o Augusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a Katolikus 
Karitász, a Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk szervezésével a Római 
Katolikus szentmisén ünnepeltük meg. 
o Október 23. Nemzeti Ünnepén emlékműavatás volt, a Fegyverneki Önkormányzat, az Orczy Anna 
Tagintézmény, a Mirella női kar és a fegyverneki Irodalmi Körrel. 
- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények 
o Május 1-je. Költségcsoportosítás miatt a község nem rendezett rendezvényt, de helyiek 
használhatták az Ifjúsági Parkot és a Sportpályát. 
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oVIII. Országos Diák Gulyásfesztivált szüneteltetés miatt nem került megrendezésre. 
oVirágzó Tisza Napja 2 napos rendezvényen került lebonyolításra. 
oA Vándorló Bográcsok Találkozójának 2012-ben Fegyvernek adott otthont a Töröksszentmiklósi 
Kistérségi Társulás és a Fegyverneki Önkormányzattal közösen került lebonyolításra, melyen 
településünk kapta a „Legvendégszeretőbb csapat” díját. 
- Színházi előadások 
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bemutatóját 2012-ben Kisújszállás rendezte meg, melyen az Orzcy Anna Tagintézmény diákjai 
vettek részt segítségünkkel. 
oKoncert 
o A Dogs Zenekar, minden hónapban koncertet adott a település rock-rajongóinak. 
oFalunapon, a Vándorló Bográcsok találkozón, Rocktóberen és a decemberi Rockfesztiválon helyi és 
vendég zenekarok fellépését valósítottuk meg. 
Származtatott alapszolgáltatások 
Adottságainkkal, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezeteknek is segítünk. 
Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, 
amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe. 
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben, amiért nem 
fizetnek bérleti díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást, berendezést szolgáltatjuk, de nem mi 
vagyunk a szervezők (pl.: tüdőszűrés, véradás stb.) 
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást, szervezési 
segítséget, hírelési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia, dramaturgia stb.) vesznek igénybe. 
o Az Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
- a tagintézményei különböző vigasságaira 
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára 
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez 
- Szolgáltatások (, ügyvéd, ügyfélszolgálat) 
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés) 
- Civil szervezetek igénybe vételei (Szülői munkaközösség, Baldácsy Művészeti Egyesület közösségi 
eseményei stb.) 
- Magánszemélyek terembérlete 
- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az intézmény valamely 
telephelye, hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe 
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék) 
- Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek 
Fegyverneki Községi Sportegyesület 
hangosítási eszközünk állandó használatra adva 
mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához igazítása 
Fegyverneki Horgászegyesület 
versenyek hírelése 
Polgárőrség 
szkennelés, pályázat készítés, hírelés  
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
szervezési segítség 
Fegyverneki Gazdakör 
szervezés, hírelés 
Katolikus Karitasz 
szervezés, hírelés 
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok) 
hírelés, szervezés segítése 
 
Idegenforgalom 
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehetne a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is 
foglalkozó embereknek és egyéb szolgáltatóknak. 
- A település a belföldi 
o horgászturizmusra, 
o zöld turizmusra, 
o kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére, 
o misztikus turizmusra (Domb) 
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alakítja ki a kínálatát. 
- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza meg az 
eredményét. 
- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség. 

Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikai munka feltételeit, de az 
önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére. 

 Közösségi, turisztikai portálok várnak feltöltésre, ezeket az ingyenes lehetőségeket minél 
hamarabb ki kellene aknázni. 

 

 

 

Részletek a 2013-as Beszámolóból:  

1. 1. Személyi feltételek 
 - 2013-ban az intézmény vezetését már a teljes évben az igazgató látta el.  
  - 2013. január 1-től igazgatóként Molnár Barnát bízta meg a képviselő testület az intézmény 
vezetésével. Az év ezen időszakában vezetésével a könyvtárban 1fő teljes foglalkoztatású, 1 fő 6 órás 
könyvtáros és 1 fő 2 órás kisegítői munkát végző munkatárs látta el a szolgáltató tevékenységet. 2013. 
március 1-től a kisegítő munkatárs 4 órában végezte a szolgáltató tevékenységet. 2013. március 31-től 
1 fő könyvtáros munkaviszonya megszüntetését kérte. Az álláshely betöltése 2013. július 15-én 
megtörtént. Március 31. és július 15. közötti időszakot helyettesítéssel oldottuk meg. 2013. december 
5-től 1 fő könyvtáros gyermekvállalás miatt munkáját szünetelteti, helyettesítését ugyanezen naptól 
megoldottuk. A művelődési házi tevékenység szakmai munkáját továbbra is az igazgató egy 
személyben látta el, mellette 1 fő teljes foglalkoztatott gondnok, 1 fő büfé eladó, 1 fő részmunkaidős 
gazdasági munkatárs, és 1 fő részmunkaidős pénztáros segítette az intézmény működését.     

-  A művelődésszervezői munkakör továbbra is szerepel az intézmény SZMSZ-ében, azonban 
több éve nem tervezhető az intézmény költségvetésében, így az álláshely ismét betöltetlen maradt. 
-  A turisztikai munkakör szintén szerepel az intézmény SZMSZ-ében, de az továbbra sem volt 
tervezhető az intézmény költségvetésében. 

-A könyvtári munkát jelenleg két fő látja el. Pályázati kötelezettség miatt a két fő 8 órás 
foglalkoztatású könyvtáros alkalmazása megtörtént.  
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs 
pénz néprajzosra az átrendezéshez. Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, 
nagyobb alapterületen, méltóbb körülmények között mutassuk be a helytörténeti anyagot. 
-A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltató Központtal. 2014. 01. 01-től a gazdaságvezető álláshely különválik Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltató Központtól, 2013. december 16-án (közigállás publikálásának 
időpontja) az álláshely meghirdetésre került 2014. január 17-én, előzetes tervek szerint az 
álláshely betöltésre kerül.  
Ezek a munkatársak többször besegítettek a rendezvények lebonyolításába is. 
 
- A feladatainkat rendszeresen önkéntesek, 2013. december 01-től közművelődési közmunkások, 
valamint civil szervezetek bevonásával végezzük. 
 

Tárgyi feltételek, Épületek 
 A 2013-es évben eszközfejlesztésünket pályázati támogatásból sikerült finanszíroznunk, a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból többek között padlóvédő gumiszőnyeget, játékokat, 
felújításokhoz való kellékeket, energiatakarékos reflektorokat és almatúrákat, erősáramú kábelt 
vásároltunk. 
 
-Az épületeink, a technikai eszközeink állapotában változás, hogy az elmúlt 2 évben kellő figyelmet 
fordítottunk, fejlesztésüket lehetőségeinkhez képest megtettük. Megújult a vizes blokk, nagyterem-
színpaddal a művelődési házban. A könyvtárban elektromos korszerűsítés és fűtés fejlesztésére került 
sor. A közösségi színtér felújítása egyre sürgetőbbé válik a Szapárfalu Klubkönyvtár (külső és belső), 
könyvtár (külső, nyillászárók, vizes blokk felújítása), művelődési ház (külső, nyillászárók, 
fűtéskorszerűsítés, egyéb funkciókat ellátó épület külső-belső és elektronikai hálózat felújítására) 
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épületeinek rekonstrukciójára, kiscsoportos közösségi és raktár terekkel történő bővítésére 
megfelelő pályázat esetén törekednünk kell. 
  
1. Szapárfalui Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt továbbra is folyamatosan romlik, 
a helyiséget kifestettük, ill. székekkel bővítettük. Nagyon fontos lenne az épület tetőszerkezetének 
cseréje, az épület falainak felújítása, mert a 4 számú főútvonal melletti szakaszon a fal keresztbe van 
repedve az épület teljes hosszában és félő, hogy balesetveszélyessé válik az épület. A pince rész 
használhatatlan és balesetveszélyes. Több nyillászáró és ajtó javítása már nem költséghatékony ezért 
cseréjük időszerű lenne.  
 
2. Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Sok esetben gondot jelent, hogy az állandó 
csoportok és programok, valamint az eseti kulturális alkalmakat összeegyeztessük. 
 

 2013-ban kész lett az épületek villám védelem és érintésvédelmi felülvizsgálata.  
 
- Az évi leltárt december 27-én megtartottuk az intézményekben. December 30-án a Kávéház 
leltározása megtörtént. 
 
Gazdálkodás 
-  A rendezvények számát költségvetési lehetőségeink nagyban befolyásolják. Mindemellett a személyi 
feltételeknél említett létszámgond is korlátozza lehetőségeinket. A rendezvények dologi kiadásaira, 
honoráriumaira és marketingjére korlátoltan tudunk fordítani. Szakmai bevételeink növelésének 
továbbra is akadálya a programokra fordítható költségvetési eszköz hiánya. 
- 2013-ban a Magyar Kultúra Napja, I. Fegyverneki Népzenei és Népdal találkozó, Nemzeti ünnepünk 
Március 15., Tavaszi Rockfesztivál, Június 4. Összetartozás Napja, Vándorló Bográcsok találkozója 
(Kuncsorba), Virágzó Tisza Napja, Fegyvernek Napja, Augusztus 20. Nemzeti ünnepünk, a 
Fegyvernekről Elszármazottak Találkozója, Városnap, Séta Dévára, Solymászmise - Lelovich György 
születésének 100. évfordulója, az októberi 23-ai ünnepség, Adventi hangverseny, Karácsonyi 
készülődés, Fegyverneki Rockfesztivál, táncházak a rendezvények az intézmény szervezésében került 
lebonyolításra.  
Jogi dokumentumok 
2013-ban az intézményben újrafogalmaztuk, és olvasó-barátibbá tettük a könyvtárhasználati 
szabályzatot.  
Alapító okirat és SZMSZ módosítását kezdeményeztük, küldetés-nyilatkozatot fogalmaztunk meg. 
Az intézmény szabályzatainak aktualizálása folyamatosan történik, az utca névváltozás és várossá 
válás miatt, mind pedig a jogszabályi változások miatt. 
 
