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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Képviselőtestülete 2008. május 29-i együttes üléséről

és

Örményes

Önkormányzat

Helye: Fegyvernek községháza házasságkötő terme
Jelen vannak:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete:
Ambrus Dénes, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József, Huber Ferenc,
Krupa István, Dr.Kiss Györgyné, Nagy József, Németh Attila, Nida Imre, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna,
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete:
Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovácsné Szabó Mária, Papp István, Török Csaba
valamint Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a fegyverneki testületből 12
fő, az örményesi testületből 5 fő jelen van, a testületek határozatképesek és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Tukarcs Istvánné és Fürj Jánosné képviselőt jelöli ki.

Az ülés napirendje:
Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításának jóváhagyásáról.
előadó: Huber Ferenc polgármester
A napirend tárgyalásával a képviselők egyetértenek.
Az írásban kiadott anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, melyet a
Fegyverneki Képviselőtestület tagjai 12 igen szavazattal
Örményesi Képviselőtestület tagjai 5 igen szavazattal
elfogadnak és az alábbi határozatot hozzák:

100/2008.(V.29.)sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a FegyvernekÖrményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását az 1. sz.
melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Örményes
Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai

Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

kmft.

Huber Ferenc
polgármester

Török Csaba
polgármester

Tukarcs Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

Fürj Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

100/2008.(V.29.) sz. határozat melléklete
Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
2008. évi 1. sz. módosítás
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Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i üléséről
Helye: községháza házasságkötő terme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József, Huber Ferenc,
Krupa István, Dr.Kiss Györgyné, Nagy József, Németh Attila, Nida Imre, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző,
Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi társulás intézmény igazgatója, Siposné Szabó
Erzsébet Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Somodi Erika gyámügyi előadó, Máté
Ibolya védőnő, Polgárőrség képviseletében: Ladányi Miklósné, Kézilabda Szakosztály
képviseletében: Csík Jánosné, Pelyhe Anita, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Nardai Dániel települési
menedzser

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és megnyitja az ülést.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Tukarcs Istvánnét jelöli ki.
A meghívón feltüntetett napirendeken kívül az alábbiakat javasolja felvenni:
26.) Szivárvány út kialakításához szükséges terület megvásárlásáról, illetve a Szegfű út 2/b
(1966 hrsz) sz. alatti önkormányzati tulajdonú telek értékesítéséről.
előadó: polgármester
27.) Tópart út 5 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról és értékesítéséről.
előadó: polgármester
28.) Települési folyékony hulladékkezelő telep építésével kapcsolatos céltámogatás
lemondása.
előadó: polgármester

A képviselők a napirendek tárgyalásával egyetértenek.
Interpellációk
Nida Imre: a fogorvosi és a megüresedő gyermekorvosi körzet betöltéséről kérdez.
Krupa István a camion parkolóba kuka elhelyezését kéri, mert nagyon sok a szemét.
Balesetek megelőzése érdekében javasolja a településen lévő fákat szakemberrel megvizsgáltatni, és
ha kell időben kivágni.
Herman József: három lakos jelezte, hogy a Szivárvány és Csillag út kereszteződésében nagyon rossz
a víz minősége.
Tukarcs Istvánné ismételten felveti, mennyire balesetveszélyes, hogy a gyerekek közterületen
futballoznak. A rendőrségnek jelezte, de azt a választ kapta, hogy ilyen kis üggyel nem foglalkoznak.
Bízik benne, hogy a képviselőtestület nevében hatásosabb lehet a jelzés. De teljes megoldásnak ún
„grund” kijelölését tartaná.
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Tolmácsolja a temetőkkel kapcsolatos lakossági jelzést: A fűnyírást örömmel veszik a temető
látogatók, de kérik, hogy a sírok közötti utakat is tegyék rendbe. Kérik továbbá, hogy vasárnap is
legyen nyitva a nagykapu, mert a beteg, mozgásban korlátozott emberek csak kocsival tudnak
közlekedni.
Németh Attila szerint az sem megoldás, ha a rendőrök megtiltják a gyerekeknek a közterületen való
futballozást. Inkább erre a célra a grund lenne a legalkalmasabb.
Huber Ferenc polgármester válasza: A fogorvosi körzet betöltésében semmi előrelépés nincs. Az
Országos Alapellátási Intézet megjelentette ezt az állást a honlapján.
Dr.Tóth Gizella gyermekorvosé a praxisjog, ezért Törökszentmiklóson másik praxist nem szerezhet.
így az EGYMI kapja meg az ottani körzetet. Dr.Kukszova Valentyina vállalja Dr.Tóth Gizella
körzetének ellátását is egy nyugdíjas besegítésével.
Az I. sz. háziorvosi körzetben Dr.Sáfár Csilla hivatalosan július 1-től fogja a rendelést megkezdeni,
addig ismerkedik a körzettel.
A camion parkolóban szemétgyűjtő elhelyezését a két vállalkozóval egyeztetni kell.
Az indokolt fakivágás már megtörtént a településen.
A Szivárvány úti vízminőség probléma ismert (Bognár Zoltán képviselő is jelezte), a rendszer
mosatására lesz szükség. Végső megoldást a Szivárvány úti vezeték megépítése fog jelenteni.
Tukarcsné képviselő interpellációját jelezni fogjuk a rendőrségnek. Van néhány önkormányzati terület,
ami alkalmas lenne ún. „grund”-nak, pl. Táncsics M. úton, vásártéren. Abban kellene a rendőrség
segítsége, hogy ezekre a területekre irányítsák a gyerekeket.
A temetőkbe autóval nem lehet behajtani, ezért van zárva a nagykapu. A fűnyírásra nincs több
kapacitása a hivatalnak.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Huber Ferenc polgármester ismerteti Monok polgármesterének nyílt levelét, melyben országos
jelentőségű, össztársadalmi súlya miatt halaszthatatlan, közös és azonnali együttműködésre, együtt
gondolkodásra, csatlakozásra szólítja fel a települési önkormányzatokat az ő kezdeményezésükhöz,
nevezetesen: a gyermekvédelmi támogatás, kedvezmény megvonását azoktól a szülőktől, akiknek
gyermeke igazolatlanul hiányzik az oktatási intézményből, továbbá közérdekű munkához kötni a
segélyezést.
Monok önkormányzata ugyan valós problémára hívja fel a figyelmet, de rendeletük bíróság előtt
megtámadható. Ezért a testület álláspontját, kezdeményezését inkább határozati formában kellene
megfogalmazni a kormány, vagy az illetékes miniszter felé.
Most 5 személynek lesz megvonva a segélyezése, mert a hivatal által felajánlott közcélú
foglalkoztatást nem vállalta.
A falugazdászi ügyfélfogadással kapcsolatos interpellációra adott írásos válasz a mai napon érkezett
meg, azt a képviselők ülés előtt megkapták.
A 4. sz. főút melletti szemét ügyben a Kht még nem válaszolt, de jelezték, hogy a Só út végén lévő
területet és a kenderesi határtól az elkerülőt átadnák az önkormányzatnak. Ha ez megtörténik,
egyeztetni lehet a földtulajdonosokkal és lezárni a területet.
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A Leader egyesületi formában fog működni, június 5-én kerül sor a megalakítására, 1,1 millió Ft
induló vagyonnal kell rendelkeznie. A fegyverneki önkormányzatot 30-50 eFt körüli összeg fogja
érinteni, és 5 vagy 12 eFt lenne az éves tagdíj.
Az uniós fejlesztési pénz 600 millió Ft felett lesz.
Kérdések:
Hillender Györgyné a nemzetőrségről szeretne bővebb információt hallani.
Nida Imre a tiszabői orvosi ügyelet ellátására való kötelezésről, annak jogszerűségéről kérdez.
Huber Ferenc polgármester: A nemzetőrségről nem sok információ van, három képviselőjével (ebből
egyik fegyverneki) tárgyalt, akik elmondták, hogy a polgárőrséghez hasonló a tevékenységük, de még
törvényi szabályozásra várnak.
A tiszabői orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek (2008.febr.21-től) megtérítését
kérte az ÁNTSZ-től az önkormányzat. Havi átlagban 12-14 fő tiszabői lakost látnak el az orvosok.
Az ÁNTSZ szerint jogszabályra hivatkozással rendkívüli esetben intézkedhet a tiszabői ügyelet
ellátásának elrendelésére, azonban 2007. júniusban megvonta a működési engedélyt Tiszabőtől.
Kértük a határozat végrehajtásának felfüggesztését, amit a bíróság azzal az indokkal utasított el, hogy
nem volt dokumentumokkal alátámasztva.
A halászati perben a bíró az önkormányzatnak adott igazat.
A polgármesteri tájékoztatót a képviselők egyhangúlag tudomásul veszik.

