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MEG HÍVÓ
FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐT EST ÜLET E
2016. auguszt us 25-én – CSÜT ÖRT ÖKÖN - 15 ÓRAKO R ÜLÉST
T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi
Fegyverneken
nyújtott
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos
észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és
karbantartási tapasztalatairól
3. Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új digitális
településrendezési tervre vonatkozó véleményezési eljárása során
beérkezett vélemények elfogadásáról
4. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év
értékeléséről
5. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
kiírt pályázaton való 2016. évi második körös részvételről
6. Szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
Zárt ülésen:
1. Díszpolgári
cím
adományozásának
rendjéről
szóló
módosításáról, valamint a díszpolgári cím odaítéléséről
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. igazgatója és üzemigazgatója

rendelet
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3. napirendhez:
Tekse András főépítész
4. napirendhez:
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
Fegyvernek, 2016. augusztus 18.

Tatár László
polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztu s 25-ei ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:









I.

Augusztu s 1-én találkozt am a Tú rkevei VSE Bí rkózó S zakosztály
vezetőjével, beszéltünk a további kap csolatok bővítéséről, i lletv e
az egyesü let által elért ered mén yekről.
Változott a fogadónapok száma és időp ontja. Dr. Bognár Zoltán
alpolgármester ú r minden szerdán 16- 18 óra között fogadja a
lakosokat. Au gusztu s hón apban 3-án, 10 -én, 17-én, 24-én és 31- én
fordu lhattak, fordu lhatnak hozzá panaszai kkal, prob lémái kkal.
Augusztu s 6-án kerü lt sor telep ülésen a Város Nap i
rendezvényre.
Augusztu s 12-én a Tiszamenti Regionális Ví zművek Zrt .
üzemigazgatójával a bérleti-ü zemeltetési szerződ ésről, i lletve a z
Energeti kai Hivatalhoz megkü ldend ő új díjszámítás alapjáu l
szolgáló költségekről egyezt ettünk. Ezen a megbeszélésen
vi zsgáltuk át és aktuali záltu k a z egyéb megállapodásokat is.
Augusztu s 12-én találkoztam K egyes Attilával, aki szeptember 1 én elfoglalja őrsparan csnoki beosztását.
Augusztu s 17-én a 4-es sz. főút Szapárfalu belt erü let i
szakaszán ak
felújítását
végző
ki vitelezőkkel
folytatta m
megb eszélést.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: július hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
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- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
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II.

rendkívüli települési támogatás megáll.
rendkívüli települési támogatás elutasítás

-

Polgármesteri keret felhasználás:
2016. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2016. július 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
3.435.927,- Ft
(civil szervezeteknek):
1.230.000,- Ft
ÖSSZESEN:
4.665.927- Ft
Ebből: szociális segély:
725.215,- Ft
szoc.segély természetben:
275.500,- Ft
kölcsön:
2.435.212,- Ft
Ebből 2016. június 30-ig visszatérült összesen:
1.438.636,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
2.772.709,- Ft