Partnerkapcsolatok 
Élő kapcsolata van az intézménynek: 

-a helyi intézményekkel 
- megyei és térségi tárintézményekkel 
- civil szervezetekkel 
- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán, 
- rendőrséggel, 
- tűzoltósággal 
-Visk (Ukrajna) városának szervezeteivel 

 
A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a Törökszentmiklósi Művelődési Központtal és az 
Ipolyi Arnold Könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával szoros az együttműködésünk. Nemzeti 
Művelődési Intézettel közös feladataink vannak. 
 
A szakmai munka értékelése 
Közgyűjteményi tevékenység 

A 2013-as évben a személyes könyvtárhasználat terén növekedés volt. Míg 2012-ben 2539 fő 
használta a könyvtár szolgáltatásait, addig 2013-ban 3512 fő. Az internethasználat is növekvő 
tendenciát mutatott. 2012-ben 938 fő, 2013-ban pedig 1085 fő használta a világhálót.  

A 2013-as év a kölcsönzött dokumentumok számában is megnyugtató eredményt hozott. Az 
összes kölcsönzött dokumentumok száma 4702 – ez jóval több kötetet jelent, mint 2012-ben. Ebből az 
összesből 1203 kötet a 14 éven aluliak által kikölcsönzött dokumentum.  
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 A regisztrált használók száma is gyarapodott. 2013-ban 690 regisztrált használó 
volt, ebből újonnan regisztrált 150 fő. Olvasó 520 fő – ebből 14 éven aluli 190 fő, míg látogató 170 fő 
– ebből 14 éven aluli 7 fő volt. A mai viszonylatban jónak mondható, hogy több volt a beiratkozott 
olvasó – tehát olyan, aki könyvet kölcsönöz – nem úgy, mint a látogató, aki csak az internetet veszi 
igénybe.  

 Az elmúlt évben rendezvények is voltak a könyvtárban. A TÁMOP 3.2.4 keretén belül 
áprilisban a Költészet Napja alkalmából megemlékezést tartottunk az Irodalmi Kör tagjaival. 
Októberben ismételten csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Rezes 
Erzsikét kértük fel, hogy tartson egy verses-mesés, bábozós foglalkoztatót gyerekeknek.  
Az iskolás gyerekek a 2013-as évben is megtekintették a Helytörténeti Kiállításunkat.  

 Az előző évekhez hasonlóan, 2013-ban is kaptunk ajándékba sok szép könyvet a Márai-
program keretében. 

 
Helytörténeti gyűjtemény 
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok mutatják meg a gyűjteményt a látogató csoportoknak, 
személyeknek, de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai ismeretek nélkül nem 
vállalkozhatnak. Az állomány újraleltározása megtörtént digitális leltárt készítettünk, a gyűjtemény 
néhány adománnyal bővült.  
Információs tevékenység 

A Fegyverneki Hírmondóban rendszeresen szerepelnek csoportjaink, programjaink írásaink. 
 A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények alapinformációi. 
 A 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült intézményi honlap működik. 
 www.kultura-fegyvernek.hu. A honlap tovább bővült és működik. Az intézmény a facebook-on 
is hozott létre oldalt mely folyamatosan bővül látogatottságában. Jelenleg 486 tagja van a 
csoportnak, leglátogatottabb posztunkat több mint 9000-en látták, 66073-an nézték meg a 
felhívásokat 2013-ban. 
 
 Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről, 
csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.  
 Az intézmény honlapján található egy olyan naptár, ahol az események időpontjait a lakosok 
nyomon tudják követni. 
 A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-
mailen megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehették (pl.: pályázatok, képzések). 
 

Ismeretterjesztési tevékenység 
-  2013-ban ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül a fenntartási 
időszakra vonatkozó tevékenység pótlása szükséges. 
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal, 
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére 
Kiállítások rendezése 
- A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon 
kiállítása, mely 2013-tól digitalizálásra kerül és új formában való megjelenítése Lelovich György 
tablója az első képviselője. 
-Időszakos kiállítást rendeztünk a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban Lelovich György 
hagyatékaiból. 
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhímzőknek és kézimunkaforma művelőinek 
ősszel két hét időtartamra. 
- Helyi alkotónak adtunk bemutatkozási lehetőséget. 
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Vándorló Bográcsok Találkozóján és a Városavatási ünnepségen, 
Fegyvernek történelméből. 
Művelődő közösségek tevékenysége 
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata. 
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben 
szakkörökbe, csoportba járva képesek kibontakoztatni. 
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.  
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a település 
jó hírét viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha sportolnak, 
ügyesebbek lesznek, ha manuális feladatokat végeznek. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy 
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- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek, 
- ezért jobban érzik magukat a településen, 
- növelik a település megtartó erejét. 
Előadó-művészeti csoportok: 
 Néptánccsoportok 
o Az Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik általános iskolás 
korukban részt vettek néptánccsoportok munkájában. 
A csoport vezetője Gál Levente. 
oAnnaházi Ifjúsági Tánccsoport a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával alakítottuk 10-14 éves 
résztvevőkkel. A csoport a támogatási szakasz lezárultával is működik.(fenntartás). 
A csoport vezetője 2012 októbertől Kecskés Gergely. 
 Citeracsoportok 
o A Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001 őszén játszott először együtt a hangszerén. Az akkor 
középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany pávát is kapott együttessé értek. 
Csoportvezetőjük Szegi Katalin is közülük került ki. 
o A Hétszínvirág Citerazenekar 10-18 éves fiatalokból áll, arany minősítésű, arany páva oklevelet is 
kapott csoport. Szegi Katalin vezetésével. 
Népdalkör 
o A Szapáry Népdalkör  
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik szívesen énekelték 
szüleikkel, nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat. 2012  második felétől Gerőcs Eszter a 
vezetőjük  
oA 2011-ben kitüntetett Mirella Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját. A csoportot Polster 
Ildikó vezeti. 
o Táncházat indítottunk el, ahol célunk az volt, hogy ne csak a citerát ismerje meg a település, hanem 
más zenei típusú zenei felállásokat is, a citerából minőségi lépés a vonószene. Az igényt növelte az is, 
hogy művészeti csoportjainkból sokan kikerültek egyetemekre, főiskolákra ahol más típusú 
táncházakkal találkoztak. A Művelődési Ház új vezetése a szomszéd településekkel is szorosabb 
kapcsolatot épített ki és egymás rendezvényeit látogatva (Törökszentmiklós, Kisújszállás...) komplex 
táncházakkal találkoztak, így az igény megnőtt a minőségi lépés felé. Szeretnénk a táncházakat nem 
csak a kiszolgáló személyzetnek és a táncosoknak bemutatni, hanem a hagyománykedvelőknek és a 
művészetkedvelőknek. Szeretnénk tematikát bemutatni és a szomszéd településekkel a kapcsolatot 
szinkronba hozni.  
 
 Könnyűzenei együttesek 
A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség. 
o a Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy 
áttörést 2000. év jelentette, amikor a mostani formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen 
sikerrel.  
oA Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult. 
oAz Anonym együttes 2 fellépésen működött együtt a Művelődési Ház és Könyvtárral 2013-ben. 
2013 végén az együttes felbomlott. 
A helyi zenekarok nagy segítséggel vannak rendezvényeink lebonyolításában.  
Modern tánc, divattánc 
o A hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor, melyet ma divatos 
táncként tanulnak a hölgyek. 
Egy csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó vezetésével. Az ország 
sok pontján mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját szórakoztatására műveli. 
o A Dalma Dance Modell és Táncstúdió 2013 szeptemberében kezdte meg a próbákat a fegyverneki 
lányokkal két korosztályban.  
oTárgyalkotó kör 
6.1. A fafaragó szakkör a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával működött a pályázat idején. 
Ősztől intézményi szakkörként működnek. Működésük a pályázat fenntartását is jelenti. Vezetője 
Bárdi László. 
6.2. Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 4-12 fő 
részvételével a hidegebb hónapokban (októbertől március végéig). 
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével művelik a 
kézimunkázás szinte valamennyi területét. A csoportot Strigel Józsefné vezeti. 
 Mozgásos, sportos körök 
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oWing Tsun Kung Fu csoport Bihari Lajos vezetésével működik. 
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a fegyelem megtanulása, 
amelyben segítséget jelent ez a sport. 2012-ben kiemelkedő sikereket értek el országos versenyeken, 
Fegyvernekre került a Junior Magyar Bajnoki cím.  
o A jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus jóga elemeit. 
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok önállóan is végzik. 
2012-től Karate csoporttal bővült a Művelődési Ház, Csontos Gábor vezetésével. 

 2013-ban újraindítottunk a Baba-Mama klubbot, hogy azok az édesanyák is 
kimozdulhassanak, akiknek a gyermekeit nem lehet bölcsődében adni. A gyerekek pedig 
játszhatnak, szocializálódhatnak.  