2.) napirend: Munkaterv módosítása
előadó: polgármester

A határozati javaslatot a képviselők 11 igen szavazattal elfogadják.
66/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A Képviselőtestület 2008. évi munkatervének módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi munkatervében az
április 24-i ülésre tervezett „Tájékoztató a Vízmű tevékenységéről” c.
napirendet törli és azt a május 29-i ülés napirendjei sorába felveszi.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Vízmű vezetője
Képviselőtestület tagjai

3.) napirend: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról,
kiemelten a szakmai munkájáról
előadó: Barta Józsefné igazgató
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Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság javaslata: A beszámoló szakmai részét megfelelőnek
találta a bizottság, az e területen dolgozók tisztességes munkát végeznek, azonban a hiányosságok, a
létszám gondok miatt a tárgyalását vegye le napirendről a testület, és a júniusi ülésre átdolgozva,
kiegészítve kerüljön ismét a testület elé.
Barta Józsefné igazgató elmondja, hogy igyekezett a testület elé tárni az intézményi problémákat,
elsősorban a létszámgondokat a házi segítségnyújtásban, az épületeknél pedig komoly állagromlási
problémák vannak.
Kész arra, hogy a következő ülésre átdolgozza a beszámolót.
Kérdés:
Tukarcs Istvánné: Miért kéri az intézmény vezetője, hogy ne közhasznú foglalkoztatással legyen
megoldva a karbantartó?
Ficsor Dénes kérdése: A létszám hiány miatt ellátatlan marad-e a feladat?
Barta Józsefné: a Művelődési Háznak és a Szociális Központnak közösen van közhasznú – rövid távú
– foglalkoztatásban egy karbantartója. Szeretnék, ha az intézmény önállóan és hosszabb távra tudna
alkalmazni egy személyt, ezt az intézmény nagysága is indokolja.
Az idősek ellátása biztosított, mert a dolgozók – akik 4 illetve 6 órásak - túlórában látják el a feladatot,
de nem a túlóra, hanem a jutalom keret terhére kapják a díjazást. De ezt folyamatosan nem lehet
tartani.
Hozzászólások
Rédai János Kuncsorba polgármestere hozzászólásában tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kuncsorbai
képviselőtestület is tárgyalta ezt a témát és pozitívan értékel a szociális társulás működését. Bízik
benne, hogy a mikro-térség megfelelő elismerést fog kapni a kistérségben is.
Huber Ferenc polgármester: olyan döntés is születhet, hogy a beszámolót a testület elfogadja és az
intézkedésekre egy hónap múlva visszatér.
Nida Imre: a probléma gyökerét abban látja, hogy a jogszabályi előírásokhoz az állam nem biztosít
fedezetet, sőt elvonással bünteti az intézményt, ha a feltételeket nem teremti meg. Sajnos az anyagból
nem derül ki, hogy mennyi az az intézményfinanszírozás, amire szükség lenne.
Németh Attila: konkrétan meg kell jelölni, hogy milyen összegről van szó, és honnan lesz fedezet.
Másként nem tudja elképzelni a döntést.
Értelmezése szerint az a probléma, hogy alacsony a dolgozók bérezése.
Három lehetőséget említ:
1. Ki kell számolni, hogy részmunkaidő + túlóra mennyi bérkeretet igényel.
2. Teljes munkaidő esetén mennyi bér
3. Ki adja vállalkozásba az önkormányzat a szociális ellátást.
Barta Józsefné intézményvezető elmondja, hogy nem bér problémáról van szó, hanem a 4 illetve 6
órás munkaidő nem elegendő a megnövekedett feladatok ellátására.
Herman József: Létszám emelésre nincs szükség, hanem a foglalkoztatottak munkaidejének
növelésére, mert folyamatosan túlmunkában nem lehet ellátni a feladatot. Ennek pénzügyi forrását
átcsoportosítással meg kell keresni.
Huber Ferenc polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy ezt a témát nagyobb összefüggésben kell
vizsgálni. Nem arról van szó, hogy az intézmény nem látja el a feladatát. Az idősek részéről panasz
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nem érkezett az ellátást illetően. A beszámoló szerint az ellátottak száma csökken, ez azt jelenti, hogy
a központi finanszírozás is csökken. Az intézmény adott feltételek között tud dolgozni.
Más intézmény is jöhetne hasonló kéréssel pl. egy betegállomány miatt.
A Szociális bizottság javaslata alapján a határozati javaslat „B” változatát ismerteti:
„1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolóját elfogadja.
2.) A feltárt hiányosságok felszámolására a képviselőtestület következő ülésére
javaslatot kell kidolgozni.”
A képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a „B” változatot
módosításra felveszi.
Huber Ferenc polgármester az eredeti határozati javaslatot „A” változatként, a módosító javaslatot „B”
változatként szavazásra bocsátja. A testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással
a „B” változatot fogadja el.

