TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i ülésének jegyzőkönyvéhez
20/2008.(X.1.) önk.rend.

Az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

21/2008.(X.1.) önk.rend.

A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó
rendelet módosításáról.

22/2008.(X.1.) önk.rend.

A szilárd hulladék
módosításáról.

23/2008.(X.1.) önk.rend.

Települési folyékony hulladék
rendelet módosításáról.

24/2008.(X.1.) önk.rend.

Közműves ivóvízellátásról szóló rendelet módosításáról.

25/2008.(X.1.) önk.rend.

Köztisztviselők kedvezményeiről és egyéb juttatásairól
szóló rendelet módosításáról.

26/2008.(X.1.) önk.rend.

A lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosításáról.

27/2008.(X.1.) önk.rend.

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

158/2008.(IX.25.) önk.hat.

Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról.

28/2008.(X.1.) önk.rend.

Szociális ellátások
módosításáról.

159/2008.(IX.25.) önk.hat.

A Bölcsőde működésének tapasztalatairól.

160/2008.(IX.25.) önk.hat.

A
mikro-térségi
tapasztalatairól.

29/2008.(X.1.) önk.rend.

A 2009. évi nyersanyagnormáról.

161/2008.(IX.25.) önk.hat.

2009. évi ellenőrzési terv elfogadásáról.

162/2008.(IX.25.) önk.hat.

Törvényességi
hulladékgazd.rendelet)

163/2008.(IX.25.) önk.hat.

Építésügyi hatósági jogkör gyakorlásáról.

164/2008.(IX.25.) önk.hat.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 2009.évi fordulójához
való csatlakozásról.

165/2008.(IX.25.) önk.hat.

2008/2009-es tanévben indítható csoportok, osztályok
számáról és a felvehető maximális létszámtól való eltérés
engedélyezéséről.

166/2008.(IX.25.) önk.hat.

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról.

167/2008.(IX.25.) önk.hat.

Folyószámla hitel felvételéről. (államig.feladatok)

gazdálkodásról

rendelet

gazdálkodásról

szabályozásáról

oktatási

szóló

szóló

társulás

szóló

rendelet

működésének

észrevételről

(folyékony
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168/2008.(IX.25.) önk.hat.

Fegyvernek települési szennyvíztisztító telep szennyezéscsökkentési ütemterv jóváhagyásáról.

169/2008.(IX.25.) önk.hat.

Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

170/2008.(IX.25.) önk.hat.

Lehel u. 3.sz.alatti telek értékesítéséről.

171/2008.(IX.25.) önk.hat.

Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati bérlemény
bérbe adásáról. (Agrárkamara)

172/2008.(IX.25.) önk.hat.

A fegyverneki 0388/4 hrsz. gyepből történő területkivonásról
és úttá történő átminősítésről.

173/2008.(IX.25.) önk.hat.

Kötelezettségvállalás a fegyverneki 0388/4 hrsz. gyepből
történő területkivonásra és úttá történő átminősítésre.

174/2008.(IX.25.) önk.hat.

A fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz utak szántóvá
történő átminősítéséről.

175/2008.(IX.25.) önk.hat.

Kötelezettségvállalás a 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz utak
szántóvá történő átminősítésére.

176/2008.(IX.25.) önk.hat.

Sallai u. 6. sz. alatti ingatlan vételéről.

177/2008.(IX.25.) önk.hat.

Alsóréti
Holt-Tisza
Halgazdálkodási
Horgászrendjének módosításáról.

178/2008.(IX.25.) önk.hat.

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevétele a
Csobánkai út felújítására.

179/2008.(IX.25.) önk.hat.

Kötelezettségvállalás
beszerzésére.

180/2008.(IX.25.) önk.hat.

Mezőtúri Olajos Növények Kft törzstőke emeléséről.

181/2008.(IX.25.) önk.hat.

Felszabadulás u. 161. és Felszabadulás u. 172. Orczy Anna
Ált.Iskola és Szakiskola részére történő átadásról szóló
határozat módosításáról.

182/2008.(IX.25.) önk.hat.

Pályázat könyvtári szolgáltatások fejlesztésére.

183-189/2008.(IX.25.) határozatok zárt ülés jegyzőkönyvében

-.-.-.-.-.-

konyhai

eszközök

Tervéről

és

felújítására,
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i üléséről
Helye: községháza házasságkötő terme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila, Nida Imre, Szatlóczki
Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné körjegyzői
feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolg.Központ igazgatója, Fodor Mihályné Gyermekélelmezési Konyha vezetője,
Kovács Ildikó Móra F. Általános Iskola tagintézmény vezetője, Ábrahámné
tagintézmény vezető, Kovácsné Szabó Mária örményesi tagintézmény vezető, Fehérvári
Anna tagintézmény vezető, Fegyvernek Szapárfalui, Központi és Annaházi tagóvoda
vezetői, valamint kb 20 fő pedagógus a 4-5 napirendben érintett, Kuntzer Mártonné,
Miklósi JÁnosné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü. szervező, Kapusi
Jánosné belső ellenőr

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 képviselő jelen van, az
ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.
A kiküldött anyagon kívül az alábbi előterjesztéseket javasolja napirendre felvenni:
26. Konyhai eszközök beszerzése
27. Mezőtúri Olajos Növények Kft törzstőke emeléséről.
28. A Felszabadulás u. 161. és Felszabadulás u. 172. sz. helyiségek Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola részére történő átadásáról szóló határozat visszavonásáról.
29.Könyvtári pályázat
A képviselők a napirendi javaslatokat elfogadják.
Interpelláció:
Hillender Györgyné: Kb két hónapja a Dózsa Gy. úton, a vízmű mellett egy „Polgárőrség” felíratú
gépkocsit lehet látni. Kinek a tulajdona ez, jogosan használja-e a táblát?
Krupa István a KRESZ táblák ellenőrzésére, pótlására hívja fel a figyelmet. (Berényi út sarkon ki van
döntve)
Ambrus Dénes : a 4. sz. főút kereszteződésében problémás az átkelés.
Szatlóczki Edit: a Sárga iskola előtt megsüllyedt akna helyreállítását kéri.
Herman József elmondja, hogy az elmúlt ülésen tett felvetéseivel kapcsolatban néhány gazdát
megkeresett és kérik, hogy részletes tájékoztatást kapjanak a hivataltól a növénytermesztésről.
Szeretnék a Hillér megvásárlásával kapcsolatos összes hivatalos, részletes tájékoztatást megkapni. Az
előző testület nagy árat fizetett 7 ha területért, most teljesen leromlott állapotban van. Ki a felelős
ezért?
Sérelmezik a gazdák a polgármester azon kijelentését, hogy nem számlaképesek a gazdák.
Augusztus 21-i Néplapban lehetett olvasni, hogy az iskola fejlesztési pályázatot elutasították, de
emlékezete szerint erről testületi ülésen nem volt szó.
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Huber Ferenc polgármester válasza az interpellációkra:
A Polgárőrség helyzete rendezetlen. A bíróság hiánypótlási felhívásának az egyesület nem tett eleget,
így a bejegyzési kérelmüket elutasította. Ezt követően Csőke Béla bejelentette lemondását, azóta
szabálytalanul működnek. Időközben többen kiléptek az egyesületből. Lehetséges, hogy a
támogatásukat meg kell szüntetni, a rendőrséggel sincs kapcsolatuk. Egyedül az iskolák előtti reggeli
szolgálattal adnak segítséget. Szeptember 21-én tartott taggyűlésen új vezetőt választottak.
A KRESZ táblák pótlásának igen nagy anyagi kihatása van, kb 20 táblára lenne szükség.
Jövő tavaszra eldől, hogy milyen fejlesztési irányt vesz a 4. sz. főút. Ambrus képviselő által említett
problémát meg lehet írni a hatóságnak, de eredmény nem igen várható.
A Sárga iskola előtti akna probléma ismert, kapacitás hiányában még nem tudta a hivatal megoldani.
Herman József az elmúlt ülésen kérte, hogy a mezőgazdasági tevékenységről részletes tájékoztatást
kapjon. Akkor elhangzott, hogy a hivatal munkatársát – Temesvárinét – keresse ez ügyben, de
képviselő úr azóta sem jelentkezett az anyagért, amely most is rendelkezésre áll, és ezennel átadja a
képviselő úrnak. Egyébként a képviselőknek jogukban áll a hivatal munkatársaitól bármikor
tájékoztatást kérni.
Egy 60-70 milliós tevékenység megszűntetése nem olyan egyszerű, ugyan meg lehet szüntetni, de
akkor el kell dönteni, hogy az abból származó bevételt honnan vegye el a testület.
Sajnos olyan viszonyok vannak, ami miatt pl. a konzervüzem is abba az állapotba került, amiben most
van.
A gazdák részére a hivatal minden évben tart egyeztetést, mégsem jelezték még a Herman képviselő
által mondottakat.
Herman képviselő igyekszik egy-egy dolgot felszínen tartani és azt a látszatot kelteni, hogy minden
rossz, és az elkeseredett embereket ezzel hergeli. Erre semmi szükség. A piszkálódásban közrejátszik,
hogy az Idősek Otthonában – a képviselő úr munkahelyén –, a nagy tartozás miatt megszűnt a
Gyermekélelmezési Konyháról történő étkezési szolgáltatás.