 Hobbykör 
o Az R 16 Röpgalamb Egyesület gyűléseket tart az épületben. 
o Sárszögi Holt-Tisza Horgász egyesület évek óta a Művelődési Ház rendezvényhez kapcsolódóan 
tartja versenyét. 
-Tanfolyamok: 2013-ban indult Angol, Parkgondozó, Mezőgazdasági Növény és állattenyésztő  
 
Rendezvényszervezés 
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt élők 
elvárása, hogy olyan kulturális nagy-rendezvények legyenek a településen, amelyek méltóak 
Fegyvernekhez. 
 Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek 
o Január 21. Magyar Kultúra Napja a közművelődés ünnepe, a helyi csoportok és civilek 
fellépésével. 
oMárcius 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél a Móra Ferenc 
Tagintézmény műsorával és a Művelődési Házban az Orczy Anna Tagintézmény műsorával 
ünnepeltük. 
o Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a 
polgármesteri alap összefogásával készült műsor. 
oAugusztus 3-án Fegyvernek napját tartottuk, pályázati támogatásból. Műfüves pálya átadása, 
gálameccsek és koncertek színesítették a programokat. 
o Augusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a Katolikus 
Karitász, a Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk szervezésével a Római 
Katolikus szentmisén ünnepeltük meg. 
oSzeptember 8. jeles napot ünnepelt Fegyvernek, várossá válása alkalmából. Városháza feliratának 
leleplezése és városkulcs átadása mellett nagyszabású programokkal ünnepeltük meg az eseményt. 
Vidékfejlesztési minisztérium, Fegyvernek Város Önkormányzata, Tiszamenti Leader és helyi civil 
szervezetek segítségével. Az elszármazottak találkozóját beépítettük a programba, hogy akik nem a 
településen élnek már, de kötődnek a városhoz, jelen lehessenek a megtisztelő eseményen.  
oOktóber 12-én Lelovich Györgyre emlékeztünk a hagyományos Solymászmise mellett, a Városházán 
előadást és megvendégelést tartottunk. 
o Október 23. Nemzeti Ünnepén az emlékműnél koszorúzás volt, a Fegyverneki Önkormányzat, az 
Orczy Anna Tagintézmény, a Mirella női kar és a fegyverneki Irodalmi Körrel. 
 Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények 
o Május 1-je. Költségcsoportosítás miatt a község nem rendezett rendezvényt, de helyiek 
használhatták az Ifjúsági Parkot és a Sportpályát. 
oVirágzó Tisza Napja 2 napos rendezvényen került lebonyolításra. 
oA Vándorló Bográcsok Találkozójának 2013-ban Kuncsorba adott otthon a Tiszamenti Leaderrel 
közös szervezésben, a Fegyverneki Önkormányzattal közösen képviseltük Fegyverneket. Mellyen 
településünk kapta a „Legvidámabb csapat” díját. 
 Színházi előadások 
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bemutatóját 2013-ben Kisújszállás rendezte meg melyen az Orzcy Anna Tagintézmény diákjai vettek 
részt segítségünkkel. 
oKisvakond, Télapó itt van és Mikulás táncházzal előadásokkal színesítettük programjainkat.  
oKoncert 
o A Dogs Zenekar, minden hónapban koncertet adott a település rock-rajongóinak. 
oA tavaszi Rockfesztiválon, Virágzó Tisza napján, Fegyvernek Napján, Városavatáson és a decemberi 
Rockfesztiválon helyi és vendég zenekarok fellépésével valósítottuk meg. 
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Származtatott alapszolgáltatások 
Adottságainkkal, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezeteknek is segítünk. 
Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, 
amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe. 
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben, amiért nem 
fizetnek bérleti díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást, berendezést szolgáltatjuk, de nem mi 
vagyunk a szervezők (pl.: tüdőszűrés, véradás stb.) 
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást, szervezési 
segítséget, hirdetési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia, dramaturgia stb.) vesznek igénybe. 
o Az Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
- a tagintézményei különböző vigasságaira 
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára 
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez 
- Szolgáltatások (, ügyvéd, ügyfélszolgálat) 
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés) 
- Civil szervezetek igénybe vételei (Szülői munkaközösség, Baldácsy Művészeti Egyesület, Katolikus 
Karitasz közösségi eseményei. ) 
- Magánszemélyek terembérlete 
- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az intézmény valamely 
telephelye, hanem csak a szervezési, hirdetési, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe 
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék) 
- Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek 
Fegyverneki Községi Sportegyesület 
hangosítási eszközünk állandó használatra adva 
mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához igazítása 
Fegyverneki Horgászegyesület 
versenyek hírelése 
Polgárőrség 
szkennelés, pályázat készítés, hírelés  
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
szervezési segítség 
Fegyverneki Gazdakör 
szervezés, hírelés 
Katolikus Karitasz 
szervezés, hírelés 
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok) 
hírelés, szervezés segítése 
 
Idegenforgalom 
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehetne a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is 
foglalkozó embereknek és egyéb szolgáltatóknak. 
- A település a belföldi 
o horgászturizmusra, 
o zöld turizmusra, 
o kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére, alakítja ki a kínálatát. 
o misztikus turizmusra (Domb), ami ki lett mérve 2013-ban, lehetőséget adna a továbblépésre a 
Kálváriadombi turizmusban. 

 
- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza meg az 
eredményét. 
- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség. 

Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikai munka feltételeit, de az 
önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére. 

 Közösségi, turisztikai portálok várnak feltöltésre ezeket az ingyenes lehetőségeket minél 
hamarabb ki kellene aknázni. 
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A működésre vonatkozó jövőbeni elképzelések: 

Az igazgatói pályázatban megfogalmaztam jövőbeli elképzelésemet és a 2013-2014-es 
munkatervekben már körvonalazódnak elképzeléseim.  

A Művelődési Ház:  

A terveimben szerepelt elsősorban az intézmény, intézmények felújítása, vagy ha van rá lehetőség új 
formában újjáépítése. Ezt a vonalat követve a nagyépület belsejét felújítottuk, új vizesblokk, 
székcsere, parketta felújítás, festést végeztünk. Az önkormányzat támogatása érződik, így reális esély 
van rá. A Nagyközség Várossá vált így méltó helye lenne a kultúrának és a közösségeknek. A szakmai 
háttér fejlesztése elengedhetetlen, a feladatok kárára ment az 1 személyes struktúra, amint a 
költségvetés engedi, a szakmai létszámot emelni kell. Nagyon gyenge a technikai háttér, aminek 
fejlesztésére lehetőséget kell keresni, eszközfejlesztési támogatás nem túl magas, de folyamatos 
fejlesztést próbálok belőle biztosítani, hogy a Művelődési Ház belső, és az udvar külső hangosítását és 
világítását saját erőből meg tudjuk oldani. A 2014-es évben sikerült a kistérségi társulástól komplett 
hangosítást átvenni, így a világítási gondokra kell a problémát fordítani. A külső rendezvények 
hangosítását viszont nem látom reálisnak, egyrészt az amortizáció, másrészt a költséghatékonyság és a 
versenyképesség miatt sem. Ez által költséget takarítunk meg és rendezvényeink bevétele növekedni 
tud. Megoldást kell találni a fellépők ruháinak és technikai eszközeik tárolására, mert különben 
használhatatlanok lesznek. Meglévő értékeink megóvása olcsóbb, mint az új beruházás.  

A hagyományőrző és népművészeti csoportok felmenő rendszerű oktatásának kialakítása nagyon 
fontos, mert a felnőtt csoportok utánpótlása nem biztosított demográfiai okok, helyi szakemberek 
hiánya és kiöregedése miatt. A fiatalok száma nem csökken drasztikusan, de az érdeklődés más 
irányokba tereli a gyerekeket. A helyi iskolákban számítok az együttműködésre. A szakemberhiány 
orvosolható lenne az iskolai képzéssel párhuzamosan, mert a legfiatalabb korosztálytól lehet 
megszerettetni a gyermekekkel a kultúrát. A helyből megoldható tanítók költségtakarékosabbak és 
rugalmasabbak. Viszont új impulzusokat nyújthatnak a külsős oktatók, ezért a környező településekkel 
való jó viszony nagyon fontos. Fontos a kulturális intézmények szerepe a tanórán kívüli oktatásban és 
ezt pályázatokkal is szokták segíteni. 2013-ban az iskolák helyzete tisztázódott, a gyerekek nagy része 
Fegyvernekre fog iskolába járni. Azokat a gyerekeket, akik eljárnak más települések iskoláiba nehéz 
programokra invitálni, mert a baráti körük, társaságuk nem helyben alakul ki és már fiatalon 
elszármazottak lesznek. Célom a tendencia csökkentése az Önkormányzat, az iskolák, civil 
szervezetek…stb. támogatásával. 

A Művelődési Ház kihasználtságát növeltem, számítottam a civil szerveződésekre a mozgásos 
sportkörökre, egyesületekre. Szoros kapcsolat a Baldácsy Művészeti Egyesülettel, pályázati 
lehetőségek igyekszünk kihasználni és 2014-ben már eredménye is van, igyekezni kell minél több 
aktív tagot léptetni az egyesületbe.  

A Fegyverneki KSE-vel fontos a kapcsolat, mivel számos esemény a sporttelepen valósul meg. A 
Művelődési Háznak vannak lehetőségei sport és szabadidő rendezvényekre pályázni, de hátrányban 
van, mert a sporttelephez nincs köze, erre megoldást kell találni mindenképpen.  

A kávéház bevételeit növelni lehet különböző rendezvényekkel és a belső átalakításával, internet 
elérhetőséggel, szórakozási lehetőségekkel. Elhibázott lépés volt közalkalmazotti munkakörben 
alkalmazni kávéházi eladót, szakmai munkakörből pénzt elvonni rá, a jövőben meg kell találni a 
megfelelő megoldást. Viszont a szolgáltatást nem szabad vállalkozói kézbe kiadni, mert a 
közművelődés és a vállalkozói szemléletet nem lehet mindig összeegyeztetni.  

Nagy lehetőségeket rejt magában a turizmus Fegyverneken, szép környezetben fekszik a település. 
Szállásra nagyon nagy szükség van és remélem a Bíró kastély projekttel meg is oldódik a probléma. 



