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ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 10-ei rendkívüli ülésére a 2018. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban
– lehetősége van 2018. évben start programok indítására, melyek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállalok foglalkoztatása valósulhat meg a településen.
2018. évben 5 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoztatási
programot kíván indítani.
A korábbiakkal ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz Önkormányzati önerő biztosítása szükséges.
A programok pontosabb adatai:
1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
A helyi sajátosságra épülő program fő tevékenysége a térkő gyártása. A programban az előző
években beszerzett gépeket használjuk (térkőgyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi). A
program keretein belül 1000 m2 térkő legyártását tervezzük, melyből 1000 m2 lerakása valósul meg.
Az előző évhez hasonlóan az idei év során is a térkő lerakása a belterületi közutak programban fog megvalósulni az Ady E. út egy részén.
A városi járdaburkolatok állapota rossz, felületük egyenletlen, hiányos, sok helyen balesetveszélyes, ezért indokolt a további járdaszakaszok cseréje. A szebb környezet kialakítása mellett
további cél a balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása.
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

19 fő
29.445.459 Ft
156.724 Ft
29.288.735 Ft

2. Belvízelvezetés
Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi nyílt csapadékvíz elvező hálózat 6 km, külterületen pedig 3,1 km területet, melynek állapota nem megfelelő rossz. A probléma minden évben Újratermelődik a csapadékos időjárás, valamint a zöld növényzet ( nád,
akác, vízi akác stb.) újratermelődése miatt. A programban a meglévő szikkasztó és elvezető
árkok folyás fenékszintje, valamint part és védő övezet rendezése, profilozása, valamint átereszek gépi és kézi karbantartása történik meg. A település belvíz csatornájának a Büdöséri I.
belvízcsatornájának vízfolyásai akadályainak eltávolítása ( vízi növényzet) 3,1 km hosszon,
37 200m2-en. A csatornák gépi- és kézi erővel történő partrendezése, parlagfű írtás, gépi- és
kézi kaszálása történik. A program keretében a Holt-Tisza belvíztározó I. tóegység medrének
kotrásának utolsó fázisa, iszapkiemelés partisávra depóniába, mely során 40.000 m3 iszap
kerül eltávolításra.
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A program keretében a Pajkosi Holtág és az I. Holtág közötti vízszintszabályzó műtárgy zsiliprendszerének teljes felújítása is megvalósul. Ehhez felhasznált anyagok: sóder,zúzottkő, fa
fűrészáru,zártszelvény,gázolaj(dieselolaj),cement..
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

28 fő
37.932.648 Ft
306.308 Ft
37.626.340Ft

3. Közúthálózat karbantartása
Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból több útszakasz állapota a
korábbi programokban elvégzett karbantartási munkálatai ellenére rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban vannak, további teljes körű javításra szorulnak.
A program keretein belül szeretnénk megvalósítani a Csillag út (Szent E. út- Viola út) útburkolatának teljes felújítását mindösszesen 1000 m-en, továbbá a Sóút összekötő településhatártól a Bálint Majorig meglévő útburkolat szélesítése útalappal (2000 m) és a Deák F. út- Ady
köz útalap készítése (500 m) is megtörténik, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő
közutak karbantartását és állagmegóvását végezzük el.
A korábban beszerzett gépek és eszközök igénybevételével az összes útépítéssel és felújítással
kapcsolatos kátyúzás (1000 m), padkázás ( 2500 m), úttisztítás és útjavítás ( 3000 m) elvégezhető.
A programban a helyi sajátosságra épülő programban legyártott térkő lerakása is megvalósul.
A város alábbi járdaszakaszinak újjáépítése történik meg. Térkő lerakása az Ady E. úton
1000m2
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