Bognár Zoltán: Jó lenne, ha a testületi tagok év végén és tavasszal tájékoztatást kapnának a
mezőgazdasági tevékenységről.
Herman József: az Idősek Otthonának semmi köze nincs az általa mondottakhoz. Ezeket már a tavalyi
évben is kérte. Nem fogadja el a polgármester válaszát, ilyen nagyságrendű tevékenységről, így nem
lehet tájékoztatni a testületet. Az óvoda és az iskola be tudott számolni a testületnek, a hivatal
ugyanezt nem tudja megtenni a mezőgazdaságról.
Németh Attila: egyetért Bognár képviselővel, folyamatosan kellene figyelemmel kísérni a
növénytermesztés eredményességét.
Huber Ferenc polgármester: Az óvoda és iskola anyaga nem beszámoló volt, hanem pedagógiainevelési program.
Tájékoztatóban, költségvetési anyagokban tájékoztatást kapnak a képviselők a mezőgazdaságról is. A
korábbi testület kifogása miatt a bérmunka meg lett szüntetve, ami 10 milliós bevétel kiesést
eredményezett a növénytermesztésnek.
A képviselők 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az interpellációkra adott
válaszokat elfogadják (Huber Ferenc polgármester nem szavazott).

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
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Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Czifra Erzsébet írásban közölte, hogy
mivel az augusztusi ülésen a testület nem fogadta el a templomok megvilágításával kapcsolatos
lakossági beadványt, újabb kérést intézett a testülethez, melyben a téma újbóli tárgyalását és
elfogadását kéri. Ahhoz, hogy a testület elé előterjesztés készülhessen, megkértük a két egyház
véleményét a templom megvilágításról.
A Kárpátaljai Magyar Főiskola tételes elszámolást küldött a fegyverneki önkormányzat által juttatott
támogatás felhasználásáról.
Az Alkotmánybíróság a mezőőri szolgálat finanszírozása tárgyában beadott alkotmányellenesség
megállapítása iránti önkormányzati indítványt elfogadta, és a vonatkozó jogszabály ezen rendelkezését
megsemmisítette. Lényege: a szolgálat megalakítási költségeinek 50 %-át a létrehozást követő
kilencen napon belül igényelheti az önkormányzat; a működéssel, fenntartással kapcsolatos költségek
50 %-ának megtérítését negyedévente utólag, az újonnan alakult szolgálat esetében a létrehozást
követő negyedévtől kérelmezheti.
29-én Örményesen kötetlen beszélgetés lesz a három társult önkormányzat képviselői részére, téma: a
társulási megállapodások felülvizsgálata.
A kétpói hulladéklerakó átadásánál felmerült rendezetlen tételek ellensúlyozásaként a MOTA térkövet
ajánlott fel az önkormányzatoknak. Az óvodáknál és a köztéri szobroknál lesz felhasználva.
A nőgyógyászati rákszűrés az eddigi formában nem végezhető. A Hetényi G. Kórház Nőgyógyászati
Osztály főorvosa magánszemélyként tudja végezni a szűrést. Ez az önkormányzatnak 600 eFt kiadást
is jelenthet. Ebben későbbi időpontban testületi előterjesztés szükséges.
A kisújszállási tűzoltó köztestületben vizsgálat indult az egyesületi elnökkel szemben, majd Gulyás
László elnök nyugdíjazását kérte. Most az egyesület jövője nem látszik biztosítottnak, vezetésre
alkalmas személy nincs. A novemberi testületi ülésre át kell gondolni a testületből való kilépést.
Kérdések:

Ambrus Dénes a szociális miniszter látogatásáról kérdez.
Dr.Kiss Györgyné és Bognár Zoltán a rendőrőrs működéséről és a körzeti megbízottról kér
tájékoztatást.
Szatlóczki Edit elmondja, hogy mint képviselőt, Fehér Magdolna megkereste és lakásproblémájának
megoldásához kért segítséget. Elmondása szerint nagyon rossz állapotban van a lakás.
Lehetséges-e valamilyen segítség? Négy kiskorú gyerekről van szó.
Huber Ferenc polgármester válasza: A szociális miniszter látogatásából kiderült, hogy nem tartják
jónak az egész szociális rendszert, de csak a segélyezéshez tudnak hozzányúlni. 460 ezer segélyezett
van, ebből 50 ezer nem képes dolgozni. Az önkormányzatokat szeretnék ösztönözni a foglalkoztatásra.
A körzeti megbízott még nem lakik Fegyverneken, de várható, hogy lakást fog igényelni.
A megyében 120 fő rendőr hiány van, határőrökkel próbálják feltölteni. A rendőrőrs minimális
létszáma 21, maximális 23 fő, ezzel szemben a fegyverneki őrsön – a volt 16 fővel szemben - most 4
fő van.
Fehér Magdolna lakásgondján nem tud az önkormányzat segíteni. Egy alkalommal már kapott
támogatást, de semmit nem fordított az állagmegóvásra. A lakóház nincs a tulajdonában, azt
értékesítette. Úgy tudjuk, hogy más megoldást fog keresni, rendeződik a sorsa.
A hivatal munkatársa – Tanácsné Soós Erzsébet főépítész – meg fogja nézni az épületet.
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Németh Attila: a Fegyvernek-Törökszentmiklós közötti négysávos út mentén szervízút és kerékpárút
hiányából adódó probléma megoldására a fegyverneki önkormányzat és a Törökszentmiklósi Mg.Zrt.
együttműködését ajánlja.
Huber Ferenc polgármester: országos közútról való kizárás Alkotmánybíróság előtt megtámadható.
A képviselők a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul veszik.

2.) napirend: Költségvetés módosítása
előadó: polgármester
A napirend anyagát valamennyi bizottság véleményezte és azt elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az előterjesztést elfogadják és a
következő rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
20/2008.(X.1.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

3.) napirend: Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata


Adórendeletek

A bizottságok az adó tárgyú rendeletekről adott tájékoztatáshoz észrevételt nem fűznek.


Vállalkozások támogatása

A bizottságok rendelet módosítást nem javasolnak.
Bognár Zoltán: úgy gondolja, hogy mivel Fegyverneken az iparűzési adó a törvényi maximumban van
meghatározva, a vállalkozások támogatásában valamit vissza kellene juttatni.
A rendelet módosítást a képviselők nem javasolják.