 21

Marketingeszközök kihasználása az interneten, vendégváró, programturizmus, facebook…stb 
emberigényes feladatok, megoldást kell találni rá.  

Könyvtár: 

A könyvtár alapellátása jó, bővítettük a szolgáltatást színes nyomtatóval, szkennerrel, így megfelelő az 
informatikai háttér. A szolgáltatás díjait emeltük, hogy ne legyen veszteséges. Könyvtárhasználati 
szabályzatot módosítottuk, olvasó és felhasználóbaráttá tettük a nyitva tartást. 

Szükséges a szakmai létszám óraszámát emeltük, így kielégítő a szolgáltatás, de a munkatársak 
különböző okokból való hiánya néha okozott működési problémát. 

A könyvtárosok szakmai képzése pályázatokból fog megvalósulni 2013-2014-ben, Kulturális 
Örökségvédelmet és Idegen nyelvet fognak tanulni. 

Az írott könyv és sajtó csökkenése miatt új területek fejlesztésére van szükség. A digitalizálás és az 
informatika terén, pályázatok útján meg kell találni a megfelelő forrást rá.  

Nagyon nagy az elmaradás Fegyvernek történetével kapcsolatban, a 20-század és a 21-eleje hiányos és 
egység nélküli. Mielőbbi pótlását, gyűjtését, digitalizálását meg kell kezdeni majd az egységes 
Fegyvernek történelmet létrehozni. Kiemelt feladatnak tekintem a fegyverneki anyagok gyűjtését, 
hogy elegendő információ álljon a következő generációk számára. 

Szakfelügyeleti ellenőrzés után az Önkormányzat vállalta az akadálymentesítést, szeretném 
véghezvinni, hogy ez mihamarabb megtörténjen és az idősebb olvasók ne szenvedjenek hátrányt. 

Helyismereti Gyűjtemény: 

Fényképes leltár készítése digitális és papír alapon. Tablók kijavítása, cseréje. Folyamatos gyűjtés 
indítása, állomány gyarapítása. Fontosnak tartom, hogy minden helyi és Fegyvernekről elszármazott, 
egyszer járjon itt és tudjon róla. A tárlat áthelyezése tájházba, melyben a fiatalok megtekinthetik, 
hogyan éltek itt az emberek. Fontos a viseletek beszerzése, a településrészek életének bemutatása, 
hogyan alakult ki a betyárvilág, két Világháború és a közte levő időszak élete, 1945-89 évek, 
rendszerváltástól napjainkig. Legnagyobb probléma, hogy a Helytörténeti kiállításnak nincs meg a 
leltára, már az átadás átvételben sem vettem át.  

A Szapárfalui Művelődési Ház: 

Az épület állagának helyreállítása nagyon fontos. Stratégiai ponton fekszik, így a funkcióbővítésével 
lehetne növelni kihasználtságát, tárlatot, alkotóházat, kiállítást nyitni benne. Ezeknek a fejlesztéseknek 
pénzügyi vonzata is van, mert nem csak az épület állapotára, hanem a biztonságra és a tárlatok 
kezelésére is fordítani kell. Fontos lenne parkoló építése és az akadálymentesítés megoldása. 

2014-év feladatai: 

A feladatokat az előző évek tapasztalatai, a 2013-es évben felmerült szükségletek és a költségvetési 
tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg. 
Munkafeltételek 2014-ben 
Személyi feltételek 

- A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban a közművelődési közmunkaprogram és az 
Önkormányzat által biztosított közmunkásokkal zajlik. Munkájukra szükség van a takarítási-
pakolási és karbantartási, valamint a közművelődési feladatok ellátásában is egyaránt. 

A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg a 
alkalmazottaktól. 
- A szakmai állomány gyenge és kis létszámú, ha valaki kiesik a munkából bármilyen ok 
folytán, a helyettesítése megoldatlan. A szakmai ellenőrzések, feladatok lebonyolítása plusz 
emberek bevonását igényelnék, amire anyagi fedezet nincs. 
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-2014. 01. 01-től gazdaságvezetőnk átkerül a Csorba-Mikro Térségi Alapszolgáltatási 
központhoz. Az állást meghirdettük és január 20-án előzetes tervek szerint be tudjuk tölteni. 
Átmeneti akadályoztatás előfordulhat, de rugalmasan megpróbáljuk a problémákat kezelni. 

Tárgyi feltételek 
 Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani 
-A Művelődési Ház hangosítási technikája nem megfelelő színvonalú, folyamatos fejlesztése évekkel 
le van maradva. Ennek pótlása sürgős, mert költségmegtakarítás szempontjából jelentős. Folyamatos 
karbantartásához műszaki ember szükséges, ennek hiányát az önkormányzattal közösen biztosítanunk 
kell. 
A kistérségi társulás megszűnésével és vagyonfelosztásával, terveink szerint hangosítási és világítási 
kellékeket, berendezések kerülnek fenntartásunkba. Ezek az eszközök nagyban javítják a technikánkat, 
de plusz feladatot is rónak ránk karbantartásukkal és fenntartási kötelezettségükkel. Ennek a 
feladatnak a segítésében bízunk az Önkormányzatban, mert szakember és pénz hiányában megoldatlan 
feladatnak tűnik.  
Épületek 

 A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének felújítása sürgető, mielőbb megoldást 
kell találni rá. Elektromos részének javítását elvégeztük, de felújítására nincs keret.  
Az épületek állagromlása látványos és most már elért egy kritikus szintet. A Művelődési Ház 
különálló épületének felújítása, elektromos szinten is fontos lenne. Az Önkormányzat az 2012-
ben a könyvtári szakfelügyelet felülvizsgálatának alkalmával vállalta, hogy a könyvtár 
bejáratát akadálymentesíti, ami 2013-ben nem történt meg, így ez erre az évre vár. 
Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Művelődési Ház épületeinek 
felújítására, azt feltétlenül szeretnénk, ha megvalósítaná. 2014-ben az akadálymentesítést és a 
szennyvízbekötést meg kell valósítani mind a négy épületnél, ennek anyagi fedezetére az 
Önkormányzattól várunk segítséget, mert pályázati lehetőség nem lesz rá. 
A könyvtárban a wc és mosdó helységét fel kell újítani, mert 1 közös helység van és a 
mozgáskorlátozottak számára nem elérhető, 2014-ben a szennyvízberuházással párhuzamosan 
ezt a fejlesztést meg kell valósítani.  
Szapárfalui klubkönyvtár állapota nagyon rossz, belső renoválásokat végeztünk, de a 4-es út 
felőli szakasz folyamatosan romlik és félő, hogy balesetveszélyes lesz. A vízelvezetést meg 
kell oldani, mert a fal keresztbe van repedve. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) 
rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, 
Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület használhatatlanná nem válik.  

Gazdálkodás 
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai közötti 
szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz szükség. 
-Szükséges a források keresése, pályázatok írása, mely hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg 
olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható. 

- A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el, ezért az abban lévő feladatok 
költségeit is ebből a költségvetésből kell finanszírozni.  
-NKA által kiírt pályázaton, rendszeresen tartott Táncházakra támogatást nyertünk 6 alkalomra. Június 
7-ig tart a programsorozat. 
-Támop-3.2.12-12/1-2012-0045 „Népművelőtől a Kulturális Szolgálatfejlesztőig” pályázat 2014-ben is 
folytatódik. Az intézményből 3 fő vesz részt a képzéseken, a költségvetést átmenetileg érintheti, de 
mivel 100%-os finanszírozást tesz lehetővé, ezért változást nem okoz benne.   

 
-Jogi dokumentumok 

 Ennek az évnek a feladata a munkaköri leírások, szabályzatok megújítása, a házirend 
felülvizsgálata. Egyéb meglévő szabályzatok törvényi változások felülvizsgálata. A 
sportszervezetekkel és az általuk használt létesítményekkel meg kell keresni a jogi lehetőségét 
annak, hogy a meglévő és sikeres pályázat esetén jó lehetőséget biztosító 
programfinanszírozásra szert tehessünk. Ebben kérjük az Önkormányzat segítségét. 

Partnerkapcsolatok 
- A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket keresünk. 
Figyelembe vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is és méretét is. 
Testvérvárosi lehetőségeket keresünk (az első lépcső az ukrajnai Visk városa), hogy pályázatokban 
eredményesebbek lehessünk (Visegrádi, külföldi szervezetekkel való együttműködés pályázatok).  
 
A szakmai munka tervezése 
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Közgyűjteményi tevékenység 
 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő pályázaton 
elnyert összeg és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható. 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos gépbe 
vitele mindennapi feladatok részévé vált.  
Könyvtári szolgáltatások 

- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos gondozása, 
legalább 2 hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon 

-otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban, 
-megnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e, 
-hosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre, 
-előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot, 

Helytörténeti gyűjtemény 
- Ebben az évben a fényképes katalógust követően, tervezzük a gyűjtemény bővítését és rendszeres 
nyitva tartását, melyet közzéteszünk.  

- Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban: 

oAkár csak határozott időre szakember foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez, 
szakmai feltáráshoz. 
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.  

Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása. 
 
Közművelődési tevékenység 
 

- A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, a tervek, csak az előre látható 
feladatokat tartalmazzák, melyek év közben változhatnak. 2014-ben Országgyűlési, Európa parlamenti 
és Önkormányzati képviselő választások lesznek. Ezeknek az eseményeknek pontos időpontjai még 
nincsenek, ezért a naptári programjainkban változást okozhatnak. Helyt kell adnunk fórumoknak, 
kampányoknak és választási helyszíneknek. Ezek az események kötelezettségekkel járnak, amit 
próbálunk rugalmasan kezelni.  

Információs tevékenység 
- Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész állapot 
fenntartására. A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele átgondolandó. 