67/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról.

„1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolóját elfogadja.
2.) A feltárt hiányosságok felszámolására a képviselőtestület júniusi ülésére javaslatot
kell kidolgozni.”

Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

4.) napirend: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
előadó: Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdések:
Huber Ferenc polgármester: A pszichológusnak van-e szerepe a veszélyeztetettség csökkenésében.
Iskolában miért csökken 14 %-ra az étkezők száma?
Somodi Erika gyámügyi előadó válasza: Az iskolában kevesebb számban veszik igénybe az étkezést,
mint az óvodában.
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Siposné Szabó Erzsébet Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nem csak veszélyeztetett gyerekek
kerülnek pszichológushoz. Van olyan család, aki a pszichológus gondozása után került ki a
veszélyeztetettségi körből.
Hozzászólások:
Németh Attila javasolja átgondolni az ülés elején említett monoki önkormányzati kezdeményezést.
Sajnos a gyerekek azt látják, hogy szüleik sosem dolgoztak, ez nekik a példa.
Ambrus Dénes igen nehéz terület a gyermekvédelem, nem túlságosan hatékony e területen dolgozók
munkája, aminek nagyon sok oka lehet, de a jogszabályi háttér sem segíti ezt elő. A számok
esetenként szebb képet mutatnak, mint a valóság, mögötte nem mindig lelhető fel a probléma. A
pedagógusok és a gyermekvédelemben dolgozók tartanak a problémás szülőktől.
A probléma gyökere nem a gyerekben, hanem a családban van.
Az oktatási intézmény és a gyermekvédelmi szakemberek együttműködését jónak ítéli és e helyen is
megköszöni munkájukat.
Nagy József véleménye, hogy amíg az országgyűlés nem tesz valami intézkedést, az egész
gyermekvédelem szemfényvesztés. Tragikus, hogy az ifjúság hova süllyedt, felháborító a
viselkedésük.
Herman József: A beszámolóban a statisztika sokkal szebb képet mutat, mint ami a valóság. Egyetért,
hogy nem könnyű a pedagógusok feladata. Valami visszatartó erő kellene. A nagy demokrácia sehova
nem vezet. Sokkolja az országot a sok tragédia. Sajnos sok esetben nem is hajlandók a családok az
együttműködésre.
A fegyverneki önkormányzatnak is valami szankciót kellene alkalmazni, csatlakozni kell a monoki
kezdeményezéshez.
Rédai János Kuncsorba polgármestere tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kuncsorbai képviselőtestület
is foglalkozott e kérdéssel, és az említett kezdeményezéshez hasonló döntést hozott, melyet az
illetékes miniszternek fognak továbbítani, egyidejűleg a környező települések önkormányzatait is
csatlakozásra hívják fel.
Huber Ferenc polgármester: Egyetért, hogy komoly társadalmi problémáról, követelmény nélküli
szociálpolitikáról van szó. A társadalmi beilleszkedés nem attól oldódik meg, ha több lesz a
szakember, hanem korlátokat kell alkalmazni. A politika képtelen lépést tenni, mert egy csomó ember
presztízse függ tőle.
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat mellett, külön határozatban javasolja megfogalmazni és az
országgyűlés elnökének továbbítani, hogy: a képviselőtestület egyetért azon önkormányzati
kezdeményezéssel, amely a szociális juttatások igénybevételét feltételhez köti. Kéri a
képviselőtestület, hogy ebben az irányban legyen intézkedés és a feltételek az egyén társadalomba való
beilleszkedését és a társadalom érdekét szolgálják.
Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselők
egyhangú – 12 igen szavazattal – elfogadnak.

68/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtását jónak értékeli, a beszámolót elfogadja.
Egyúttal megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
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Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
5./ Gyermekjóléti Szolgálat
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot az alábbi tartalommal:
„Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
egyetért
azon
önkormányzati
kezdeményezéssel, mely a szociális juttatások igénybevételét feltételhez köti.
Kéri a Képviselőtestület, hogy ebben az irányban történjék központi intézkedés úgy, hogy a
feltételek az egyén társadalomba való beilleszkedését és a társadalom érdekét szolgálják.
E határozatot az Országgyűlés elnökének meg kell küldeni.”