Járulékszerű bevételek

A testület változtatást nem kezdeményez, a tájékoztatást tudomásul veszi.
Ár- és díjbevételek



Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete
Lakás rendelet

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi Bizottság észrevételezi, hogy a jogszabályi hivatkozást pótolni kell a
lakásokról szóló rendelet módosításban.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2008.(X.1.)
rendelete
a lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó – módosított – 30/1996. (XII. 16.) sz.
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)


Szilárd hulladékgazdálkodás

A bizottságok a rendelet módosítást elfogadásra javasolják.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2008.(X.1.) rendelete
a szilárd hulladék gazdálkodásról szóló - 9/2005.(III.1.) ,6/2005.(IV.29.) , 21/2005.(VI.2.),
25/2005.(IX.30.), 53/2005.(XII.1.) sz. rendelettel módosított - 10/2003. (III.6.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)


Folyékony hulladék gazdálkodás

A bizottságok a rendelet módosítást elfogadásra javasolják.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
23/2008.(X.1.)
rendelete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló - 1/2003.(II.6.) rendelet - 18/2006.(V.2.),
21/2006.(VI.1.), 15/2007.(IX.28.), 17/2008.(V.30.) rendelettel módosított – módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)


Közműves vízellátás

A bizottságok elfogadásra javasolják a rendelet-módosítást.
Krupa István: 210.- Ft-ra kellene emelni a vízdíjat, mert ha elindul a regionális pályázat, akkor sokat
kell emelni.
Huber Ferenc polgármester előadja, hogy a mai napon volt egy tanácskozás a megyei ivóvízminőség
javító programmal kapcsolatosan. E programhoz a fegyverneki önkormányzat is csatlakozott. A
beruházás Örményessel együtt 300 millió Ft. Ezt a fejlesztést mint amortizációt érvényesíteni kell.
Uniós elvárás. Ennek van áremelő hatása. Örményessel közös beruházás esetén 188.- Ft, kistérségi
esetén 130.- Ft.
Krupa István: Erre tekintettel visszavonja indítványát.
A képviselők 13 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadják.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2008. (X.1.) rendelete
A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 5. sz.melléklete)



Közterület használat
Vásárok tartása

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi Bizottság a rendelet szövegében a „Falunap”-ot és a „Gulyásfesztivál”t pontosítani javasolja: „Virágzó Tisza Napja”, „Országos Diák Gulyásfesztivál.
A vásárokról szóló rendelet esetében a díjaknál 10 %-os emelést javasol a bizottság.
Az Oktatási, Szociális és Pénzügyi bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja az anyagot.

Krupa István is támogatná az emelést, mert azokkal szemben, akik iparűzési adót fizetnek, nem
igazságos a rendszer.
Huber Ferenc polgármester: A piaci árusító helyek bérbe vannak adva. Indítványozza, hogy a
közterület használatról szóló rendelet módosítást a testület vegye le napirendről, és a bizottság
javaslatát is figyelembe véve a novemberi ülésre legyen ismét előterjesztve, a vásárok tartásáról szóló
rendelet felülvizsgálatával együtt.
A képviselők az indítványt egyhangú – 13 igen – szavazattal elfogadják.


Temetőkről, temetkezési tevékenységről

Módosító javaslat nincs, a testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

KÖLTSÉGVETÉST BEFOLYÁSOLÓ RENDELETEK


Civil szervezetek támogatása

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi Bizottság a civil alapot 600 eFt-ra javasolja megemelni. A javaslat
indoka: sok a pályázat és kevés a rendelkezésre álló összeg.
Huber Ferenc polgármester: A bizottság javaslatánál azt is mérlegelni kell, hogy más igények is
jelentkeznek. Célszerűbbnek tartaná ezt a módosító javaslatot a 2009. évi tervkoncepciónál figyelembe
venni.
A képviselők ezt a javaslatot egyhangú – 13 igen – szavazattal elfogadják.



Közművelődésről
Önkormányzati jelképekről

Módosító javaslat nincs, a tájékoztatást a testület tudomásul veszi.


Kitűntetésekről

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság a rendelet 5/a. §. (2) bekezdésében a következő pontosítást
javasolja: „Magyar Kultúra Napja”.
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Huber Ferenc polgármester ezt a módosítást is a novemberi ülésre javasolja előterjeszteni. Ezzel a
képviselők is egyhangú szavazattal egyetértenek.
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSOKBÓL ADÓDÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSOK



Helyi közoktatásról
Sportról

Módosító javaslat nincs, a tájékoztatást a testület tudomásul veszi.
EGYÉB RENDELET MÓDOSÍTÁSOK


Település környezetvédelme

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság részletesen foglalkozott a rendelet módosítással és több
észrevétele is van, de mivel alaposabb előkészítést igényel, a mai ülésen ezt ne tárgyalja a testület.
Huber Ferenc polgármester javasolja a módosítást a novemberi ülésre újból előkészíteni és most a
napirendről levenni.
A javaslatot a testület 13 igen szavazattal elfogadja.





A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról
Állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről
Foglalkoztatást elősegítő támogatás
Képviselők tiszteletdíjáról

Módosító javaslat nincs, a tájékoztatást a testület tudomásul veszi.


Köztisztviselők kedvezményeiről és egyéb juttatásairól

Tűhegyi Julianna ismerteti, hogy az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2008.(X.1.) rendelete
a köztisztviselők kedvezményeiről és egyéb juttatásairól szóló 11/1999.(V.6.) rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)




Önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról
Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint
házszámozásról

Módosító javaslat nincs, a tájékoztatást a testület tudomásul veszi.
 Lakáscélú támogatások
A bizottságok támogatják a rendelet módosítást.

a
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A képviselőtestület vita nélkül, 13 igen szavazattal a módosítást elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
26/2008.(X.1.) rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló - 26/2002.(VI.28.), 27/2003.(IX.4.), 22/2004.(V.28.), 36/2004.(X.7.),
7/2005.(III.1.), 34/2005.(IX.30.), 19/2007.(IX.28.) rendelettel módosított - 10/2001. (III.30.) rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)


Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság észrevétele az SZMSZ módosítással kapcsolatban: Az önként vállalt
feladatok között az 5/i. pont helyesen: „Egységes pedagógiai szakszolgálat”
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság indítványozza, hogy a testület ne törölje a szabályzatból a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó szakaszt és mellékletet, mert a következő választáskor – ha alakul
kisebbségi önkormányzat – adottak lesznek a működés szabályai.
A bizottság a 62. §-ban nem tartja szükségesnek kiemelni a törökszentmiklósi kistérségi társulást. Ha
mégis, akkor valamennyi társulást fel kellene sorolni.
Herman József: tudomása szerint az SZMSZ a helyi választáskor hatályát veszti és újat kell alkotni.
Huber Ferenc polgármester: Nem veszti hatályát az SZMSZ, hanem a megalakulást követően, 6
hónapon belül az új testületnek felül kell vizsgálni.
Bizottsági javaslat alapján a rendelet-tervezet 2, 12, 14, 18. §-át törölni; az önként vállalt feladatok
között az 5/i. pontot „Egységes pedagógiai szakszolgálat”-ra módosítani javasolja.
E javaslatokat a képviselők egyhangú – 13 igen –szavazattal elfogadják.