Ismeretterjesztési tevékenység 
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntartása keretében „A demokratikus intézményrendszer 
megismertetése”, az állampolgári jogok részéről 2011. november 17-től számítva 5 évig, évente 
legalább 1 előadássorozatot kell tartani a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek. 
Kiállítások rendezése 
- A gobelin és kézimunka kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek bemutatkozási lehetőséget 
kell adni. Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a település lakóinak a kiállítással 
alkalmat kell adni arra, hogy megismerhessék a művészeti tevékenységeik értékeit. 
Művelődő közösségek 
Továbbra is törekszünk az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségeik biztosítására 
(útiköltség, jelmez) és a közös próbákra.  
Új közösségek kialakulása esetén, tevékenységükhöz az intézmény helységei és eszközei továbbra is 
biztosítottak. 
Rendezvényszervezés 
  Az önkormányzat által támogatott ünnepek 
  Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. január 18. 
  Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2014. március 15. 
  Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2014. június 4. 
  Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2014. augusztus 20.  
  Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. október 6. 
  Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2014. október 19. 
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ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK 

 II. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó 
Megrendezésének időpontja a (2014-es Országgyűlési választás időpontjától függően): 2014. április 
-Május 25. Gyereknap 

megrendezésének időpontja: 2014. május 25. 
-Virágzó Tisza Napja 

megrendezésének időpontja: 2014. június 06-07. 
-V. Vándorló Bográcsok Találkozója Kengyel-Bagimajor 

megrendezésének időpontja: 2014. július. 12. 
-Fegyvernek Város Napja 

megrendezésének időpontja: 2014. augusztus 02. 
 

Fegyvernek 2014. 06. 11. 

      Molnár Barna 
           Igazgató 



 
Fegyvernek Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

Előterjesztés 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 19-ei ülésére  
Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az Önkormányzat a településrendezési 
tervezés előtt dönt a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól. 
 
A szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és a településrendezési dokumentumok 
megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél 
szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási 
rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát, melyet a 
„FEGYVERNEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 
ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEINEK SZABÁLYAI” melléklet tartalmaz.  
 
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt 
határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni szíveskedjenek. 
 
………/2014.(VI.19) sz.     határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Fegyvernek Város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetéseinek 
Szabályzatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Fegyvernek, 2014. július 4.  
 
        Tatár László  
        polgármester 
Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Valamennyi képviselőtestületi tag 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
5. Tekse András városi főépítész 
6. Irattár 
 



 
 

  .........../2014.(VI.19.) számú önkormányzati határozat melléklete 

FEGYVERNEK  VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉSEINEK SZABÁLYAI  
 

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani 
lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények 
megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök 
nyilvánosságát.   

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Fegyvernek  
Város  településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés 
Szabályai az alábbiak:  

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:  
 

1.) A település teljes lakossága  
2.) Valamennyi fegyverneki székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
3.) Fegyverneki alapítvány, egyesület, civil szervezet 
4.) Valamennyi a településen működő elismert egyház 

 
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:  

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:  

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére az önkormányzat 
honlapján (http://www.fegyvernek.hu) felhívást tesz közzé a településrendezési terv 
készítéséről. A terv az Önkormányzatnál megjelölt időben és helyen hozzáférhető. 

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás 
módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a 
polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén 
alátámasztó munkarészeket tartalmazó tervet hozzáférhetővé teszi az önkormányzatnál 
megjelölt időben, melyről felhívást tesz közzé a honlapon, továbbá az önkormányzat 
hirdetőtábláján.  

 
Dokumentum  Eljárás fajtája  Előzetes 

tájékoztatás  
Elfogadás 
előtti 
tájékoztatás  

Településrendezési eszközök  Teljes eljárás  van  van  

Egyszerűsített 
eljárás  

nincs  van  

Tárgyalásos eljárás  nincs  van  
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c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig 
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:  

 Fegyvernek Város Önkormányzatának a Városi Főépítész részére  
Fegyvernek Város Önkormányzata 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. címre történő megküldésével. 

 
2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:  

a) A beérkezett véleményeket a  Városi Főépítész táblázatban összegzi.  

b) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Városi Főépítész megküldi a 
fejlesztési dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott 
tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a részére.  

c) A véleményekről készített táblázatot az ügyiratban dokumentálja. 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:  

a) A tervezői szakmai javaslat alapján a Városi Főépítész valamennyi érdemi észrevételre 
választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott 
véleményekre adott válaszát.  

b) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot a Városi 
Főépítész  a település honlapján ad tájékoztatást a dokumentum megtekintésének 
lehetőségéről. 

c) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot a főépítész az ügy 
aktájában dokumentálja.  

 
4.  Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
 

a) Valamennyi elfogadott  településrendezési eszköz jóváhagyásának kihirdetését követő 
10 napon belül a Városi Főépítész az elfogadott településrendezési eszközt teljes 
terjedelmében feltölti a honlapra, vagy  tájékoztatást ad az elfogadott dokumentum 
megtekintésének lehetőségéről. /helyéről és idejéről/ 

  
b) Az a) pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a  

 
• Az önkormányzat honlapján  
• Az önkormányzat hirdetőtábláján  

 

III. A szabályok hatályossága:  

A szabályzat Fegyvernek Város közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszközökre vonatkozik.  

 
 
    



 
 
 
 
 
 
Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

Előterjesztés 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére a Feladat-ellátási 
előszerződés a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 99/2014.(V.29.) önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően elkészítettük a III. 
számú háziorvosi körzet praxisjogának megszerzéséhez szükséges előszerződést Fegyvernek 
Város Önkormányzata és Dr. Landgraf József háziorvos között. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az III. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának 
megszerzéséhez szükséges előszerződést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek: 
 
………/2014.(VI.19.) sz.                                                  határozati javaslat: 
 
Feladat-ellátási előszerződés a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

  
      Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy 

Dr. Landgraf József háziorvossal a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. számú háziorvosi 
szolgálatra a határozat melléklete szerint az előszerződést megkösse. 

 
Erről értesül: 
      1./  Dr. Landgraf József 

2./  Tatár László polgármester 
3./  Buzás Istvánné dr jegyző 
5./  Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2014. június 12. 
 
 
                          Tatár László 
              Polgármester 
 
 
 
 



 
FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 171., adószám: 15736534-2-16, bankszámlaszám: 11745066–15409993) 
képviseletében Tatár László polgármester (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről Dr Landgraf József (5084 Rákócziújfalu, Fűzfa út 40. Szül.: Nagyszőllős, 1977. 
12. 02., alapnyilvántartási szám: 63989) – (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az 
alábbi feltételekkel:  
 
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 99/2014. (V.29.) számon hozott 
önkormányzati határozat alapján szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy egymással 2014. december 31. napjáig feladat-ellátási szerződést kötnek, 
amelyben: 
 
a) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az általa megszerzett praxisengedély birtokában 
biztosítsa a háziorvosi ellátást Fegyvernek III számú háziorvosi körzetére vonatkozóan. 
A III számú orvosi körzet leírása: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003. 
(IX.04.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja szerinti 3. sz. körzetben meghatározott 
közterületek. 
 
b) Megbízott vállalja, hogy ellátja a fent megjelölt körzetben a háziorvosi szolgálatot napi ….. 
óra rendelési időben. 
 
c) Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely Fegyvernek, Szent Erzsébet 
út 128/a sz. alatti rendelő. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben az Öotv. 2/B. § (1) 
bekezdésében megjelölt tartalommal szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit.  

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés 2015. január 1-jei 
hatállyal határozott – 5 éves – időtartamra kötik meg. 
 
4. Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelel, és 
vállalja, hogy jelen előszerződés aláírását követően a praxisengedély iránti kérelmet a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
benyújtja, amely kérelemhez a jelen előszerződés csatolja. 

5. Megbízott továbbá vállalj, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási szerződés 
megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését. 

6. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) 
bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek 
hiánya esetén. 
 
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az 
irányadók. 



8. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.  
 
 
Fegyvernek , 2014. ………………….. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                        …………………………………………. 
Fegyvernek Város Önkormányzata   Dr. Landgraf József 
Tatár László polgármester                    megbízott 
megbízó 
 
 
 
 

         
Záradék: 
Jelen előszerződést Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a …..../2014. 
(VI.19.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésére a 

Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 17/2014. sz. intézkedésével Fegyvernek 
települést a Törökszentmiklósi vonulási területhez sorolta be, így Fegyvernek Város 
Önkormányzata fenti rendelkezés alapján a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnoksághoz, mint köztestülethez tartozik 2014. január 1-től.  
 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 
239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 32. §-a tartalmazza az 
önkormányzati támogatásra vonatkozó szabályokat. E jogszabály nem mondja meg a 
támogatás összegét és a köztestület sem kapott felhatalmazást a hozzájárulás mértékének 
megállapítására, annak mértékét a feleknek kell meghatározni megállapodással.  
A Korm.rendelet 32. § (1) bekezdése szerint a támogatást legalább olyan mértékben kell 
megállapítani, hogy az a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet 
biztosítson a tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira.  
A Korm.rendelet 32. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat hozzájárulását az 
önkormányzat és a tűzoltóság közötti megállapodás rögzíti. A hozzájárulás mértékének 
megállapításánál kiemelt szempont a települések lakosságszáma, valamint a területek 
nagysága.  
A Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati tűzoltóság köteles elszámolni 
a fenntartáshoz biztosított hozzájárulás felhasználásáról az érintett önkormányzatok felé. 
 