131 fő
190.881.575Ft
4.823.392Ft
176.058.183Ft

4. Mezőgazdaság
A mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2018-ban is. Az előző évekhez hasonlósan 3 fő ágazatra bontva: növénytermesztésre, állattenyésztésre és konyhakertre.
A növénytermesztésen belül összesen 28,1 ha NFA-tól bérelt területen szántóföldi kultúra
termesztése: búza 10,1 ha (022/24, 038/1, 0135/35, 0218/2, 0196/29, 0196/21, 0109/21), napraforgó 6,4 ha (0234/8, 0196/50), kukorica 3,3 ha (0338/10), lucerna 6,3 ha (0374/9). 2017.
évben búza 19,64 t, napraforgó 18,54 t, kukorica 9,28 t, lucerna 105 bála termény lett.A szántóföldi kultúrák előállításában szükség szerint a kézi munkát igénylő munkáknál igénybe
vesszük a közfoglalkoztatott dolgozókat (kukorica, napraforgó kapálás).
A program keretében 400 q búzát, 120 q napraforgót, 120 q kukoricát, 420 q lucernát tervezünk megtermelni.
A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra. Az
állattenyésztést továbbra is a korábban megvásárol Kavicsos Majorban folytatjuk, amely teljes mértékben az Önkormányzat tulajdona. Az állattenyésztésben korábban beszerzett állatok
és annak szaporulata az önkormányzat tulajdonában vannak: 3 db üsző (magyartarka), 4 db
üsző (szürkemarha), 21 db tehén (magyartarka), 2 db borjú (magyartarka), 2 db növendék
üsző (magyartarka), 1 db sertés.
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Az előző években beszerzett gépek, eszközök nagyban elősegítik a kézi és gépi munkálatokat.
A jogszabály és szakmai követelmények előírják a trágyatároló létesítését az állattartó telepen, amelyet meg is valósítottunk a 2017-es évben. A fejősállomány nagysága, valamint az
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások indokolttá tették a mobilfejőgép és a tejhűtő beszerzését, melyet szintén sikerült megvalósítanunk az előző években. A 2017. évben
továbbá sikerült még megvalósítani a pasztőröző és a csomagoló berendezés, valamint 2 db
hűtőkonténer beruházása is.
3,8 ha-on tervezünk konyhakerti növénytermesztést: 1 ha vöröshagyma,1,5 ha paprika, 0,5 ha
paradicsom, 0,8 ha burgonya. A terményt az önkormányzat által üzemeltetett konyha veszi át.
210 q vöröshagymát, 200 q paprikát, 80 q paradicsomot és 210 q burgonyát tervezünk megtermelni.
A 2017. évben vöröshagyma 11 000 kg, burgonya 15 000 kg, paprika 7711 kg, kukorica 81 t
termény lett.
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

40 fő
52.757.516 Ft
822.164 Ft
51.935.352 Ft

5, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
A település belterületén jelentős mennyiségű hulladék kerül elhelyezésre szabálytalanul, jelentős mennyiségben inert hulladék, mely komoly problémát okoz. A program keretében kívánjuk megtisztítani a szennyezett területeket, a felderített helyszínek száma 8, melyből 8
kerül megszüntetésre. Belterületi gondatlan ingatlanokon és közterületeken illegális hulladék
összegyűjtése, érintett Fegyvernek Város belterülete: 544 ha.
Ezen felül, amennyiben év közben felderítésre kerül új illegális hulladéklerakó hely, annak
megszüntetése is feladat.
A program keretében nem csak a hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása történik meg,
hanem a szennyezett területek környezete is rendbetételre kerül, annak érdekében, hogy a
további hulladéklerakás megakadályozható legyen. Így nem csak a hulladéklerakás visszaszorítása történik meg, hanem a környezet rehabilitációja is megkezdődik.
A program keretében összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása engedéllyel rendelkező hulladék
lerakón, illetve hasznosító szervezetnél történik ( 55,5 m3 ami megközelítőleg 37 t. A hulladék átvevője tonnában számol el.).
Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
5 fő
A program teljes költsége:
6.701.834 Ft
A felajánlott saját forrás összege :
0 Ft
Az igényelt támogatások összesen:
6.701.834 Ft

Az öt új induló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 6.108.588 Ft, melyet a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás terhére biztosít az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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……./2018.(I.10.) sz.

határozati javaslat:

2018. évi közfoglalkoztatási munkaprogramok elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2018. évi közfoglalkoztatási start munka-programok pályázatainak benyújtásával. A 2018 évi költségvetésében kötelezettséget vállal a programok 6.108.588 Ft összegű önerejének finanszírozására az alábbiak szerint.
a

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

19 fő
29.445.459Ft
156.724Ft
29.288.735Ft

b Belvízelvezetés
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:
c

28fő
37.932.648Ft
306.308Ft
37.626.340 Ft

Közúthálózat karbantartása

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

131 fő
180.881.575Ft
4.823.392 Ft
176.158.183 Ft

d Mezőgazdaság
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:
e Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

40 fő
52.757.516Ft
822.164Ft
51.935.352Ft

5 fő
6.701.834Ft
0Ft
6.701.834Ft
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2. A kötelezettség vállalás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 2.sz. mellékletének III. 2. pontja szerinti állami támogatás.
3. Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződések megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. Január 09.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 10-ei rendkívüli
ülésére Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-Főkapitányság vezetője a mellékelt levelet küldte részünkre.
Kérte, hogy Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről tárgyaljon a képviselő-testület és támogassa
azt.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………./2018.(I.10.) sz.

határozati javaslat:

Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, rendőrségi
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

főtanácsos,

a

Törökszentmiklósi

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Téglás Zoltán r.
ezredes, rendőrségi főtanácsos Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének
történő kinevezését.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Képviselő-testület tagjai
3.) Dr. Urbán Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője
4.) dr. Pető Zoltán jegyző

Fegyvernek, 2018. január 10.

Tatár László
polgármester