A képviselők az SZMSZ módosításról 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2008.(X.1.) rendelete
a 16/1995.(VI.22.) önk.rendelettel elfogadott és 8/2005.(III.1.), 18/2005.(IV.29.), 40/2005.(IX.30.),
73/2005.(IV.28.), 52/2005.(XII.1.), 4/07.(III.29), 5/07.(IV.5.), 15/2008.(IV.30.) rendelettel
módosított , a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

A képviselőtestület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
158/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli az alábbi
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és előterjesztés készítését a
november 27-i képviselőtestületi ülésre:
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1.) Közterület használatról
2.) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, a FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ”, és a FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS
MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és adományozásának rendjéről
3.) Civil szervezetek támogatásáról
4.) Település környezetvédelméről
5.) Vásárok tartásának rendjéről
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)


Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Szociális ellátásokról szóló rendelet

A bizottságok a rendelet módosítást elfogadásra javasolják.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
28/2008. (X.1.) sz. rendelete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló -1/2005.(II.3.) 31/2005.(IX.30.) 22/2005.(IX.1.)
56/2005.(XII.16.) 1/2006.(II.1.) 24/2006.(VI.30.) 26/2006.(IX.1.) 33/2006.(IX.27.) 1/2007.(II.1.)
6/2007.(IV.5.) 20/2007.(IX.28.) 35/2007.(XII.27.) 1/2008.(II.7.) 9/2008.(III.5.) 14/2008.(IV.30.) sz.
rendelettel módosított – 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

4.) Tájékoztató a Bölcsőde működéséről.
előadó: Hillender Györgyné óvodaigazgató
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a tájékoztatót javasolja tudomásul venni.
Hillender Györgyné vita előtti beajánlásában előadja, hogy még a bölcsőde életében még az idei év
tanulóév. A megyei módszertani intézet vizsgálta a bölcsőde munkáját és a szakmai munkát pozitívan
értékelte.
Jelenleg a 10 fh elegendő, de lehet, hogy 3-4 éven belül férőhely bővítést kell kezdeményezni. Ennek
feltételei biztosítottak.
Megköszöni a testület és mindazok segítségét, támogatását, akik a bölcsőde kialakításához valamilyen
szinten hozzájárultak.
Dr.Kiss Györgyné elmondja, hogy személyesen győződött meg a bölcsődei csoport működéséről és
elismeréssel tud róla nyilatkozni .
Nida Imre az időszakos gyermekfelügyelet lehetőségéről érdeklődik, mivel sok édesanya pl. iskolai
tanulmányai miatt, nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét.
Hillender Györgyné: ilyen igénnyel már keresték meg szülők, de ezt csak abban az esetben lehet
bevezetni (fenntartó engedélyével), ha a férőhely nincs feltöltve.
Huber Ferenc polgármester: A bölcsődei csoport kialakításáról 1,5 éve döntött a testület, a
megvalósítás elég gyorsan történt. A későbbiekben férőhely bővítésnek különösebb akadálya nincs.
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Szavazásra teszi fel a tájékoztatót, amit 13 igen szavazattal a testület tudomásul vesz.
159/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Bölcsőde működésének tapasztalatairól.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde igazgatójának a Bölcsőde működésének tapasztalatairól
készített tájékoztatóját tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Hillender Györgnyé Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: Tájékoztató a mikro-térségi oktatási társulások működésének tapasztalatairól.
előadó: Hillender Györgyné óvodaigazgató és Ambrus Dénes iskolaigazgató
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a tájékoztató tudomásulvételét javasolja.
Ambrus Dénes: A következőkben foglalja össze a társulás tapasztalatait: az első évben nehezen, de
törvényesen működtek az intézmények; a feladatokat nagyrészt megvalósították; a
költségtakarékosság elvét sikerült érvényesíteni, a szakmai munka színvonalának emelését nem lehet
megítélni, mert csak az Orczy Anna iskoláról vannak tapasztalatok; 15 nagy rendezvény volt, 14
pályázatot adtak be, 2 nagy vizsgálat volt az intézményben; sikerült belépni a TISZK-be A
tagintézmény vezetők óraszámát túl soknak ítéli, ezen változtatni kell. A pedagógiai szakszolgálat
bevezetésével meg kell fontolni a szakiskola külön intézményegységként való kiemelését.
Nida Imre: az örményesi iskolában tett látogatása alkalmával nagyon pozitív benyomásairól
tájékoztatja a testületet.
Kérése, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a kis iskolák megmaradjanak.
Maximálisan elismeri az intézményvezető és a pedagógusok munkáját.
Bognár Zoltán tudomása szerint a szakiskolában a tiszabői tanulók aránya 90 %. Az utóbbi időben
előfordult verekedés a település központjában, feltehetően szakiskolás gyerekek körében.
Ambrus Dénes: a tiszabői szakiskolában tanulók száma 10 fő alatt van, különösebb probléma nincs
velük. A szolnoki, törökszentmiklósi iskolákba járó tiszabői tanulók hazautazáskor a fegyverneki
központi megállóban leszállnak és itt töltik az időt. Közöttük történt a verekedés is. Sajnos a
buszmegállókban nincs ülőalkalmatosság, ezért vagy vendéglátóegységekben, vagy a közterületen,
járdákon ülnek le és töltik el az időt.
Huber Ferenc polgármester felhívja a figyelmet az óvodai létszám alakulására; az önálló pedagógiai
szakszolgálat szükségességére. Az iskola esetében a tájékoztató készítője igyekezett sok adatot
szolgáltatni a testületnek. Változtatni kell az igazgató úr által is jelzett problémán, a belső információ
továbbítás módszerén.
Ismert, hogy Örményesen és Kuncsorbán csökken a tanuló létszám, ami a jövőbeni működés
átgondolását is jelenti. E célból is, 29-én a három önkormányzat képviselői részvételével kötetlen
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beszélgetés lesz, melynek témája a társulási megállapodások áttekintése, szükség szerinti módosítási
javaslatok megtétele.
A tagintézmény vezetők óraszám csökkentését meg kell oldani, ezt a koncepcióban figyelembe kell
venni.
Fedett buszváró kihelyezése folyamatban, csak más aktuális önkormányzati feladatok miatt még nem
volt rá kapacitás.
Szavazásra teszi fel a két tájékoztatót, amit a képviselők 13 – egyhangú – igen szavazattal elfogadnak
és az alábbi határozatot hozzák:
160/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

A mikro-térségi oktatási társulás működésének tapasztalatairól.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola igazgatójának, valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde igazgatójának a mikro-térségi oktatási társulások
működésének tapasztalatairól készített tájékoztatóját tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
Hillender Györgyné Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
igazgatója
5.) Képviselőtestület tagjai

7.) napirend: 2009. évi nyersanyagnorma megállapítása
előadó: polgármester
A bizottságok az előterjesztést tárgyalták, azt elfogadásra javasolják.
A képviselők a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevételt nem tesznek, azt 13 igen szavazattal
elfogadják.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
29/2008.(X.1.) számú rendelete a 2009. évi nyersanyagnormáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)
8.) napirend: 2009. évi ellenőrzési terv
előadó: polgármester
A bizottságok az ellenőrzési tervet véleményezték és elfogadásra javasolták.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák.

161/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi éves ellenőrzési tervének
elfogadásáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvermek önkormányzatra
vonatkozó 2009. évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Belső ellenőr
161/2008.(IX.25.) sz. határozat melléklete
2009. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, valamint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) sz. Korm.rendelet alapján Fegyvernek Polgármesteri Hivatala,
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség, önkormányzati társulások és az önkormányzati intézmények 2009. évi
belső ellenőrzésének éves ellenőrzési terve:
A.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései
A.) ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT:
1.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Ellnőrzendő időszak: 2006. január 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Bérczesi Mária (művelődésfelügyelő)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen.
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. május hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap

2.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
Elenőrzendő időszak: 2006. július 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen..
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. április hó
Ellenőrzésre fordított idő: 25 nap
3.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Fegyverneki Vízmű
Ellenőrzés tárgya: Az intézmény gazdálkodásának eredményessége
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem érvényesülése
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Elenőrzendő időszak: 2006. január 01-től 2008. december 31-ig
Ellenőrzést végzi: Péter Margit (személyi juttatás, járulék)
Kapusi Jánosné (pénzügyi)
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű, 2006. májusi, 2007. júniusi, 2008. februári és a 2008. november hónap
bizonylatai tételesen.
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 20 nap

Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 75 nap
TÉMAELLENŐRZÉS:
1.
Ellenőrzés tárgya: Energia felhasználás
Ellenőrzés célja: Az energia tervezés és felhasználás megvalósulása
Ellenőrzendő időszak: 2006., 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, Önálló- és részben önálló
intézmények
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. szeptember hó
Ellenőrzésre fordított idő: 30 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes,
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal, Önálló- és részben önálló intézmények
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 4 nap