Mint ismeretes Fegyvernek Város Önkormányzata korábban a Kisújszállási Önkéntes 
Tűzoltóság tagja volt, melynek fenntartásához 2011. évben 1.456 mFt, 2012. évben 1.403 mFt 
és 2013. évben számla alapján 1.403 mFt-tal járult hozzá. A fenti döntés alapján Fegyvernek 
most már nem tagja a Kisújszállási Tűzoltó Köztestületnek, azonban az ott közösen elért 
jelentős vagyonból való települési részesedése az önkormányzatnak megszűnik a kilépéssel. A 
vagyon megtartásának érdekében indokolt lehet a Kisújszállási Tűzoltó Köztestületnek 
további támogatása, de ennek mértéke még nincs kidolgozva. 
 
Törökszentmiklós részére a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Törökszentmiklósi Tűzoltó 
Köztestület részéről Fegyvernek esetében évi 1 mFt támogatást várnak el. 
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……../2014.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozati javaslat: 
 
A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. § 
(1) és (2) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság támogatására 2014. január 1-től évi 1 mFt támogatást biztosít.  

 
2.) A képviselőtestület a támogatásról szóló megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.  

 
Erről értesül: 

1.) Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2014. június 05. 
 
 
        Tatár László  
        Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött egyrészt: a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
(5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/A.) képviseli: Dr. Pataki Csaba elnök, mint 
támogatott, 
 
Másrészt: Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) 
képviseli: Tatár László polgármester, mint támogató 
 
között a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, mint köztestület 
támogatásáról. 
 

1.) Felek megállapítják, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 17/2014. 
sz. intézkedése alapján 2014. évben Fegyvernek Város Önkormányzata csatlakozott a 
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksághoz, mint köztestülethez 
került kijelölésre.  

 
2.) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 

239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése alapján Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2014. január 1-től évi 1 mFt pénzeszközzel támogatja a köztestület 
fejlesztési, fenntartási és működési kiadásait.  

 
3.) A támogatás kiutalása évi két alkalommal két egyenlő részletben történik: minden év 

június 30-ig 500.000,- Ft és minden év november 30-ig 500.000,- Ft összegben a 
69300217-10008274-00000000 számlaszámra.  

 
4.) A Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a köztestület a tárgyévet követő év 

március 31-ig írásban tájékoztatja Fegyvernek Város Önkormányzat 
Képviselőtestületét a támogatás felhasználásáról.  

 
5.) A köztestület Fegyvernek Város vonatkozásában ellátja az érvényes jogszabályokban 

és alapszabályban meghatározott feladatokat.  
 

6.) A megállapodás határozatlan időre szól. A támogatás mértékét szükség esetén a felek 
felülvizsgálják.  

 
7.) A támogatásból szerzett vagyon közös tulajdont képez, melyről a tagsági viszony 

megszűnésekor el kell számolni.  
 
Törökszentmiklós, 20..........................  Fegyvernek, 2014. június 20. 
 
 
………………………………………  ………………………………………….. 
Törökszentmiklósi Önkormányzati       Fegyvernek Város Önkormányzata 
Tűzoltó-parancsnokság      Képviseli: Tatár László polgármester 
Képviseli: Dr. Pataki Csaba elnök 
 
 
Jóváhagyva Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének ……/2014.(VI.19.) sz. 
önkormányzati határozatával.   



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tel./fax: 56/556-010 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 19-i ülésére a 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti 1/a. és 1/c. bérlemények a 
„Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” bérli, mely bérleti szerződés 
2014. június 30-án megszűnik. A szervezet továbbra is igénybe szeretné venni ezen 
helyiségeket a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására közérdekből.  
A közüzemi számlákat továbbra is fizetik, tartozásuk nincs. 
 
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2014. július 01-től 1 éves időtartamra történő 
bérbeadását. 
  
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az 
önkormányzat képviselőtestülete közérdekből dönt a bérbeadásról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
alternatívák közül dönteni szíveskedjen. 
 
„A” alternatíva: 
 
………./2014. (VI.19.) sz.     határozati javaslat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 
1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe adja a „Segítünk Országos 
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 
5.) részére 2014. július 1-től 2015. június 30-ig. Bérleti díjat nem állapítanak meg, de a 
bérlemény használata során felmerülő költségeket a bérlő fizeti.   
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.  

 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. Buzás Istvánné dr.  jegyző  
  3. Képviselő testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2014. június 11.                     
   

   Tatár László 
                                                                                                             polgármester 



 
„B” alternatíva: 
 
………./2014. (VI.19.) sz.     határozati javaslat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. 
és 1/c. sz. alatti helyiségeket nem adja bérbe a„Segítünk Országos Érdekegyeztető és 
Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére.   

 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. Buzás Istvánné dr. jegyző  
  3. Képviselő testület tagjai 
 
 
Fegyvernek, 2014. június 11.  
                            
   

   Tatár László 
                                                                                                             polgármester 
 
Készítette: Csaba Gáborné                                                                                        
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére a 

Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható önkormányzati 
ingatlanokról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Mint az bizonyára ismert a Képviselő testület tagjai előtt a Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet pályázatot nyújtott be a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1 kódszámú kiírásra. A pályázat 
első körben forrás hiány miatt nem került támogatásra, azonban 2014. április 10-én támogató 
határozatról kapott értesítést a Szövetkezet. 
A támogatási szerződés kötéshez szükséges dokumentumok között kérik a Szövetkezet nem 
saját tulajdonában álló ingatlanok tulajdonosi hozzájárulását. 
A pályázatban megjelölt tevékenységekhez (tészta gyártás, térkő gyártás) a Szövetkezet nem 
rendelkezik sem saját, sem bérelt ingatlanokkal. 
A térkő gyártás színhelyéül szolgáló Hillér majorban (hrsz: 0384/23) lévő üzem épületet és a 
hozzátartozó anyag tároló teret a Szövetkezet használj a pályázat megvalósítása és fenntartása 
során. 
A tésztagyártás helyszínéül a Szent Erzsébet út 161. (hrsz: 435) alatt lévő ingatlan került 
megjelölésre a pályázatban. Itt a tevékenység engedélyezéséhez szükséges felújításokat, 
átalakításokat kell elvégezni, melynek tervezett költségei a pályázatból finanszírozhatóak. 
Alternatívaként merült föl, hogy a tésztaüzem a LEADER pályázati forrásból kialakítandó 
kisléptékű élelmiszer feldolgozó üzemben - Bíró kastély (Fegyvernek, Damjanich J. út 155., 
hrsz: 256) – kerüljön kialakításra. Itt a két pályázat kivitelezését, időbeli ütemezését kell 
összehangolni. Mivel ez a folyamatos egyeztetések ellenére sem tudható biztosan így 
javaslatunk szerint a tésztakészítéshez két ingatlan használatának engedélyezését kellene 
jóváhagyni a képviselőtestületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával 
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek. 
 
………/2014.(VI.19.)sz.                              határozati javaslat: 
 
A Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható önkormányzati 
ingatlanokról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet részére a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0555 kódszámú pályázat 
megvalósításához biztosítja az alábbi önkormányzati ingatlanok, valamint az 
ingatlanokban lévő, START közmunkaprogram keretén belül vásárolt eszközök 
használatát: 

 
a.) Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161, hrsz:435, nem lakás céljára szolgáló épület, 
b.) Fegyvernek, Damjanich J. út 144, hrsz: 256, gazdasági épület, 
c.) Fegyvernek, Hillér major, hrsz: 0384/23, gazdasági épület. 
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2. Az 1. pontban szereplő ingatlanokról készült helyszínrajz a határozat mellékletét 
képezi. 

3. Az ingatlanok és eszközök átadásáról Fegyvernek Város Önkormányzata és 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet között külön megállapodást kell készíteni. 

4. A 3. pontban szereplő megállapodás Önkormányzat képviseletében történő aláírására a 
Képviselőtestület Ficsor Dénes alpolgármestert hatalmazza fel. 

5. Az 1.) pont szerinti ingatlanokat és a bennük lévő leltár szerinti eszközöket a 
képviselőtestület 2014. július 1-től a kötelező fenntartási időszak végéig 2020. 
december 31-ig adja használatba térítés nélkül. 

6. Az átadott ingatlanok és eszközök használatával felmerülő üzemeltetési költségek a 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetet terhelik.  

 
 
 
Fegyvernek, 2014. június 16. 
 
          (: Tatár László :) 
             polgármester 
 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoportvezetője 
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére a helyi 

önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2014. 
évi igényléséről 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetését 39.816 eFt működési hiánnyal 
fogadta el. Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) 
számú rendelet 1.§. 1.) a.) pontja rendelkezik a hiány megszüntetésének módjáról, mely 
szerint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
4. melléklet 1. IV. pontja szerinti támogatást kell igényelni a hiányzó forrás biztosítására. 
Az időközben megjelent a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014. (I. 
31.) BM rendelet alapján a támogatás 2013. szeptember 30-ig igényelhető. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének pozíciója annak elfogadását követően sem 
változott, ezért továbbra is indokoltnak tartjuk a támogatás iránti kérelem benyújtását, 
melynek egyik melléklete a képviselőtestület erről szóló határozata. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával 
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek. 
 
……………/2014.(VI. 19.)sz.                              határozati javaslat 
 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
2014. évi igényléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a megyei önkormányzati tartalékról 
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 7/2013.(I.31.) BM rendelet alapján a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. IV. pontja 
szerinti támogatásra igényt nyújt be a település 2014. évi költségvetési forrás hiányának 
fedezésére. 

 
Fegyvernek, 2014. június 16. 
 
          (: Tatár László :) 
            polgármester 
 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 

 



Fegyvernek Város Önkormányzat 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 19-i ülésére ideiglenes pénzeszköz 
átadásról szóló szerződés elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Fegyverneki Községi Sportegyesület EMVA LEADER támogatást nyert Kalandpark 
kialakítására, melynek keretében az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon különféle 
sportágak űzésére alkalmas pályák kerülnek kialakításra a kapcsolódó infrastruktúrákkal együtt. 
 