A képviselők egyhangú – 12 igen – szavazattal a javaslatot elfogadják.
69/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Szociális juttatásokkal kapcsolatos állásfoglalás.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azon önkormányzati
kezdeményezéssel, mely a szociálpolitikai juttatások igénybevételét feltételhez
köti.
Kéri a Képviselőtestület, hogy ebben az irányban történjék központi
intézkedés úgy, hogy a feltételek az egyén társadalomba való beilleszkedését
és a társadalom érdekét szolgálják.
E határozatot az Országgyűlés elnökének meg kell küldeni.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: Az önkormányzat költségvetésének módosítása
előadó: polgármester
Krupa István az Oktatási, Tűhegyi Julianna az Ügyrendi, Nida Imre a Szociális bizottság egyetértő
véleményét tolmácsolja.
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet 4. §-ában a következő pontosítást javasolja: „A
4.263 eFt-on felüli beruházási hitel felvételéről a képviselőtestület egyedileg dönt.”
Huber Ferenc polgármester elmondja, hogy időközben 5.462 eFt bevétel érkezett a számlára, mellyel
tovább javult a költségvetés helyzete. Ez fedezetet nyújt a kötelezettségvállalásokra és részben a
lakásvásárlásokra.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a költségvetés módosítására tett Pénzügyi Bizottsági
javaslatot egyhangú – 12 igen – szavazattal elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotják.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
16/2008.(V.30.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

7.) napirend: Tájékoztató a Vízmű tevékenységéről
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlja a beszámolót. Megállapította, hogy korrekt,
teljes képet mutat a vízmű tevékenységéről. A vízmű részéről ilyen jó beszámoló már régen nem
készült. Elismeréssel illetti a beszámoló készítőjét.
Huber Ferenc tájékoztatásul elmondja, hogy az örményesi képviselőtestület előtt is beszámolt a vízmű
és pozitív döntést hozott, annak ellenére, hogy Örményes községben elég sok probléma van az ivóvíz
hálózattal.
Nida Imre elmondja, hogy ugyanazon a véleményen van, mint a Pénzügyi Bizottság. A beszámoló
készítője néhány problémára felhívja a figyelmet. Ahhoz, hogy egészséges vízszolgáltatás legyen,
ezeket ki kell küszöbölni.
Huber Ferenc polgármester: A végleges megyei vízminőség javító program még nem készült el.
Fegyvernek hálózat cserével szerepel a programban. Sajnos nem kapott elég hangsúlyt, hogy mennyire
rossz a hálózat.
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a képviselők 12 igen szavazattal elfogadnak.

70/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyverneki Vízmű tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű
tevékenységéről készített beszámolót elfogadja és egyúttal
megköszöni a Vízmű dolgozóinak munkáját.
A további eredményes működés érdekében az alábbi feladatokat
határozza meg:
–
–
–

Törekedni kell a kintlévőségek csökkentésére, melynek érdekében
továbbra is élni kell a vízkorlátozás lehetőségével.
A települési közkifolyók számát tovább kell csökkenteni.
A rendelkezésre álló források igénybevételével biztosítani kell a
szakfeladatoknál a szolgáltatás biztonságát és minőségét javító
kisebb fejlesztéseket.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nagy Mihály, vízművezető
Képviselőtestület tagjai
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8.) napirend: Kötelezettségvállalás
összefüggésben
előadó: polgármester

a

szociális

ellátásokról

szóló

rendelet

módosítással

Tűhegyi Julianna az Ügyrendi, Nida Imre a Szociális bizottság egyetértését ismerteti.
A képviselők vita nélkül, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztést
elfogadják és a következő határozatot hozzák:
71/2008. /V.29./ sz. önkormányzati határozat
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 4. § (3) b.) pontja alapján
nyújtható támogatás keretösszegének megállapítására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal 2008. II. negyedévétől negyedévenként 150.000.-Ft összeg erejéig –
2008. évben 450.000.-Ft - a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.
(IV.5.) sz. rendelet 4. § (3) b.) pontja alapján nyújtható támogatás
keretösszegének biztosítására.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Csoportvezetők
Képviselőtestület tagjai

9.) A folyékony hulladék gazdálkodásról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés véleményezése során úgy foglalt állást, hogy nem
támogatja a vállalkozók részére 1,5 millió Ft-os kedvezmény adását, ezért a csatolt határozati
javaslatot kiegészíteni javasolja azzal, hogy a futamidő a módosításnak megfelelően változzon.
Hozzászólások:
Krupa István a szippantást végző vállalkozók nevében hangsúlyozza, hogy kérésük indoka az
üzemanyagár emelkedés. Ilyen gyakori és drasztikus áremelés mellett a járműveket nem tudják
üzemeltetni.
Az is probléma, hogy a szennyvíztelep rekonstrukció óta korlátozott a telep napi befogadó képessége,
így a teljesítményt nem tudják növelni a vállalkozók.
A szippantó kocsik pályáztatásakor arról volt szó, hogy csak a közbeszerzésen vásárolt járművek
végezhetik a szolgáltatást, ugyanakkor most hárman vannak. Van olyan vállalkozó aki egy nap 100150 m-t szállít, és ezzel a telep napi befogadóképessége megtelt, más vállalkozó nem is tud szállítani.
Nagy József: A bizottságnak nincs kifogása sem a szolgáltatási díj emelése, sem az adminisztrációs
költség ellentételezése miatt, de köztulajdonról van szó és a testületnek nincs joga abból kedvezményt
adni.
Ficsor Dénes a korábbi testületi ülésen arról volt szó, hogy a képviselők olyan anyagot kapnak,
amelyben konkrétan ki lesz dolgozva a járművek működtetésének költsége, a szolgáltatás bevétele,
stb. A testületnek nem érdeke, hogy a vállalkozók megbukjanak.
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Huber Ferenc emlékezteti a képviselőket, hogy a vállalkozók március 17-én adták be kérelmüket,
azóta volt velük egy egyeztető tárgyalás, ami alapján elkészült az előterjesztés. Nem lehet figyelmen
kívül hagyni, hogy Matuz vállalkozónál nem ugyanaz a teher (kevesebb) jelentkezik, mint a másik két
szippantósnál.
Nem volna jó tovább húzni ezt a döntést.
Fazekas András fenntartja a vállalkozók kérését, vagyis a m3-enkénti 100.- Ft-os emelést.
Huber Ferenc polgármester emlékezteti a testületet, hogy korábbi évben a testület nem fogadta el a
törlesztés csökkentésére beadott kérelmet.
Vagy a maradvány értéket vagy a futamidőt kellene növelni.