Témaellenőrzésre fordított idő: 34 nap
CÉLVIZSGÁLATOK:
1.
Ellenőrzés tárgya: Önkormányzati költségvetésből államháztartáson kívülre juttatott támogatások ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Elszámolásuk ellenőrzése
Ellenőrzendő időszak: 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. február hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap
2.
Ellenőrzés tárgya: A 2008. évi költségvetési rendelet
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. július hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
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3.
Ellenőrzés tárgya: Helypénzek elszámolása
Ellenőrzés célja: A beszedett helypénzek elszámolásának szabályszerűsége, elárusító helyek bérletének megléte
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. augusztus hó
Ellenőrzésre fordított idő: 5 nap
4.
Ellenőrzés tárgya: Kintlévőségek
Ellenőrzés célja: Kölcsönökre vonatkozó testületi határozatok betartása, nyilvántartások szabályszerűsége,
kölcsönök visszafizetése
Ellenőrzendő időszak: 2007., 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. november hó
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 30 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.
SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK
Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál.
Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 139 nap
B.
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Célvizsgálatok:
1..
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év, adott időpont
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: tételes.
Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Körjegyzőség
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. június hó
Ellenőrzésre fordított idő: 1 nap

3.
Ellenőrzés tárgya: Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata (kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzés célja: A rendeletben foglaltak betartásának vizsgálata.
Ellenőrzendő időszak: 2008. év
Ellenőrzést végzi: Kapusi Jánosné
Ellenőrzés módszere: 2008. augusztus hó és október hó bizonylatai tételesen.

érvényesítés,
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Ellenőrzött szerv, ill.szerv.egység megnevezése: Körjegyzőség
Ellenőrzés várható időpontja: 2009. november hó
Ellenőrzésre fordított idő: 2 nap
Célellenőrzésre fordított idő: 3 nap
UTÓVIZSGÁLAT
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolását kell vizsgálni.

SORON KÍVÜLI VIZSGÁLATOK
Szükség szerint a soron kívüli feladatok végrehajtásánál.
Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetőjének rendelkezése alapján lehet végezni.
Felhasználandó revizori napok száma: 3 nap
Összesen felhasználandó revizori napok száma (Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség) összesen: 142 nap

Készítette: Kapusi Jánosné (belső ellenőrzési vezető)

C.
Önálló intézmények
Belső ellenőrzései

I.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek )
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető
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Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Igazgató, gazdaságvezető, pénztáros, telephelyvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési és gondozási díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése. Az Örményesi és Kuncsorbai telephely esetében a bevétel postázásának szabályszerűsége.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed ( Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba telephelyek)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
II.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések

1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a szakmai teljesítés,
az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2009. év.
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.Kötelező eszközök) a tervben foglaltak - tényleges szükségletre
alapozva - előnyös árakon történek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú takarékosság
érvényesül-e?
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás visszaszorítása.
Ellenőrzött időszak: 2009.év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)

3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
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- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv – lebonyolítás - megállapítások
- év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint

4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30. fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak:2009. év
Ellenőrzést végzi igazgató, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden telephelyre)
Ellenőrzés időpontja:folyamatos
III.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített folyamatos ellenőrzés:
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: az egész intézményre kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, negyedévente, szabályzatban foglaltak szerint
3.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok:
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljeskörűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása.
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Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes, pénztáros.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
4.
Ellenőrzés tárgya: Pályázatok:
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági vezető, gazdasági vezető helyettes.
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv.egység megnevezése: Az egész intézményre kiterjed.
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos

IV.) Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása )
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok
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Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel, a Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj,
jegybevételek, nevezési díjak ) és a káváházi bevétellel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének
ellenőrzése.
Ellenőrzendő időszak: 2009. év
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos.

-.-.-.-.-.9.) napirend: Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételéről
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéssel egyetért és támogatja az
elfogadását.
A képviselők vita nélkül elfogadják az előterjesztést és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

162/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Törvényességi észrevételről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 99. §. (1) bek. alapján megvizsgálta az Észak-Alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kirendeltségének törvényességi észrevételét a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. májusi ülésén elfogadott 17/2008.(V.30.)
önk.rendeletének 3. §-ával (folyékony hulladék gazdálkodás) kapcsolatosan .
A Képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet kifogásolt
szakasza nem törvénysértő, mert az áremelés visszamenőleges hatállyal
(április 1.) nem a lakosságot érinti, hanem az a közszolgáltató (vízmű, mint
önkormányzati intézmény) részéről a közszolgáltatást végző vállalkozók
kérésére és részükre történő kifizetést jelenti, mely a vállalkozó javára szól.
Kifizetésre a tárgyhót követően utólag kerül sor.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási
Közigazgatási Hivatal Kirendeltsége
4.) Képviselőtestület tagjai

Hivatal

J.N.Sz.Megyei

10.)napirend: Építésügyi hatósági jogkör gyakorlásáról
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna ismerteti, hogy az Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
A testület vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja.
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163/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Építésügyi hatósági jogkör gyakorlásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete kezdeményezésére kéri a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztályát, hogy
Fegyvernek és Örményes önkormányzat illetékességi területére
kiterjedően Fegyvernek nagyközség lássa el az I. fokú építésügyi hatósági
jogkört 2009. január 1-től kezdődően.
2.) Fegyvernek Önkormányzat (Körjegyzőség) rendelkezik az építésügyi és
építés felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) kormányrendeletben előírt személyi és tárgyi
feltételekkel.
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a
jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági jogkör gyakorlásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket a továbbiakban is biztosítja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Török Csaba polgármester
3.) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti
Főosztálya
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestület tagjai

11.)napirend: Bursa ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
előadó: polgármester
A Szociális, valamint Pénzügyi bizottság az előterjesztést véleményezte, azt elfogadásra javasolja.
A testület kérdés, vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
164/2008. (IX. 25.) sz.

önkormányzati határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi fordulójához
való csatlakozásról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007.
(III.26.) OM. rendelet alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az
ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és
kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
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3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és
„B” típusú
pályázatokat a 3/A.- 3/B sz. melléklet szerint.
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai

12.)napirend: Az oktatási intézményekben 2008/2009-es tanévben indítható csoportok, osztályok
számáról és felvehető maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről
előadó: polgármester
Az előterjesztést az Oktatási bizottság véleményezte, azt elfogadásra javasolja.

A testület kérdés, vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
165/2008. (IX. 25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2008/2009-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való
eltérés engedélyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c)
pontja alapján az 1, 2. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2008/2009es nevelési, tanítási évben, a fenntartásában lévő közoktatási intézményekben
indítható csoportok, osztályok számát és engedélyezi a maximális létszámtól
való eltérést.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

13.)napirend: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról 166
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit ismerteti, hogy az Oktatási bizottság egyetért az előterjesztéssel.
Hozzászólások:
Ambrus Dénes ismerteti, hogy a JNSZ Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vezetője Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szerkezeti kereteiről készített
anyagot, melynek lényegét, összefoglalóan tartalmazza az előterjesztés. Az anyaghoz kiadott táblázat