A beruházás megkezdődött és a kifizetési kérelem beadásához, jóváhagyásához szükséges a 
számlák pénzügyi teljesítésének igazolása. Ennek érdekében az Egyesület részére az elszámolásra 
kerülő számlákhoz igazodva ideiglenes pénzeszköz átadásra van szükség az első kifizetési 
kérelemhez hasonlóan. 
Az Egyesület az ideiglenesen átadott pénzeszköz összegét a támogatás számlájára való 
megérkezését követő három banki napon belül visszautalja az Önkormányzatnak. A kifizetési 
kérelem elbírálása 3-4 hónapot vesz igénybe. 
 
A határozati javaslat mellékleteként csatoltuk a kölcsönszerződés tervezetét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen! 
 
…………../2014.(VI.19.) sz.                                                        határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló szerződés 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyverneki 
Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásával. 

2.) A pénzeszköz átadásról szóló szerződés tartalmát a határozat mellékleteként 
elfogadja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Mészáros Ildikó Alapítvány elnöke 

 
 
Fegyvernek, 2014. június 16. 
 
 

(:Tatár László:) 
   Polgármester 
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Előfinanszírozási szerződés 
 

 
Előzmények: a Fegyverneki Községi Sportegyesület 2013-ban pályázatot nyújtott be kalandpark 
építésére az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra. A kivitelezés 2014-ben megkezdődött. Az 
Egyesület vezetője bemutatta a kivitelezés érdekében megkötött vállalkozói szerződéseket 
(kivitelező, műszaki ellenőr), melynek pénzügyi teljesítéséhez az Önkormányzat jelen szerződés 
megkötésével kíván eleget tenni. 

Az előfinanszírozási szerződés létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., adószám: 15736534-2-16) képviseli Tatár László polgármester 
(lakhely: Fegyvernek, Háy Mihály út 24, szül.hely: Szolnok, szül.dátum: 1965.08.28.), mint 
Támogató 

másrészről Fegyverneki Községi Sportegyesület (székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165., 
adószám: 19227667-2-16) képviseli Szabó Ferenc (lakhely: Fegyvernek, Hársfa út ……, szül.hely,: 
………………… szül.dátum: …………...) mint Támogatott – a továbbiakban: Támogatott – 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 
 

1.) Támogató előfinanszírozás keretében ideiglenesen pénzeszközt ad át Támogatott részére 
9.999.300 Ft + ÁFA, azaz kilencmillió kilencszázkilencvenkilencezer háromszáz forint + ÁFA 
összegben. 

2.) Támogató a támogatást nem egy összegben hanem a Támogatott által bemutatott számlák 
alapján készített egyedi lehívó levelek alapján utalja át Támogatott 69300114-10015775 számú 
pénzforgalmi számlájára. 

3.) Az előfinanszírozott összeg visszafizetése: Támogatott minimum az előfinanszírozásként 
kapott összeggel megegyező kifizetési kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz (MVH). A kifizetési kérelem elbírálását és a támogatási összeg MVH által az Adós 
bankszámlájára történő utalását követő három banki napon belül az Támogatott a Támogató 
bankszámlaszámára utalja a kölcsön összegét. 

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előfinanszírozás ellenértékeként ügyleti 
kamatot nem kell fizetni. 

5.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előfinanszírozás összegének biztosítása 
céljából a Támogató nem köt ki biztosítéknyújtási kötelezettséget a Támogatott részére. 

6.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

 
Fegyvernek, 2014. ……………………….. 
 

 
 

……………………… 

 
 

………………………… 
Támogatott Támogató 

Gál Istvánné 
Pénzügyi ellenjegyző 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1.) Temesváriné Bozsó Ágnes    2.) Angyal Csaba 
Fegyvernek, Táncsics M. u. 83    Fegyvernek, Szent Erzsébet út 150/A 

szig.szám: 936440 KA    szig.szám: 314432LA 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére a fegyverneki 
252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
2014. június 16-án Kiss István Fegyvernek Szent Erzsébet út 35/a., Keller Lajos Fegyvernek 
Damjanich út 163. és Kozák Gergelyné Kenderes Magyar út 18. sz. alatti lakosok által 
értékesítési ajánlat érkezett a fegyverneki 252/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 1660 
m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan.  Eladók az eladási árat 500.- Ft/m2 árban, azaz 
830.000.- Ft-ban jelölték meg. 
Kiss István 4/9 tulajdoni hányada alapján 738 m2, Keller Lajos 2/9 tulajdoni hányada alapján 
369 m2 és Kozák Gergelyné 3/9 tulajdoni hányada alapján 553 m2 nagyságú területtel 
rendelkeznek.  
 
A megvásárolni kívánt ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló Fegyvernek Damjanich út 
155. sz. (256 hrsz.) alatti Bíró kastéllyal szomszédos. Jelenleg konyhakerti növények 
termesztése folyik az önkormányzati területen, a megvásárlásra felajánlott ingatlannal az 
önkormányzat bővíteni tudná a konyhakerti növények termesztését. 
 
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2014.(VI.19.) sz.     határozati javaslat: 
 
fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés terhére 
megvásárolja a fegyverneki 252/2 hrsz. alatti 1660 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant Kiss István Fegyvernek Szent Erzsébet út 35/a., Keller Lajos 
Fegyvernek Damjanich út 163. és Kozák Gergelyné Kenderes Magyar út 18. sz. alatti 
lakosoktól 500.-Ft/m2 áron, összesen 830.000.- Ft-ért. Kiss István részére járó összeg 
369.000.- Ft, Keller Lajos részére járó összeg 184.500.- Ft és Kozák Gergelyné 
részére járó összeg 276.500.- Ft. 

 
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 

 
Erről értesül: 
1.)Tatár László polgármester 
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.)Képviselőtestület tagjai 
 
Fegyvernek, 2014. június 17. 
                                                                                                         /:Tatár László:/ 
                                                                                                           polgármester 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-i ülésére a „Fegyvernek 

közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése 
és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Mint bizonyára ismert a Képviselőtestület tagjai előtt a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet 
pályázatot nyújtott be a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1 kódszámú kiírásra. A pályázat első körben forrás 
hiány miatt nem került támogatásra, azonban 2014. április 10-én támogató határozatról kapott 
értesítést a Szövetkezet. 
A támogatási szerződés kötéséhez szükséges dokumentumok között kérik a Szövetkezet nem saját 
tulajdonában álló ingatlanok tulajdonosi hozzájárulását. 
A pályázatban megjelölt tevékenységekhez (tészta gyártás, térkő gyártás) a Szövetkezet nem 
rendelkezik sem saját, sem bérelt ingatlanokkal. 
A térkő gyártás színhelyéül szolgáló Hillér majorban (hrsz: 0384/23) lévő üzem épületet és a 
hozzátartozó anyag tároló teret a Szövetkezet használj a pályázat megvalósítása és fenntartása során. 
A tésztagyártás helyszínéül a Szent Erzsébet út 161. (hrsz: 435) alatt lévő ingatlan került megjelölésre 
a pályázatban. Itt a tevékenység engedélyezéséhez szükséges felújításokat, átalakításokat kell 
elvégezni, melynek tervezett költségei a pályázatból finanszírozhatóak. 
Alternatívaként merült föl, hogy a tésztaüzem a LEADER pályázati forrásból kialakítandó kisléptékű 
élelmiszer feldolgozó üzemben - Bíró kastély (Fegyvernek, Damjanich J. út 155., hrsz: 256) – kerüljön 
kialakításra. Itt a két pályázat kivitelezését, időbeli ütemezését kell összehangolni. Mivel ez a 
folyamatos egyeztetések ellenére sem tudható biztosan így javaslatunk szerint a tésztakészítéshez két 
ingatlan használatának engedélyezését kellene jóváhagyni a képviselőtestületnek. 
 
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával kapcsolatos döntést 
meghozni szíveskedjenek. 
 
……………/2014.(VI.19.)sz.                              határozati javaslat 
 
Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések 
korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti Tatár László polgármester Úr 
javaslatát, miszerint a benyújtott ajánlat érvényes, melynek alapján a bírálóbizottság az EC 
Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevőkkel 
kezdje meg a tárgyalást. 

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a közbeszerzési eljárás 
eredményét, azaz az EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és GLOBIMPEX Zrt. 
mint közös ajánlattevőt (címe: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.) nevezi meg nyertes 
ajánlattevőként. 

3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja 

4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Fegyvernek, 2014. június 16.       (: Tatár László :) 
             polgármester 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 

 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésére az 

elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalás 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A magyar Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról szóló törvényt (2013. évi L. tv.), melynek hatálya a tv. 
2. § (1) pont k) bekezdés szerint kiterjed a helyi és nemzetiségi önkormányzatok 
képviselőtestületének hivatalaira, a hatósági igazgatási társulásokra. 
A tv. 5. §-a és 6. §-a szerint a tv. hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes 
életciklusában meg kell valósítani és biztosítani kell: 

 az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok és információk bizalmassága, 
sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint 

 az elektronikus információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre 
állása zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmét 

Az elektronikus információs rendszernek az előbbiekben meghatározott feltételeknek 
megfelelő védelme körében a szervezetnek külön jogszabályban előírt logikai, fizikai és 
adminisztratív védelmi intézkedéseket kell meghatároznia, amelyek támogatják: 

 a megelőzést és a korai figyelmeztetést, 
 az észlelést, 
 a reagálást, 
 a biztonsági események kezelését. 

1. HIVATAL ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK 

A törvény előírásai szerint a Hivatalnak az alábbi feladatokat kell elvégeznie: 
1. Ki kell nevezni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságáért 

felelős személyt. 
Magyarázat: A törvény alapján felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
személy nevezhető ki, a végrehajtási rendeletek tervezete alapján szerződéses viszony keretein 
belül a feladat ellátható. 