Nida Imre szerint egyértelmű, hogy a bérleti díjnak is meg kell térülni a szolgáltatás díjában.
Megalapozottnak tartja a Pénzügyi bizottság logikáját, vagyis: közpénzből nem lehet engedményt
adni.
A tényleges költséget ki kell tudni mutatni, és ha a 100.- Ft emelést bizonyítani tudják, akkor azt
teljesíteni kell.
A futamidő változatlanul hagyásával, az adminisztrációs költségek díjban történő kompenzálásának
lehetőségét veti fel.
Huber Ferenc polgármester: az iménti javaslattal az egyik vállalkozó alul-, a másik túlfinanszírozott
lenne. A határozati javaslat 1.100 eFt többlet kiadást jelent.
Krupa István: mire a bérleti idő letelik, a jármű már jelentősen elhasználódik, tehát a törlesztési idő
tovább növelése sem célszerű.
Tűhegyi Julianna elfogadja, hogy a szolgáltatási díj egyforma legyen, de amíg a bérleti idő tart, addig
a testület megállapíthat kétfajta árat.

Huber Ferenc polgármester a vitát lezárja és szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, amit 10 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Krupa István nem szavazott) elfogadnak.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2008. (V.30.) rendelete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló, 33/2003.(IX.4.), 41/2003.(IX.26.)
29/2004.(X.7.) 5/2005.(III.1.) 9/2006.(II.24.)18/2006.(V.2.) 21/2006.(VI.1.) 15/2007.(IX.28.)
rendelettel módosított 1/2003. (II.6.) sz. rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát:
„A futamidőt az 1. pontban foglalt módosításnak megfelelően meg kell emelni.”, melyet a
képviselők 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Krupa István nem szavazott) módosításra
felveszik, majd ugyancsak 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Krupa István nem
szavazott) az alábbi határozatot hozzák:
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72/ 2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Fazekas András vállalkozóval és a Krupatechnika Kft.-vel kötött bérleti szerződés
módosításáról.
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Fazekas András
vállalkozó, valamint a Krupatechnika Kft. között 2004. február 24-én létrejött
Bérleti szerződés 13.b.ii.) pontjában szereplő „109.375.- Ft + ÁFA” összeg
„84.375.- Ft + ÁFA” összegre módosul 2008. április 1-i hatállyal.

2.

A módosítást a szerződéseken át kell vezetni.

3.

A futamidőt az 1. pontban foglalt módosításnak megfelelően meg kell emelni.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fazekas András egyéni vállalkozó
Krupatechnika Kft.
Matuz Imre vállalkozó
Képviselőtestület tagjai

Herman József kér szót és elmondja, hogy azért tartózkodott a szavazáskor, mert nem tudja, hogy mire
kell szavazni.

10.)napirend: Előterjesztés Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont működtetéséről
előadó: polgármester
Az Oktatási és a Pénzügyi bizottság támogató véleményét a bizottsági elnökök ismertetik.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést és határozati javaslatot elfogadják.

73/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Tiszapüspöki Ördögszekér
jóváhagyásáról.

Természetvédelmi Oktatóközpont Bérleti

Szerződés-tervezet

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a határozat melléklete
szerinti Tiszapüspöki Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont
működtetésére szóló Bérleti Szerződés-tervezettel.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

11.)napirend: Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
előadó: polgármester
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Az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a testület 12 igen szavazattal az anyagot elfogadja.

74/2008.(V.29.)sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 3 pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3./ A költségvetési szerv tevékenysége
Közművelődési és könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. tv.
alapján”
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselő-testület tagjai
MÁK Szolnok
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

12.)napirend: Előterjesztés közoktatási intézmények taneszköz ellátottságának javítására szóló
pályázatról
előadó: polgármester
Az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, egyhangú – 12 igen – szavazattal az előterjesztést elfogadják és a következő
határozatot hozzák:

75/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány a közoktatási intézmények
taneszköz ellátottságának javítására kiírt pályázatához a bírálati díj és a saját erő biztosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által kiírta közoktatási intézmények taneszköz-ellátottságának javításáról szólópályázaton részt vegyen.
A pályázat keretében megvalósuló 1.997.650 Ft értékű eszközbeszerzés
realizálásához az önkormányzat a közalapítványtól 1.598.120 Ft támogatást
igényel. A teljes beszerzési költség 20 %-át, 399.530 Ft-ot saját erőként
biztosítja.
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A 2008. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal a 399.530 Ft saját erő és
a 48.000 Ft bírálati díj megfizetésére.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma
Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
13.)napirend: Előterjesztés a Kézilabda Szakosztály kérelméről
előadó: polgármester
Krupa István: az Oktatási bizottság hosszas vita után egyik változat mellett sem tudott egyértelműen
állást foglalni. A szakosztály támogatásában egyöntetű véleményen voltak a bizottsági tagok, de annak
mértékében megoszlottak a vélemények.
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat „B” változatát támogatja. A bizottság
kifogásolta, hogy a testület kész tények elé van állítva. Először tájékoztatni kellett volna a
polgármestert, a testületet a szakosztály alakításának tervéről, az esetleges anyagi támogatás
lehetőségéről.
Hozzászólások:
Nida Imre: 500 eFt támogatás eléri-e célját, van-e értelme, mivel 1.300 eFt-os költségvetésről van szó?
Krupa István jó dolog, hogy más civil szervezetek mellett kézilabda szakosztály alakult a településen.
500 eFt nem sokat jelent egy csapat beindulásához.
Németh Attila nem vitatja a kérés jogosságát, de honnan vegye el a testület az 1 millió Ft-ot, hol van
meg a forrása?
Ambrus Dénes: A településen kedvező visszhangja van a szakosztály megalakulásának. Emlékezteti a
jelenlévőket arra a gyakori véleményre, hogy mi minden nincs a településen. Most alakult egy új
közösség, ez örvendetes. 500 eFt támogatásnak nincs értelme, mert ennyi pénzzel nem tudnak
elindulni a bajnokságban. A településen belül nincs lehetőségük mérkőzéseket rendezni, ezért el kell
járniuk bajnokságokra. Ezért javasolja, hogy 1 millió Ft-ot kapjon a szakosztály, és segítse a testület a
népszerűsítésüket, hogy minél több támogatót tudjanak szerezni.
Huber Ferenc: egy meg nem alakult szervezetnek nincs jogalapja támogatást kérni, tehát ezt korábban
be sem tudták volna adni.
Tűhegyi Julianna a csapat megalakulását örömmel veszi és támogatásukkal egyetért, de az 500 eFt-ot
kevésnek tartja.
Tukarcs Istvánné: vegyes érzelmei vannak, mert jó dolognak tartja a szakosztály létrejöttét és
egyetért, hogy segíteni kell őket, induláshoz 500 eFt is nagyon jó, ugyanakkor a horgász egyesület is
jöhetne hasonló kéréssel, hogy versenyeken tudjon indulni.
Ficsor Dénes: egy harmadik javaslata van: 800 eFt-ot kapjon a csapat.
Németh Attila véleménye szerint először át kellett volna gondolni, hogy mit akarnak, honnan tudják
előteremteni a pénzt, szponzorokat keresnek és utána az önkormányzatot. Ha meg van a forrása, hogy
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honnan lehet elvenni ezt az összeget, akkor támogatja. Azzal is számolni kell, hogy más civil
szervezetek is alakulnak, akik hasonló kéréssel lesznek az önkormányzathoz.
Nida Imre: az anyagi, tárgyi haszna nem látszik, az eredmény nem forintosítható, de a személyiség
fejlődése szempontjából fontos.
Huber Ferenc polgármester nem ért egyet azzal, hogy nincs haszna. Ez a szerveződés az is jelenti,
hogy élet van a faluban. Elfogadja, hogy ne csak az önkormányzat támogassa, de mérlegelni kell, hogy
nagyon nehéz támogatókat szerezni; adófizetőkről is szó van.
Szavazásra teszi fel az alternatív javaslatokat, elsőként:




„C” változat: 800 eFt legyen a támogatás: 4 igen szavazattal, 8 nem szavazattal a testület
elutasítja,
„B” változat a Pénzügyi Bizottság támogatásával: 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 2
tartózkodással a testület elutasítja,
„A” változat – eredeti javaslat -: 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással a
testület elfogadja.

76/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki SE Női Kézilabda Szakosztály támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére
1.000.000.- Ft támogatásban részesíti a Sport Egyesület Női Kézilabda
Szakosztályát.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Kézilabda Szakosztály vezetője
Sport Egyesület elnöke
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

Nagy József meg kívánja jegyezni, hogy a nincsből nem lehet adni. A testület úgy szavaz meg
támogatásokat, hogy a kezdeti 110 milliós hiány év végére 120-140millió Ft lesz.

14.)napirend: Előterjesztés a Polgárőrség kérelméről
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság egyetért a Polgárőrség támogatásával.
Huber Ferenc polgármester: A támogatásról megállapodás készül, elszámolási kötelezettség nincs.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.
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77/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Polgárőrség támogatásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgárőrség
részére a 2008. évi költségvetés terhére 200 eFt támogatást biztosít formaruha
beszerzésére,
az egyesületi irodahelyiség közüzemi
számláinak
kiegyenlítésére és egyéb működési költségekre.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Polgárőr Egyesület Elnöke
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Pénzügyi Csoport
Képviselőtestület tagjai

15.)napirend: Előterjesztés a Református Egyház kérelméről
előadó: polgármester

Nagy József: a Pénzügyi Bizottság támogatja az egyház kérésének teljesítését.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

78/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A Református Egyház támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
2008. évi költségvetés terhére, a református egyház részére 350 eFt
támogatást biztosít a templom felújítási munkáira.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Halassy Ferenc János ref.lelkipásztor
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi Csoport

16.)napirend: Előterjesztés Szivárvány úti telekmegosztásról és telekvásárlásról
előadó: polgármester

Nagy József: A Pénzügyi Bizottság mind a telek megosztással, mind a telek vásárlással egyetért.
A képviselőtestület kérdés, hozzászólás nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést és határozati
javaslatokat elfogadja.
79/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat
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A Fegyvernek, Szivárvány út kialakításához szükséges területek megosztásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére
360.000.- Ft összegben kötelezettséget vállal a Szivárvány út kialakításához
szükséges 1985, 1986, 1987, és 1988 hrsz-ú területek megosztására.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

80/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek, Szivárvány út kialakításához szükséges terület megvásárlásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés
terhére, a Szivárvány út kialakításához megvásárolja az 1989/3 hrsz-ú,
147 m2 nagyságú ingatlant Győri István és társaitól (Fegyvernek,
Bocskai u. 13.) 67.200.- Ft-ért.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

17.)napirend: Előterjesztés Fegyvernek, Táncsics M. u. 183. ingatlan vételről és értékesítésről
előadó: polgármester

Nagy József: A Pénzügyi Bizottság mind a vásárlással, mind az értékesítéssel egyetért.
A képviselőtestület kérdés, hozzászólás nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést és határozati
javaslatokat elfogadja.
81/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Táncsics Mihály út 183. sz. alatti ingatlan megvételéről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Kuntzer Márton
Fegyvernek, Béke u. 2/d. sz. alatti lakos tulajdonát képező,
Fegyvernek, Táncsics M. u. 183. sz. alatti ingatlant önkormányzati
lakás céljára megvásárolja, a 2008. évi költségvetés terhére.
Az ingatlan vételárát 3.000.000.- Ft-ban határozza meg.
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A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésével.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport, Vagyongazdálkodási csoport