24
az aktuális normatíva alapján készült, a bevétel és kiadás jó képet mutat. A szakszolgálat
bevezetésének tervezett ideje 2009. szept. 1., a szervezet létszáma 6 fő lenne. Összességében lényeges
színvonal javulás várható a szolgáltatásban.
Bognár Zoltán a sajátos nevelési igényű tanulók A-B csoportba tartozók arányáról kérdez.
Nida Imre egyetért a szakszolgálat létrehozásával. Sajnos egy csomó pénzbe kerül ebbe a körbe
tartozó tanulókkal való foglalkozás. A pszichológus foglalkoztatása jó dolog, de egy idő után a
társadalom eltaszítja ezeket a gyerekeket, és ugyanoda kerül vissza, ahonnan elindult. Időleges
probléma megoldásról van szó.
Herman József tudomása van olyan gyerekről, akivel logopédus nélkül is sikerült eredményt elérni,
míg korábban 5 logopédus is foglalkozott vele.
Ambrus Dénes elmondja, hogy az SNI tanulók A-B csoportjában vannak átfedések, az arányt most
adatok nélkül nem tudja megmondani.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, amit 13 igen szavazattal a testület
elfogad.
166/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a kistérségi társulás többször
módosított 28/2007.(I.12.) sz. határozatával Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba,
Tiszabő,
Tiszapüspöki,
Tiszatenyő,
Törökszentmiklós,
Örményes
önkormányzatok által elfogadott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról
szóló Feladat-ellátási Megállapodás V. pontja alapján, 2009. június 30-val a
pedagógiai
szakszolgálati
feladat-ellátást
konkrétan:
logopédia,
gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
– az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, valamint a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában felmondja.
2.) Egyben kéri a kistérségi társulást, hogy Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
vonatkozásában a pedagógiai szakszolgálatot, ezen belül logopédiát,
gyógytestnevelést, nevelési tanácsadást, továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadást a kistérségen belül, a Törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Nevelésioktatási Központ mellett, önálló szolgáltatóként lássa el az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester
Rédai János polgármester
Képviselőtestület tagjai

14.)napirend: Folyószámla hitel felvételéről
előadó: polgármester
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Tukarcs Istvánné ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság támogatja a hitel felvételt.

Nida Imre: Mi az oka, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott 120 millió Ft hitel kevés?
Bognár Zoltán: ha minden évben emeli a testület a hitel összegét, mikor lesz vége?
Huber Ferenc polgármester: Tavaly szeptember jelentkezett először probléma, idén pedig júniusjúlius-augusztus hónapban munkabér hitelt kellett igénybe venni, októberben valószínű nem lesz rá
szükség. A 8 milliós lakás vásárlás is hozzájárult, finanszírozási csúszások vannak. A kintlévőség is
igen magas. Eben az évben nagy a tartós hitel visszafizetés, 38 millió Ft.
Hozzászólások:
Ficsor Dénes a polgármester által mondottakhoz még hozzáteszi, hogy két éve minden fejlesztéshez
szükséges önerő hitelből van fedezve.
Herman József idézi az intézményi társulás idejéről a polgármester szavait, miszerint jól jártunk a
kistérségi társulással. Most mégis hitelt kell felvenni. Hiányolja, hogy az önkormányzatnak nincs
programja a kiadás csökkentésre. Ugyanez a helyzet kormányzati szinten is.
Nem arról kell beszélni, hogy mi maradjon el – pl. Falunap -, hanem arról, hogy hol lehet spórolni.
Például: A hivatal pazarlására utal az egyik önkormányzati dolgozó elmondása, miszerint a hivatali
Mercedes gépkocsit 5.000 Ft-ért mosták le. A testületi anyagok gépkocsival, 2 emberrel történő
kézbesítése is pazarlás, meg lehetne oldani kerékpárral is.
Németh Attila csatlakozva az előtte szólóhoz elmondja, hogy cégénél milyen takarékossági
intézkedéseket vezettek be és milyen eredménnyel. Szerinte is lehetne az önkormányzatnál
takarékoskodni. Ilyen lehetne pl. a testület által megszavazott szociális kölcsönök visszafogása.
Hiányolja, hogy a testületnek nincs olyan terve, hogy mit akar megvalósítani és azt szigorúan tartani.
Így biztosítani, hogy több pénz ne legyen elköltve, mint a tervezett.
Bognár Zoltán szerint is nagyobb odafigyeléssel lehetne a kiadásokat csökkenteni.
Krupa István: Az emberek nehéz helyzetéből csak a foglalkoztatás megoldása jelentene kiutat. Az a
baj, hogy tervezni sem tudnak sem a cégek, sem az emberek. Jó példa erre az önkormányzatnak az
ivóvíz program.
Huber Ferenc polgármester részben elfogadja a takarékosságra való felhívást. Ugyanakkor vannak
olyan dolgok, amik csak látszat megtakarítások. Előre nem várt dolgok is közrejátszanak, mint pl. a
Gondozási Központ épületének felújítása, amikor közben derül ki, hogy nem tervezett munkát is el
kell végezni. A lakók együttműködése is – pl. vízelvezetés megoldása – segíthet a takarékosságban.
Szavazásra teszi fel az előterjesztést, melyet a képviselők 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében
elfogadják.
167/2008.(IX. 25. ) sz.

önkormányzati határozat

Folyószámlahitel felvételéről

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2008.december 12-i időponttal 140 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetés ideje: 2009. december 11.
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2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
3. A
Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA
valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és
járulékai erejéig.
4. Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a hitel felvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a bankkal megkösse.
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai

15.)napirend: Települési szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemtervének
jóváhagyásáról
előadó: polgármester
Az előterjesztést vita nélkül, 13 igen szavazattal a testület elfogadja.

168/2008. (IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek települési szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemterv jóváhagyásáról.
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a települési
szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemtervét jóváhagyja.
2. Az ütemtervben foglalt szennyezés-csökkentési fejlesztéseket 2015. december
31-ig meg kell valósítani.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nagy Mihály, vízművezető
Képviselőtestület tagjai

16.)napirend: Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna ismerteti, hogy az Ügyrendi bizottság véleményezte az anyagot és azt elfogadásra
javasolja.
A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 13 igen szavazattal elfogadják és az alábbi határozatot
hozzák:
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169/2008. (IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 47/1993.(IV.1.) számú
határozattal elfogadott és a 40/1994.(IV.28.), 87/2001.(V.24.), 95/2002.(V.6.) sz.
határozattal módosított Fegyvernek Vízmű Szervezeti és Működési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:
1.) Ahol a Szabályzat „Fegyverneki Vízműtelep”-et említ, azon „Fegyverneki
Vízmű”-vet, ahol „Vízműtelep”-et említ, azon „Vízmű”-vet kell érteni.
2.) A Fegyverneki Vízműtelep Szervezeti és Működési Szabályzata 4. melléklete
hatályát veszti és helyébe e határozat melléklete lép.
3.) A Fegyverneki Vízműtelep Szervezeti és Működési Szabályzata 5. melléklete
kiegészül az alábbi munkakörökkel:
„szennyvíztelep kezelő”
településüzemeltető-informatikus”
4.) Az SZMSZ módosítása 2008. október 1-én lép hatályba.
Erről értesül:
1.) Vízmű vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
169/2008.(IX.25.) sz. határozattal elfogadott
Vízmű szervezeti és működési szabályzatának 4. sz. melléklete
Vízmű dolgozóinak munkaruha, védőruha juttatásának rendje
Beosztás, munkakör
1.
vízműtelepi
csoportvezető
2. vízműkezelő
3. villanyszerelő
4.
szennyvíztelep
kezelő
5.
betanított
vízműkezelő

Munkaruha
Kétrészes
munkaruha (saválló)

Védőruha

Vattakabát
Vattanadrág
Esőkabát
Férfi bakancs
Gumicsizma+bélés
Védőkesztyű(bőr,gumi)
Védősisak,
gázálarc
szürőbetéttel
Hosszúszárú gumicsizma

6. vízdíj beszedő

esőkabát
félcipő
kesztyű

ITJ szám
* 77-16-1

Kihordási idő (hó)
9

* 77-16-81
* 77-16-83
* 77-41-14
* 68-11-2
* 68-31-1
* 78-45

24
24
36
12
-

* 68-31-11
77-41-14
68-12-35
* 78-45

36
24
36

*-val jelzett ITJ számú munkaruha, illetve védőruha juttatása az 1991. évi XC. törvény 4. sz.
melléklete szerint adómentes.
17.)napirend: Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről
előadó: polgármester
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Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság egyetért az értékesítéssel azzal a megjegyzéssel, hogy a
határozatban a 200.000 Ft ÁFA-val értendő.
Krupa István kérdése: Mivel ez a terület belvizes volt, nem várható, hogy ismét belvizes lesz?
Huber Ferenc polgármester: Megerősített alapot kell készíteni.
A képviselők az előterjesztést jóváhagyják és 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő
határozatot hozzák.
170/2008. (IX. 25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Lehel u. 3. sz. alatti (1003/2 hrsz.) telek értékesítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Lehel u.
3. sz. alatti (1003/2 hrsz) 611 m2 nagyságú beépítetlen területet
értékesíti Palcsi Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2. sz. alatti lakos részére
ÁFA-val 200.000.- 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