III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. augusztus 15.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-ei ülésére
beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi Fegyverneken nyújtott
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak
üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 82/2012.(VI.28.) sz.
önkormányzati határozatával fogadta el a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: TRV.) között létrejött Vagyonkezelési
Szerződést, mely szerint 2013. január 1-től a TRV. végzi a vízi-közmű szolgáltatást a
településen.
A Vagyonkezelési Szerződés II. Vagyonkezelés fejezet 5.a. pontja, – a számvitelről szóló
2000. C. tv. figyelembevételével - valamint Fegyvernek Város Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) önkormányzati rendelet
11/B. §. (4) bekezdése tartalmazza a TRV. beszámolási kötelezettségét az előző évi
tevékenységéről.
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el TRV. és küldte meg az önkormányzatnak.
Fentiek szerint javasoljuk Tisztelt Képviselőtestületnek a beszámoló elfogadását az alábbi
határozati javaslat szerint:
……../2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi Fegyverneken nyújtott
víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak
üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. 2015. évi Fegyverneken nyújtott víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási
tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000 Szolnok, Kossuth L.út 5.)
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény igazgatója
Fegyvernek, 2016. augusztus 17.
Tatár László
polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-ei ülésére
Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új digitális
településrendezési tervre vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett vélemények
elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelete 39. § (2) bekezdése alapján a
településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket,
továbbá fenti rendelet 39. § (1) bekezdése alapján megtartott egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvét ismertetni kell a Képviselő-testülettel. A vélemények és a jegyzőkönyv
ismeretében a Képviselő-testület dönt a beérkezett vélemények fogadásáról, illetve el nem
fogadásáról.
A településrendezési tervet a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. készítette el. Az
elkészült tervdokumentáció a hatályos jogszabályok és a partnerségi egyeztetés alapján
véleményeztetésre került.
A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények alapján tervező a dokumentációt javította
és kiegészítette, így a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete 39 §-a szerinti egyeztető tárgyalás
összehívása nem volt indokolt.
A partnerségi egyeztetésről szóló Képviselő-testületi határozat alapján a terv nyilvánossága
biztosított volt. A kifüggesztés időtartalma alatt a partnerektől észrevétel, vélemény nem
érkezett.
A beérkezett vélemények és a partnerségi tervben meghatározott partnerek véleményinek
tervbe történő beépítésére a településtervező tételes szakmai magyarázatot készített.
Döntését az alábbiakkal indokolja:
A településrendezési terv véleményezése során beérkezett vélemények meghatározó része
nem kifogásolta a tervet, a beérkezett vélemények egy része kiegészítő jellegű volt, mely
alapján a tervező a tervet kiegészítette, ill. javította. Ezen vélemények figyelembevétele és
tervben történő szerepeltetése a szakmai magyarázatban összeállítottak szerint a terv
célkitűzését, fejlesztési területeit nem változtatja, csak kiegészíti és a jogszabályok alapján
pontosítja a településrendezési tervet. A partnerségi tervben meghatározott partnerek a
tervmódosítást nem kifogásolták, ill. véleményt nem adtak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő Képviselő-testületi határozati
javaslatot:
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............/2016.(VIII.25) számú

határozati javaslat:

Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új digitális
településrendezési terv véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Fegyvernek Város teljes
közigazgatási területére vonatkozó, új digitális településrendezési tervhez kapcsolódó
véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és a partnerségi tervben
meghatározott partnerek véleményét és azok településrendezési tervbe történő
szerepeltetését, a véleményeket a mellékelt szakmai magyarázatban foglaltak szerint
elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy e
határozatot, valamint a településrendezési eszközök tervezetét az eljárásban
keletkezett egyéb dokumentumokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelete
40. § (1) bekezdése szerint az Állami Főépítész részére meg kell küldeni és a 39. § (1)
bekezdés szerint a Képviselő-testületi döntést közzé kell tenni.
A határozatról értesülnek:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Szolnok
4. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft., Szolnok
5. Tekse András mb. főépítész
6. A Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint

Fegyvernek, 2016. augusztus 15.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-ei ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év értékeléséről

Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója elkészítette az intézmény 20152016-os nevelési év értékelését.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2 bekezdés h) pontja szerint az
intézmény fenntartója, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékeli a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Fentiek alapján javaslom, hogy a határozati javaslat mellékletét képező értékelést fogadja el a
testület.

………./2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év értékeléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda
és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év értékelését megismerte és elfogadja.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2016. augusztus 16.

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-ei ülésére a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való 2016. évi
második körös részvételről
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2016. évben is lehetőség van a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére. A pályázat célja az önkormányzatok
működőképességének megőrzése, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása.
A 2016. évi kiírás alapján igénylésre jogosító jogcímek az alábbiak.
Igazgatási feladatok ellátására
Óvodai feladatok ellátására
Iskolaműködtetési feladatok ellátására
Szociális alapellátási feladatok ellátására
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
Kulturális feladatok ellátására
Településüzemeltetési feladatok ellátására
Egészségügyi alapellátásra
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség
Az Önkormányzatnak 2016. évben is 39.816 eFt iskolaműködtetési hozzájárulást kell fizetnie,
mely szerepel ugyan a költségvetésben, de egyéb feladatok végrehajtásától von el jelentős
forrásokat.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek a pályázat beadását, az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
………/2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázaton való 2016. évi
második körös részvételről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési

2

támogatására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerint kiírt támogatásra igényt nyújt be a
település 2016. évi költségvetési forrás hiányának fedezésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport
Fegyvernek, 2016. augusztus 18.
Tatár László
polgármester

Választási Iroda Vezetője
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-ei ülésére a
szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes a Magyar Köztársaság Elnöke 2016. október 2-ára tűzte ki az országos
névszavazást.
A népszavazás kitűzésével szükségessé vált a 2014-ben megválasztott szavazatszámláló
bizottságok felülvizsgálata, kiegészítése és a működőképesség érdekében újabb póttagok
megválasztása. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1.§ (1) bekezdése
alapján a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) Általános részét kell alkalmazni. A Ve. 75. § a) és d)
pontjai értelmében a választási irodák ellátják a választás előkészítésével kapcsolatos
szervezési feladatokat és biztosítják a választási bizottságok működésének feltételeit. A Ve.
24. § (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges
számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyükre
a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a
póttagokat települési szinten kell megválasztani. A Ve. 25. §-ában foglaltak szerint a
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható
be, továbbá a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással
dönt a képviselő-testület.
Az előterjesztésben szereplő személyek megfelelnek a szavazatszámláló bizottságok
választott tagjaira, póttagjaira vonatkozó törvényes feltételeknek: a településen lakcímmel
rendelkeznek, szerepelnek a központi névjegyzékben, valamint velük szemben
összeférhetetlenségi ok nyilatkozatuk alapján nem áll fenn.
Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselőtestület a szavazatszámláló bizottságok póttagjait az
alábbi határozattal válassza meg:
…../2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bek. alapján megválasztja települési szinten a
szavazatszámláló bizottság póttagjait.
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A megválasztott szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig
tart.
Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:
1. Czifra Zsigmondné
Jávorka S. út 2/B.
2. Doblerné Strigel Enikő
Táncsics Mihály út 164.
3. Fazekas Edina
Vajda J. út 9.
4. Huber Viktória
Damjanich út 139.
5. Kóródi Petra
Szent Erzsébet út 130/A.
6. Siposné Szabó Erzsébet
Szent Erzsébet út 221/A.
7. Varga Tímea
Angolkert út 30/A.
Erről értesül: 1./
2./
3./
4./
5./

Bizottságok póttagjai
Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző
Helyi Választási Iroda
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2016. augusztus 16.
dr. Pető Zoltán
jegyző, HVI vezető
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. augusztus 25-i ülésére a
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete az 55/2016.(IV.28.) sz. önkormányzati
határozatával jóváhagyta a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel
kötendő ideiglenes közszolgáltatási szerződést és felhatalmazta a Polgármestert a
közbeszerzési eljárás megindítására. A közbeszerzési eljárás megindításáról szóló hirdetmény
megjelentetésre került a Közbeszerzési Hatóság honlapján.
Az eljárás elhúzódása miatt a Tisztelt Képviselőtestület a 74/2016.(VI.22) sz. önkormányzati
határozattal jóváhagyta az ideiglenes közszolgáltatási szerződés módosítását, mely alapján a
szerződés hatálya módosításra került 2016. május 1. napjától az érvényes és eredményes
közbeszerzési eljárás befejezéséig.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22.§. (1) d.)
pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és annak módosítása elektronikus
úton megküldésre került az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére.
A Koordináló szerv a Korm. rendelet 4.§. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a
mellékelten csatolt 1308-4/2016. iktatószámú levelében megküldte írásbeli véleményét az
ellátásért felelős részére, mely alapján a szerződésben szereplő jogszabállyal ellentétes
rendelkezéseket a jelzés kézhezvételét követő 30 napon belül módosítani szükséges, majd 8
napon belül elektronikus úton megküldeni a Koordináló szerv részére.
Fentiek alapján a közszolgáltatói szerződés 5. pontjában lévő alábbi szövegrész módosítása
szükséges:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A.§ (2)
bekezdésében foglalt Koordináló szerv fizeti meg a Szolgáltatónak a szolgáltatási díjat.”
Módosításra javasolt szövegrész:
„Szerződő Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A. § (2)
bekezdésében foglalt Koordináló szerv:
a)
kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket,
b)
szedi be a közszolgáltatási díjat,
c)
a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében
foglaltaknak megfelelő szolgáltatási díjat fizet.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjék.
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………./2016.(VIII.25.) sz.