82/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Táncsics Mihály út 183.sz. alatti ingatlan eladásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére és
elidegenítésére szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 13. §.
(3) bek. foglalt szabályok szerint – figyelemmel az önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló 3/2006.(II.1.) önkormányzati rendelet 1.
§. (2) bekezdésére - a Fegyvernek Táncsics Mihály út 183. sz. alatti
ingatlant Somogyi Jánosné Fegyvernek Damjanich út 155. sz. alatti
lakos részére 3.000.000.- Ft-os áron értékesíti.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
2008. december 31-ig történő megkötésével.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi Csoport, Vagyongazdálkodási csoport

18.)napirend: Előterjesztés a településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról szóló
határozat módosításáról
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.
83/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 51/2008. (IV.03.)
sz. önkormányzati határozat módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 51/2008. (IV.03.) sz.
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
A beruházás bruttó értéke 53.600.546 Ft mely tartalmazza a 2.)
pontban feltűntetett költségeket, melyhez 5.360.055 Ft saját erőt vállal
az alábbiak szerint:

18

Saját erő
Támogatás (90%)
Összesen

2008 év

2009 év

Összesen

160 524
1 444 712
1 605 236

5 199 531
46 795 779
51 995 310

5 360 055
48 240 491
53 600 546

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Képviselőtestület tagjai
Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser

19.)napirend: Előterjesztés a szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése c. pályázatról
szóló határozat módosításáról
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

84/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0. pályázat
benyújtásáról szóló 55/2008. (IV.24.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 55/2008. (IV.24.) sz.
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
A projekt nettó költsége 105.598 eFt, visszaigényelhető ÁFA 20.140, bruttó
költsége 125.738 eFt, melyhez 15.840 eFt saját erőt vállal az alábbiak szerint

Nettó
ÁFA
Bruttó

2008 év
2 149 652
266 667
2 416 319

2009 év
97 098 611
18 766 667
115 865 278

2010 év
6 349 650
1 106 666
7 456 316

Összesen
105 597 913
20 140 000
125 737 913

Tám
Se
ÁFA
Összesen

1 827 204
322 448
266 667
2 416 319

82 533 819
14 564 792
18 766 667
115 865 278

5 397 203
952 448
1 106 666
7 456 316

89 758 226
15 839 687
20 140 000
125 737 913

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Képviselőtestület tagjai
Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser
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20.) napirend: Előterjesztés HÖF-TEKI pályázatok beadásáról a Csillag út felújítására és települési
információs táblarendszer kiépítésére.
előadó: polgármester
Nagy József ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság a Csillag út felújítására és az információs
táblarendszer kiépítésére szóló javaslatokkal egyetért.
Krupa István ismerteti, hogy az Oktatási bizottság a táblarendszer kiépítésére szóló javaslatot
véleményezte, azt elfogadásra javasolja.
Tűhegyi Julianna megjegyzi, hogy sajnos az utcaneves táblák nem férnek bele a pályázatba.

A képviselők egyhangú igen szavazattal – 12 fő – mindkét pályázat beadásával egyetértenek.

85/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A Csobánkai út (hrsz: 05/2; 020) felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2008. évi költségvetésének terhére a 2. pont szerinti összeggel a Csobánkai út
1+200 és 2+665 km., szelvény közötti szakaszának felújítására és pályázatot nyújt
be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: HÖF_TEKI 2008 évi pályázati
felhívására.
2.) A beruházás ÁFA-val növelt értéke 28.185.016 Ft, melyhez 8.455.505 Ft saját erőt
vállal az alábbiak szerint:
2008 év
Nettó
23 554 180
ÁFA
4 630 836
Bruttó
28 185 016
Saját erő
Támogatás (70 %)
Összesen

8 455 505
19 729 511
28 185 016

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Huber Ferenc, polgármester
3.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel, települési menedzser

86/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

A települési információs táblarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2008. évi költségvetésének terhére a 2. pont szerinti összeggel Települési
információs táblarendszer kiépítésére és pályázatot nyújt be az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács: HÖF_TEKI 2008 évi pályázati felhívására.
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2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 4.641.366 Ft, melyhez 1.482.410 Ft saját erőt
vállal az alábbiak szerint:

Nettó
ÁFA
Bruttó
Saját erő
Támogatás (70 %)
Összesen

2008 év
4.117.805
823.561
4.941.366
1.482.410
3.458.956

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

21.) napirend: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének vizesblokk átépítéséről.
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
Herman József soknak tartja a tervezési költséget, különösen szembetűnő ez, ha az ingatlan vásárlásról
szóló előterjesztéssel veti össze, ami szerint egy lakóház vételára 5 millió Ft.
Nagy József ugyanezen a véleményen van.
Huber Ferenc polgármester: Nyílászárók bontásáról, áthelyezéséről is szó van.
A képviselők 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében az előterjesztést elfogadják.

87/ 2008 (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Polgármesteri Hivatal épületének vizesblokk átépítéséről
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2008. évi költségvetésének terhére a 2. pont szerinti összeggel a
Polgármesteri Hivatal vizesblokk átalakítására és pályázatot nyújt be a
18/2008 (III.28.) sz. ÖTM. Rendelet alapján.
2.) A beruházás ÁFA -val növelt értéke - mely nem tartalmazza a tervezés
költségeit – 7.761.265 Ft, melyhez 1.552.253 Ft saját erőt vállal az alábbiak
szerint:
2008 év
Nettó
6.467.721
ÁFA
1.293.544
Bruttó
7.761.265
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Saját erő
Támogatás (70 %)
Összesen

1.552.253
6.209.012
7.761.256

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Képviselőtestület tagjai
Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser

22.) napirend:Előterjesztés I. sz. körzet háziorvosának alkalmazásáról
előadó: polgármester
A javaslatot a Szociális bizottság véleményezte, azt elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal elfogadják és az alábbiak szerint határoznak:
88/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek I. sz. körzet háziorvosának alkalmazásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Országos
Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Szabolcs utca 33-35) kötött
szerződés alapján, hogy a fegyverneki I. sz. háziorvosi körzet
helyettesítésére az Intézet dr. Sáfár Csilla (Pecsétszáma: 64795) Túrkeve
Bethlen G. u. 4. sz. lakost alkalmazza.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Országos Alapellátási Intézet (1135 Budapest Szabolcs utca 33-35)
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

23.) napirend: Előterjesztés a Rendezési Terv módosítás kezdeményezéséről
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat „B” változatát támogatja, figyelemmel az
önkormányzat illetékmentességére.
Tűhegyi Julianna az Ügyrendi Bizottság mindhárom alternatívát elfogadhatónak tartja.
Huber Ferenc polgármester: a „B” változat mellett szól, hogy az ÁFÉSZ több községi rendezvényt
anyagilag támogat.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a határozatot a „B” változat szerint hozzák meg:
89/2008.(V.29.) sz.
Helyi Építési Szabályzat módosításáról

önkormányzati határozat
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Helyi
Építési Szabályzat (Rendezési Terv) módosítására a 2008. évi költségvetés
terhére.
A módosítás által érintett terület: Fegyvernek, Felszabadulás u. 31/a. (1342
hrsz.) terület „kereskedelmi övezet”-té minősítése.
Az eljárás kezdeményezésének időpontja: 2008. június 1.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Tanácsné Soós Erzsébet főépítész
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Képviselőtestület tagjai

24.) napirend: Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Tervének módosításáról
előadó: polgármester
Krupa István: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A testület vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja.

90/2008. (V.29)sz.

önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Tervének jóváhagyásáról szóló 113/2007.(V.31.)
határozat módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2000(I.14.).
sz. NKÖM rendelet 4.§(6) alapján módosítja a Művelődési Ház és Könyvtár
113/2007.(V.31.) sz. határozattal jóváhagyott Továbbképzési Tervét az
alábbiak szerint:
A Továbbképzési Terv 9. pontjának a) bekezdése kiegészül az alábbi
szöveggel:
” minőségfejlesztéssel kapcsolatos képzések”
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
5./ Országos Széchenyi Könyvtár

A 25. sorszámú előterjesztéseket az Ötv. 12. §. (4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen
tárgyalja a testület.
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26.) napirend: Szivárvány út kialakításához szükséges terület megvásárlásáról, illetve a Szegfű út
2/b (1966 hrsz) sz. alatti önkormányzati tulajdonú telek értékesítéséről.
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi bizottság mindkét javaslatot elfogadásra ajánlja.
A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, 12 igen szavazattal az alábbi két határozatot hozzák:
91/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek, Szivárvány út kialakításához szükséges terület megvásárlásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés
terhére, a Szivárvány út kialakításához megvásárolja az 1984/1 hrsz-ú,
168 m2 nagyságú ingatlant Fodor János és neje Fegyvernek, Úttörő u.
1/c. sz. alatti lakosoktól 67.200.- Ft-ért.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

92/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek, Szegfű út 2/b. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a Fegyvernek,
Szegfű u. 2/b. sz. alatti, 1966 hrsz-ú, 6224 m2 nagyságú beépítetlen
területet Fodor János Fegyvernek, Úttörő u. 1/c. sz. alatti lakos részére
217.840.- Ft-ért.
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

27.) napirend: Tópart út 5 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról és értékesítéséről.
előadó: polgármester

Nagy József: a Pénzügyi bizottság mindkét javaslatot elfogadásra ajánlja.
Hillender Györgyné: támogatja, hogy a vevő Nagy József legyen. Tudomása van róla, hogy az apa
egyedül neveli a gyerekeket, és ebben a nagyszülő segít.
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Tűhegyi Julianna egyetért, hogy segíteni kell a családon, de fog-e bírni a törlesztéssel.
A képviselők az ingatlan vételt 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodással
megszavazzák:
93/2008. (V. 29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Tópart út 5. sz. alatti ingatlan megvételéről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Tópart
út 5. sz. alatti ingatlant megvásárolja a 2008.és 2009. évi költségvetés
terhére Bóta István Fegyvernek Fő út 34 sz. alatti lakostól
5 000 000Ft –ért. A vételár két részletben: 2 500 000.- Ft az adásvételi
szerződést követő 8 napon belül, a fennmaradó 2 500 000.- Ft 2009.
május 31-ig átutalással kerül kifizetésre.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésével.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Képviselőtestület tagjai
Vagyongazdálkodási csoportvezető

A képviselők az ingatlan értékesítéséről 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 1 tartózkodással az
alábbiakban határoznak:
94/2008. (V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Tópart út 5.sz. alatti ingatlan eladásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére,
valamint elidegenítésére szóló 30/1993 XII. 16.sz. önk. rend. alapján figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló
3/2006.(II.1.) rendelet 1. §. (2) bekezdésre - a Fegyvernek Tópart út
5. sz. alatti ingatlant értékesíti Nagy József Fegyvernek, Dózsa
György út 24 sz. alatti lakos részére 5.000.000.- Ft-ért.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésével.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Képviselőtestület tagjai
Vagyongazdálkodási csoportvezető

25

28.) napirend: Települési folyékony hulladékkezelő telep építésével kapcsolatos céltámogatás
lemondása.
előadó: polgármester
Kérdés, észrevétel nincs, a képviselők egyhangú – 12 igen – szavazattal az előterjesztést elfogadják.
95/2008.(V.29.) sz.

önkormányzati határozat

Települési folyékony hulladékkezelő telep építésével kapcsolatos céltámogatás lemondása.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
települési folyékony hulladékkezelő telep építésére vonatkozóan a
helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának
részletes szabályairól szóló 19/2005.(II.11.) kormányrendelet
értelmében lemond 339 eFt céltámogatás előirányzatról.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal
5. Nardai Dániel települési menedzser

A napirendek végén a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 19,20 órakor bezárja.
kmft.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Tukarcs Istvánné
jegyzőkönyv-hitlesítő