18.)napirend: Felszabadulás u. 161. sz. helyiség bérbeadásáról
előadó:polgármester

Németh Attila: van-e arról tudomása a képviselőknek, hogy az agrárkamara mivel foglalkozik? Az
agrárkamara a MOSZ szakmai szervezete, a külföldiek földhöz jutását, a nagybirtokrendszert
támogatja. Ezek után megkérdezi, hogy itt mit fog csinálni az agrárkamara?
Huber Ferenc polgármester válasza: Az agrárkamara dolgozója jelenleg a falugazdásszal egy
helyiségben van, a gazdák, őstermelők ügyeit helyben intézi, folyamatos tanácsadást végez és
esetenként besegít a falugazdászi ügyek intézésébe.
A határozatot ki kell egészíteni, a bérleti díj havonta értendő.
A képviselők az előterjesztést elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák

171/2007. (III. 29.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati bérlemény bérbe adásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 9/1999. (V. 6.) sz. önk. rendelet 2. §. a.) pontja
és a vagyongazdálkodásról és vagyonkezelésről szóló 3/2006. (II. 1.) sz.
rendelet 1. §. (2) bekezdése alapján a Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz.
önkormányzati bérleményből a 2. sz. helyiséget (35,5 m2) közérdekből a Jász-
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Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara részére, agrárkamarai ügyek helyben
történő intézése céljából, 2008. október 1-től határozatlan időre bérbe adja.
A bérleti díjat 12.500.- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási Csoport
5. Irattár

19.) napirend: A fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásról és úttá történő
átminősítésről.
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság támogatja a terület kivonást és átminősítést.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a napirendi anyagot elfogadják és az alábbi két
határozatot hozzák:

172/2008. (IX . 25.) sz.

önkormányzati határozat

A fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásról és úttá történő átminősítésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a
fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonást és úttá
történő átminősítést.
Erről értesül:

173/2008. (IX . 25.) sz.

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a fegyverneki 0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásra és úttá
történő átminősítésre.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
250.000.- Ft értékben a 2008. évi költségvetés terhére a fegyverneki
0388/4 hrsz-ú gyepből történő területkivonásra és úttá történő
átminősítésre.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
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3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

20.)napirend: A fegyverneki 0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 és az 0196/2 hrsz-ú utak szántóvá
történő átminősítéséről.
előadó: polgármester
Tukarcs Isvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester a 0196/2 hrsz területet kéri törölni a határozatból.
A képviselők vita nélkül, a 0196/2 hrsz terület törlésével, a határozati javaslatokat egyhangú – 13
igen – szavazattal elfogadják.

174/2008. (IX. 25.) sz.

önkormányzati határozat

a fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz-ú utak szántóvá történő átminősítéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a
fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz-ú utak szántóvá történő
átminősítését.
Megbízza a polgármestert a Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal
által vezetett ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetéssel.

Erről értesül:

175/2008. (IX . 25.) sz.

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a fegyverneki 0211/4, 0205/4 és 0189/5 hrsz-ú utak szántóvá történő
átminősítésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
80.000.- Ft+ Áfa értékben a 2008. évi költségvetés terhére a
fegyverneki
0211/4 és 0205/4, valamint 0189/5 hrsz-ú utak
szántóvá történő átminősítésére.
Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

21.) napirend: Sallai u. 6. sz. alatti ingatlan vételi ajánlata
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.
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176/2008. (IX. 25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Sallai u. 6. sz. alatti ingatlan megvételéről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai u.
6. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Iványi Lajos
Fegyvernek, Háy M. u. 25., Csík Istvánné 1211 Budapest XXI. Ker.
II. Rákóczi F. u. 50-56. 8/96., Görög Mártonné 5000 Szolnok Hild V.
u. 5. 10/83. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Vagyongazdálkodási csoportvezető

22.) napirend: Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosítása
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság egy helyesbítéssel elfogadni javasolja az előterjesztést:
A gyermek területi éves jegy ára nem 3.000.- hanem 2.500.- Ft. helyesen.
Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a horgászegyesületek képviselői részére
tartott tanácskozáson véleményezték a díjak emelését, az ellen kifogást nem emeltek. Ugyanekkor
kérték állandó halőr beállítását.
Hozzászólás:
Bognár Zoltán: Az utolsó pontban említett terület tudomása szerint természetvédelem alatt van. A
Holt-Tisza part nagyon szemetes, ez a horgászok miatt is van.
Nida Imre: Borzasztó állapotok vannak a Holt-Tiszán, a horgászok egymást zavarják a horgászásban,
különösen a csónakos horgászat miatt. Stég felállítását szorgalmazza.
Németh Attila: a horgászterület tisztán, rendben tartására van olyan megoldás is, hogy kiadják a
horgászhelyeket.
Szatlóczki Edit: amióta ki lettek tiltva a 4-es tóból a csónakosok megoldódott-e a probléma?
Ficsor Dénes: úgy kellene kinézni a Holt-Tisza partnak, mint Szolnoknál. A stég és csónak kérdésről
legyen külön előterjesztés készítve.
Tűhegyi Julianna a heti hegy eltörlését vitatja. A vidékről ide utazók érdekében ezt még 2-3 évig meg
kellene tartani.
Krupa István is a stégről való horgászásban látja a probléma megoldást.
Tukarcs Istvánné: a parti és csónakozás horgászok jogos igénye, hogy ne zavarják egymást a
horgászásban. Erre megoldást kell találni.
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Huber Ferenc polgármester: A horgászterület bővítéssel megoldódik a hely probléma. A Holt-Tisza
parton nem csak a horgászok, a fiatalok „szórakozása”, bulizása miatt is keletkezik szemét.
Az éves jegy jobban megéri a horgászoknak, mint a heti.
A csónakos horgászat és a stégről történő horgászat megoldása jogos igény, több információt kell
gyűjteni, de ez hosszabb előkészítést igényel, mert különböző hatóságokat is be kell vonni. Valószínű
a természetvédelmi hatóság is szívesen fogadná a stégek kialakítását. Ezeket határozatba nem
javasolja, de jegyzőkönyvben rögzítve lesz. Az eddigi tevékenységet, a halgazdálkodási tervet,
horgászrendet is lehetne értékelni.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot, amit 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a testület elfogad.

177/2008. (IX.25) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjének módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza - 246/2007. (XI.29.)
sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint módosítja:
1. A Halgazdálkodási terv II.4. pontjából a következőket törli :
„Felnőtt területi éves:
1100 db
Felnőtt területi heti:
50 db
Felnőtt területi napi:
300 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Ifjúsági területi éves:
200 db
Ifjúsági heti:
10 db
Ifjúsági napi:
50 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Gyermek területi éves:
50 db
Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/”

12.500.- Ft
7.500.- Ft
2.000.- Ft
6.000.-Ft
3.500.- Ft
1.300.- Ft
2.000.- Ft
500.- Ft

helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felnőtt területi éves:
1100 db
Felnőtt területi napi:
600 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Ifjúsági területi éves:
100 db
Ifjúsági napi:
50 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Gyermek területi éves:
300 db
Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/”
2. A

Halgazdálkodási

terv

II.6.1.

pontjából

14.000.- Ft
3.000.- Ft
7.000.- Ft
1.500.- Ft
2.500.- Ft
800.- Ft

a

következőket

törli:

”Az érvényes hetijeggyel rendelkező felnőtt horgász naponta a méret korlátozás alá
eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat, az ifi
horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kg-ot foghat.”
3. A

Halgazdálkodási

terv

II.6.1.

pontjából

a

következőket

törli:

”Az 1-es kíméleti területen mindennemű horgászat tilos, e terület a természetes
szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül.”
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helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és sportpálya
mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1-es tóegység további
szakasza (pajkos) a természetes szaporodás, halutánpótlás biztosítása érdekében
fokozott védelemben részesül ezért ott mindennemű horgászati tevékenység folytatása
tilos.”