határozati javaslat:

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a települési szilárd
hulladék gyűjtésére, elszállítására kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város
Önkormányzata és a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
között létrejött ideiglenes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést a melléklet
szerint módosítja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a szerződés II. sz. módosításának aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
5.) Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője

Fegyvernek, 2016. augusztus 25.

Tatár László
polgármester
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK
GYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA
II. sz. módosítás
amely létrejött egyrészről
Fegyvernek Város Önkormányzata
cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u 171.
adószám: 15736534-2-16
bankszámlaszám: 11745066-15409993
Statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16
képviseli: Tatár László polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
más részről
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft
cím: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.
cégjegyzékszám: 16-09-006169
adószám: 12533868-2-16
KÜJ szám: 100421466, KTJ: 101105157
bankszámlaszám: 11745066-20018418
Statisztikai számjel: 12533868-3811-113-16 képviseli:
Róth Ervin ügyvezető
(továbbiakban: Szolgáltató),
minősítési osztály: B/II
OKTF-KP/12122-8/2015
együttes említésük esetén Szerződő Felek között 2016. április 29-én létrejött megállapodás az alábbiak
szerint módosul:
A Szerződés 5. pontjában lévő szöveg az alábbira módosul:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A. § (2) bekezdésében
foglalt Koordináló szerv:
a)
b)
c)

kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket,
szedi be a közszolgáltatási díjat,
a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében foglaltaknak megfelelő
szolgáltatási díjat fizet.

A szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést a Szerződő Felek, mint akaratokkal mindenben megegyezőt írják alá.
Fegyvernek, 2016. augusztus 25.

-----------------------------------------Róth Ervin ügyvezető
Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.

-----------------------------------------Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata
Jogi ellenjegyző:
-----------------------------------------Pénzügyi ellenjegyző:
------------------------------------------

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2016. augusztus 25-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:

Tatár László
a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft-vel a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
elszállítására kötött ideiglenes közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
szerződés módosítás tervezet,
NHKV Zrt. 1308-4/2016. ikt.sz. levél másolata

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2016. augusztus 24.

Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2016. augusztus 22-én – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új digitális
településrendezési tervre vonatkozó véleményezési eljárása során
beérkezett vélemények elfogadásáról
2. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év
értékeléséről
Zárt ülésen:
1. Díszpolgári
cím
adományozásának
rendjéről
szóló
módosításáról, valamint a díszpolgári cím odaítéléséről

Fegyvernek, 2016. augusztus 19.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

rendelet

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2016. augusztus 24-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:
1. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi
Fegyverneken
nyújtott
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos
észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és
karbantartási tapasztalatairól
2. Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új digitális
településrendezési tervre vonatkozó véleményezési eljárása során
beérkezett vélemények elfogadásáról
3. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2015-2016. nevelési év
értékeléséről
4. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
kiírt pályázaton való 2016. évi második körös részvételről
5. Szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról
Zárt ülésen:
1. Díszpolgári
cím
adományozásának
rendjéről
szóló
módosításáról, valamint a díszpolgári cím odaítéléséről

Fegyvernek, 2016. augusztus 19.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

rendelet

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2016. augusztus 23-án – kedden - 15 órai

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

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új digitális
településrendezési tervre vonatkozó véleményezési eljárása során
beérkezett vélemények elfogadásáról

Zárt ülésen:
-

Rendkívüli települési támogatások elbírálása

Fegyvernek, 2016. augusztus 19.

Herman József sk.
bizottság elnöke