2. Be kell jelenteni a Hatóságnak az 1-es pontban kinevezett személy adatait. 
Magyarázat: A törvény hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell küldeni a Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóságnak a szervezet elektronikus információs 
rendszereinek biztonságáért felelős személye természetes személyazonosító adatait, telefon- és 
telefaxszámát, e-mail címét és a végzettségét igazoló okiratokat. 
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3. Be kell jelenteni a Hatóságnak a szervezet adatait. 
Magyarázat: A törvény hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell küldeni a Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóságnak a szervezetnek a szervezet azonosításához 
szükséges adatokat. 

4. Meg kell küldeni a Hatóságnak a szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatát. 
Magyarázat: A törvény hatályba lépését követő 90 napon belül meg kell küldeni 
nyilvántartásba vétel céljából a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságnak a 
szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatát. 

5. El kell végezni a szervezet elektronikus információs rendszereiben kezelt adatok 
biztonsági osztályba sorolását. 

Magyarázat: A törvény szerint a Hivatal biztonsági besorolását az általa üzemeltetett 
elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályai alapján kell megtenni. Az 
elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását a bizalmasság, 
sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából kell megtenni a 77/2013. (XII. 19.) NFM 
rendelet alapján. 

6. A szervezet biztonsági szintbe sorolása 
Magyarázat: A Hivatal biztonsági besorolási szintje mindig az elektronikus információs 
rendszereinek a legmagasabb biztonsági osztálynak megfelelő fokozata. 

7. A szervezet biztonsági szintjének megfelelő informatikai biztonsági irányítási 
rendszer kialakítására cselekvési terv készítése. 

 Magyarázat: A törvény által előírt szervezeti szintű biztonsági besorolást követően, ha a 
szervezet a törvényben meghatározott biztonsági szintet nem éri el, akkor 90 napon belül 
cselekvési tervet kell készítenie az előírt biztonsági szint elérésére. 
Önkormányzatok esetében a minimális biztonsági szint: 2. 
A törvény alapján a szervezetnek lehetősége van az előírt biztonsági szint fokozatos elérésére. 
Ennek keretében a magasabb biztonsági szint elérésére – minden egyes szintet érintően, a 
következő magasabb szintre lépéshez – két év áll rendelkezésére. 
Ha a biztonsági szint a vizsgálat alapján az 1. szintet nem éri el, akkor az 1. szint eléréséhez 
szükséges intézkedéseket a lefolytatott vizsgálatot követő egy éven belül meg kell valósítani. 

1.1. Szervezet vezetőjének kötelezettségei 

 (1) A szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek 
védelméről a következők szerint: 

a) biztosítja az elektronikus információs rendszerre irányadó biztonsági osztály 
tekintetében a jogszabályban meghatározott követelmények teljesülését, 

b) biztosítja a szervezetre irányadó biztonsági szint tekintetében a jogszabályban 
meghatározott követelmények teljesülését, 

c) az elektronikus információs rendszer biztonsági osztálya és a szervezet biztonsági 
szintje alapján előírt követelményeknek megfelelően az elektronikus információs 
rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki, vagy bíz meg, aki azonos lehet a 
minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti biztonsági vezetővel, 

d) kiadja a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai 
biztonságpolitikáját, 

e) meghatározza a szervezet elektronikus információs rendszereinek informatikai 
biztonsági stratégiáját, 
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f) meghatározza a szervezet elektronikus információs rendszerei védelmének felelőseire, 
feladataira és az ehhez szükséges hatáskörökre, felhasználókra vonatkozó szabályokat, 
illetve kiadja az informatikai biztonsági szabályzatot, 

g) gondoskodik az elektronikus információs rendszerek védelmi feladatainak és 
felelősségi köreinek oktatásáról, saját maga és a szervezet munkatársai 
információbiztonsági ismereteinek szinten tartásáról, 

h) rendszeresen végrehajtott biztonsági kockázatelemzések, ellenőrzések, 
auditok lefolytatása révén meggyőződik arról, hogy a szervezet elektronikus 
információs rendszereinek biztonsága megfelel-e a jogszabályoknak és a 
kockázatoknak, 

i) gondoskodik az elektronikus információs rendszer eseményeinek nyomon 
követhetőségéről, 

j) biztonsági esemény bekövetkezésekor minden szükséges és rendelkezésére álló 
erőforrás felhasználásával gondoskodik a biztonsági eseményre történő gyors és 
hatékony reagálásról, és ezt követően a biztonsági események kezeléséről, 

k) ha az elektronikus információs rendszer létrehozásában, üzemeltetésében, 
auditálásában, karbantartásában vagy javításában közreműködőt vesz igénybe, 
gondoskodik arról, hogy az e törvényben foglaltak szerződéses kötelemként 
teljesüljenek,  ha a szervezet az adatkezelési vagy az adatfeldolgozási tevékenységhez 
közreműködőt vesz igénybe, gondoskodik arról, hogy az e törvényben foglaltak 
szerződéses kötelemként teljesüljenek, 

l) felelős az érintetteknek a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről 
történő haladéktalan tájékoztatásáért, 

m) megteszi az elektronikus információs rendszer védelme érdekében felmerülő egyéb 
szükséges intézkedéseket. 

 
Az elvégzendő feladatok és a biztonsági feladatok ellátására alkalmas személy kiválasztása 
céljából 3 árajánlatot kértünk.  
Az ajánlatokat a következő cégek nyújtották be: 

1. HRK Consulting Tanácsadó Kft 
2. MISEC Informatikai Szolgáltató Bt. 
3. PR-AUDIT Professzionális Informatikai Audit Kft. 

Az árajánlatok összehasonlítása 5 évre vetítve: 
 

Cég 
Egyszeri 
díj Havidíj Éves díj Össz: 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

5 év 
össz: 

HRK 
Consulting 600000 30000 360000 960000 780000 360000 360000 360000 360000 2220000 
Misec  50000 600000 600000 300000 600000 600000 600000 600000 2700000 
*Praudit 2500000   2500000 0 0 0 - - 2500000 

* A PR AUDIT 3 éves szerződést ajánlott fix 2.5 millió forint összegben. 
Magyarázat:  
Egyszeri díj tartalmazza a hatósági adatközlést, a felelős személy bejelentését, Informatikai 
Biztonsági Szabályzat elkészítését, Informatika rendszerek biztonsági osztályba sorolását, 
szervezet biztonsági szintbe sorolását, az ehhez tartozó cselekvési terv elkészítését, és a 
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törvény által előírt dokumentumok elkészítését (2014. szeptember 30-ig elvégzendő 
feladatokat).  
Havidíj tartalmazza a mindenkor érvényes informatikai biztonsági szabályokhoz történő 
igazodást, meglévő szabályzatok törvényi megfelelősségét, információbiztonsági előírások 
betartását és betartatását, az informatikai rendszerek törvény által előírt biztonsági szintjének 
elérését.  
Az árajánlatok, személyes megbeszélések és a szervezet jelenlegi biztonsági szintje 
alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a HRK Consulting Tanácsadó Kft 
árajánlatát fogadja el az alábbi határozati javaslat szerint:  
 
………/2014.(VI.19.) sz.     határozati javaslat: 
 
Elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalás 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a HRK Consulting Tanácsadó 
Kft. árajánlatát fogadja el és kifizetésére a 2014. évi költségvetés terhére 
kötelezettséget vállal 780.000,- Ft összeg erejéig. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2014. június 18. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
 
 
  



……../2014. sz.      határozati javaslat: 
 
Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati intézményekre történő 
telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja pályázat beadását 
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati felhívásra önkormányzati intézményekre 
történő napelem telepítésére. 

 
2.) A pályázatban résztvevő ingatlanok  

 
- Fegyverneki Művelődési Ház épülete, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184., 

hrsz.: 32/1, 
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha,  

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144., hrsz.: 2570, 
Fegyvernek, Hunyadi J. út 1., hrsz.: 2543 

 
3.) A pályázat beadással kapcsolatos előkészítő tevékenységre az önkormányzat külső 

vállalkozót vehet igénybe, melynek forrása a pályázat kapcsán rendelkezésre áll.  
 
Fegyvernek, 2014. június 19. 
 
 
        Tatár László 
        polgármester 



Oktatási, Közm vel dési, Szociális 
és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  
 

 
M e g h í v ó  

 
 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2014. június 16-án  – hétf n - 15 órai 

 

 
 
kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 

 
 
Képvisel testületi anyag véleményezése: 

 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

2. Tájékoztató a Fegyverneki Orvosi Rendel  2011-2013. évi szakmai és gazdasági 

tevékenységér l 

3. Tájékoztató a Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi szakmai 

tevékenységér l 



4. A Fegyverneki Orvosi Rendel  III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 

átadásáról 

 

 

 
Fegyvernek, 2014. június 12. 
 
  

 
Szatlóczki Edit sk. 
bizottság elnöke 



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke 
Fegyvernek 
 

Meghívó 
 
 
 
A Pénzügyi Bizottság ülését 2014. június 18-án – szerdán - 14 órára összehívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 
 
 

Képvisel testületi anyagok véleményezése: 
 
                    

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

2. Az anyakönyvi rendezvényekr l szóló rendelet módosításáról 

3. Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefügg  partnerségi egyeztetési szabályairól 

4. A Fegyverneki Orvosi Rendel  III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 

átadásáról 

5. A Törökszentmiklósi Önkormányzati T zoltó-parancsnokság támogatásáról 

6. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények 

bérleti szerz désének meghosszabbításáról 

 
 
 
 
 



Fegyvernek, 2014. június 12. 
 
 
 
 

 
Dr. Bognár Zoltán sk. 
bizottság elnöke 




