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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2020. március 24-ei rendkívüli nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Polgármesteri tájékoztató  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
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Melléklet:  0 

Készítette: 
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megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2020. március 19.  
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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 Képviselő-testülete 2020. március 24-ei rendkívüli  
ülésére a két ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 2020. március 2-án a Szolnoki Megyeházán a 4-es sz.  főút  

fegyverneki kereszteződésével kapcsolatos szakmai egyeztetésen 
vettünk részt.  

 2020. március 4-én fogadónapot tartottam.  
 2020. március 5-én közmeghallgatást tartottunk a Szapárfalui  

Klubkönyvtár épületében.  
 2020. március 10-én a Vöröskereszt helyi képviselőivel folytattam 

megbeszélést a 2020. évre tervezett rendezvények kapcsán.  
 2020. március 11-én a Belügyminisztérium és a 

Törökszentmiklósi Központ képviselője ellenőrizte a 2019. és a  
2020. évi közfoglalkoztatást.  Ugyanezen a napon Rédai József,  az 
Orvosi Ügyeleti Kft.  vezetőjével tárgyalást folytattam az orvosi  
ügyelet átvételének lehetőségeiről.   

 Március 15-én az 1848-49-es emlékműnél koszorúzássa l 
egybekötött megemlékezést tartottunk.  
 

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: március hónapban 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) rendelet alapján 

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: 
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy 
   eltemettetéséhez hozzájárulás   - 
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)             15 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     -    
 

B.) Bizottság döntései: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
19/2019.(XI.29.) rendelet 5. § (2) bekezdés alapján biztosított átruházott 
hatáskörében hozott döntései: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.  - 
a) pénzbeli     -  
b) természetbeni     - 

- rendkívüli települési támogatás elutasítás - 
- kamatmentes kölcsön    - 
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II. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2020. március 19-ig:   

 
 
III. Fontosabb jogszabályok : - 
 
 
 
 
………/2020.(III.24.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2020. március 19. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  
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Előzetes hozzájárulás Fegyvernek Város 
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Kiszelovics Ildikó  
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 24-ei rendkívüli 
ülésére előzetes hozzájárulás Fegyvernek Város településképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény értelmében 2018-ban elkészíttette és jóváhagyta Fegyvernek 
Város Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és Településképi 
Rendeletet (továbbiakban: TKR) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő–testülete a Fegyvernek Város 
településképének védelméről szóló 5/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet többek között 
rögzíti a helyi értékvédelem feltételeit, a védelem alá helyezés szabályait.  
A településképi rendelet melléklete tartalmazza a helyi védett épületek listáját. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatához ifj. Országh László által, 2020. februárjában 
kérelem érkezett, hogy a Fegyvernek, Táncsics Mihály út 185 szám alatti lakóház a 
hozzátartozó telekkel együtt kerüljön helyi védelem alá. A régi sváb parasztház, mint 
néprajzi – helytörténeti emlék kerülne védelem alá és lenne az értéktár része. 
A TKR helyi védett épületek listája a Rendelet 43/A.§ alapján módosítással hajtható végre. 
Az eljárás lekoordinálására települési főépítészi alkalmazása szükséges. 
 
A helyi védelemmel kapcsolatos főépítészi feladatok költségét a helyi védelem alá 
helyezés kezdeményezője finanszírozná, háromoldalú megállapodás keretében. 
 
A településképi rendelet módosításához az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
szükséges. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet határozattal támogassák a régi sváb parasztház helyi 
védelem alá vételét. 
 
…………./2020.(III.24.) sz.      határozati javaslat:  
 
Előzetes hozzájárulás Fegyvernek Város településképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fegyvernek, Táncsics 
Mihály út 185. szám alatti lakóház és telek helyi védelem alá helyezésével 
összefüggésben Fegyvernek Város településképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosításához előzetesen hozzájárul. 



 
2.) Fegyvernek, Táncsics Mihály út 185. szám alatti lakóház és telek helyi védelem alá 

helyezésével kapcsolatos főépítészi feladatok költségviselője, a helyi védelem alá 
helyezés kérelmezője, ifj. Országh László. 

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri Tatár László 

polgármester urat, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti egyeztetési eljárást (43/A.§) indítsa meg. 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) ifj. Országh László kérelmező 

 
 
 
Fegyvernek, 2020. március 19. 
 
 
       Tatár László  

polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2020. március 24-ei rendkívüli nyílt ülésére 
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Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
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Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2020. március 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. március 24-ei ülésére a 
szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kialakult járványhelyzet, illetve a fokozott fertőzésveszély miatt a képviselő-testület és a 
bizottságok ülései csak a minimálisan szükséges és indokolt esetben kerülnek megtartásra.  
 
Az elmúlt időszakban több kérelem érkezett települési támogatás igénylésével kapcsolatban, 
amelyről a rendelet szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni. A 
kérelmek elbírálása a bizottság ülése nélkül nem oldható meg, ezért a járványhelyzet idejére 
javaslom, hogy a testület adja át részemre a bizottság erre irányuló hatáskörét.  
 
Javaslom, hogy a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 5. § (2) 
bekezdése kiegészítésre kerüljön az alábbiak szerint:  
(2) A települési támogatási kérelmek elbírálása a polgármester önálló hatáskörébe tartozik.  
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi rendelet-tervezetet 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
………/2020.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet 5. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
 
(2) A települési támogatási kérelmek elbírálása a polgármester önálló hatáskörébe 
tartozik.  
 

2. § E rendelet 2020. március 26-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

Tatár László         dr. Pető Zoltán 
polgármester                 jegyző 