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Pogármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási csoportjai
Képviselőtestület tagjai

23.) napirend: Hitel felvétel a Csobánkai út felújításához
előadó:polgármester
A Pénzügyi bizottság a hitel felvételt támogatja.
Az előterjesztést vita nélkül, 13 igen szavazattal a testület elfogadja
178/2008.(IX.25.) számú

önkormányzati határozat

ÖKIF program kertében Fejlesztési célú hitel igénybevételére (Csobánkai út felújítása)

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7.046 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja a Fegyvernek, Csobánkai út (05/2 hrsz. és 020 hrsz.) felújítása
3.) A hitel futamideje 5 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2014. június 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke
jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

A 24. és 25. sorszámú előterjesztéseket az Ötv. 12. §. (4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen
tárgyalja.
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26.) napirend: Konyhai eszközök beszerzése
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság egyetért az előterjesztéssel.
A testület vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

179/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás konyhai eszközök felújítására, beszerzésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2008.
évi költségvetés terhére, a Gyermekélelmezési Konyha részére




1 db 300 literes használt főzőüst beszerzésére 650 eFt (ÁFA-val)
összegben
1 db 300 literes főzőüst felújítására 400 eFt (ÁFA-val) összegben
1 db 200 literes főzőüst felújítására 200 eFt (ÁFA-val) összegben

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal

27.) napirend: Mezőtúri Olajos Növények Kft törzstőke emeléséről.
előadó: polgármester
A képviselők kérdés, vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az előterjesztést és határozati
javaslatot elfogadja.

180/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Mezőtúri Olajos Növények Kft törzstőke emeléséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőtúri Olajos
Növények Kft-ben a társaság részére nyújtott 300.000.- Ft tagi
kölcsönt
törzstőke emelés címén, apportként a társaság
rendelkezésére bocsátja.
Ezzel egyidejűleg a törzstőke emelésről szóló 59/2008.(IV.24.) sz.
határozatot visszavonja.
Erről értesül:
1.) Mezőtúri Olajos Növények Kft. Mezőtúr, Cs.Wágner J.u.3. 5400
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
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4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

28.) napirend: A Felszabadulás u. 161. és Felszabadulás u. 172. sz. helyiségek Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola részére történő átadásáról szóló határozat visszavonásáról.
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a Felszabadulás u. 161. sz. épületben a
volt kínai üzlet helyiséget a 18-as napirendnél a testület bérbe adta az Agrárkamara részére. Korábban
ezt a 143/2007.(VI.28.) sz. határozattal a testület az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskolának
átadta, amit most vissza kell vonni.
A Felszabadulás u. 172. sz. bérlemény ugyanezzel a határozattal szintén az iskolának lett átadva,
melyet szintén javasolunk visszavonni, mert lehetséges, hogy lesz rá bérlő.
Ficsor Dénes a Felszabadulás u. 172. számra vonatkozó határozat visszavonással nem ért egyet. Ezt
akkor is meg lehet tenni, ha ténylegesen igény lesz a bérleményre.
Bognár Zoltán csatlakozik az előtte szólóhoz.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a
határozat visszavonás, illetve a határozat módosítása csak a Felszabadulás u. 161. számú bérleményre
vonatkozzon.
A képviselők e javaslatot támogatják és egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

181/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Felszabadulás u. 161. és Felszabadulás u. 172. sz. helyiségek Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola részére történő átadásáról szóló határozat módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u. 161. és
Felszabadulás u. 172. sz. helyiségek Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola részére történő átadásáról szóló 143/2008.(VI.28.) sz. határozat a.)
pontját („Fegyvernek Felszabadulás út 161. sz. alatti épületben 35,2-35,2 m2
alapterületű helyiséget, és”) törli.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja
Képviselőtestület tagjai

29.) napirend: Könyvtári szolgáltatásokra pályázat
előadó: polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 13 igen szavazattal azt
elfogadják és az alábbiak szerint határoznak:
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182/2008. (IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „TIOP-1.2.3/08/01 kódszámú Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra – fejlesztése –„Tudásdepó - Expressz” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról.
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program „TIOP-1.2.3/08/01 kódszámú Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése –„Tudásdepó Expressz”címmel kiírt pályázatára könyvtár fejlesztési projekt
megvalósítására pályázatot nyújt be a 2 pont szerinti összeggel.
2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 5.920 eFt az alábbiak szerint:

Nettó
ÁFA
Bruttó
Támogatás (100 %

2008 év
4.933 eFt
987 eFt
5.920 eFt
5.920 eFt

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtás
érdekében a projektben közreműködő önkormányzatokkal konzorciumi megállapodást
köt. A konzorciumi megállapodás aláírására a Képviselő- testület felhatalmazza a
polgármestert.
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
182/2008.(IX.25.) SZ. HATÁROZAT MELLÉKLETE
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására
(minta)
1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás ( a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban
meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati
célt közös együttműködéssel meg valósítsák.
A pályázat címe: .................................................................................. (a továbbiakban Pályázat.
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik
az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és
pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
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Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselője: .................
A Konzorcium vezetőjeként a jelen Megállapodás aláírásával a tagok .......................... (a továbbiakban Vezető)
választják.
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a
Pályázatot a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel
szemben a konzorciumot képviselje.
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a
projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a Pályázat támogatása esetén a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi
együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumban foglalt
tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt
megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője
..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.

konzorciumi tag
..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.

konzorciumi tag
.............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

konzorciumi tag
..............................................
Név

konzorciumi tag
..............................................
Név
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..............................................
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

..............................................
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

-.-.-.-.-.Napirendek után:
Tűhegyi Julianna és Hillender Györgyné kezdeményezi, hogy november 7-én 18 órai kezdettel az
önkormányzati választások óta volt és jelenlegi képviselők és házastársak részvételével, önköltséges
vacsorával egybekötött kötetlen találkozó legyen. A részletekről későbbiekben kapnak értesítést.
Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 20 órakor bezárja.

kmft.
Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Ficsor Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. szeptember 25-i együttes ülésének jegyzőkönyvéhez

157/2008.(IX.25.) sz.önk.hat.

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosításáról.

-.-.-.-.-.--.-.-.-

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes
Képviselőtestülete 2008. szeptember 25-i együttes üléséről.

Önkormányzat

Helye: Fegyvernek községháza házasságkötő terme
Jelen vannak:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületéből: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Ficsor
Dénes, Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa
István, Nida Imre, Németh Attila, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna
Örményes Önkormányzat Képviselőtestületéből: Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovács
János, Kovácsné Szabó Mária, Murányi Sándir, Papp István, Török Csaba,
valamint Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a fegyverneki testületből 13 fő,
az örményesi testületből 7 fő jelen van, mindkét testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre: a fegyverneki testületből Ficsor Dénest, az örményesi testületből Fürj
Jánosnét jelöli ki.
Bejelenti, hogy a mai együttes ülés napirendje:
a Körjegyzőség költségvetésének módosítása.
Előadója: Huber Ferenc polgármester

A napirendi javaslattal a képviselők egyetértenek.
A képviselők a napirenddel kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tesznek, a költségvetés módosítást
elfogadják és a fegyverneki képviselőtestület 13 igen szavazattal, az örményesi képviselőtestület 7
igen szavazattal – minősített többséggel – az alábbi határozatot hozzák:

157/2008.(IX.25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes
Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 29. § (7) értelmében
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását
az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

Huber Ferenc polgármester megköszöni a képviselők megjelenését és az ülést bezárja.

kmft.

Huber Ferenc
polgármester

Török Csaba
polgármester

Ficsor Dénes
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fürj Jánosné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

