
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéhez

31/2008.(XII.23.) önk.rend. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
8/2008.(III.5.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról

32/2008(XII.23.) önk.rend. A szociális ellátásról szóló – többször módosított-
7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására

213/2008.(XII.18.)önk.hat. „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról” szóló
„Együttműködési Megállapodás” módosításáról

214/2008.(XII.18.)önk.hat. „Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a
Törökszentmiklósi Kistérségben” Feladat-ellátási
Megállapodás felmondása.

215/2008. (XII.18.)önk.hat. A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-
3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében – című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról

216/2008. (XII.18.)önk.hat. A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-
3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek –
közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem formális és
informális tanulás szolgálatában – című pályázati
felhívásra pályázat benyújtásáról.

217/2008.(XII.18.)önk.hat. Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II.
ütemében történő részvételről.

218/2008.(XII. 18.)önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2. sz.
bérlakás bontásáról.

219/2008.(XII. 18.)önk.hat. A 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk.
határozatok visszavonásáról

220/2008. (XII. 18.)önk.hat. 149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008.
(VIII.28.) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatok
visszavonásáról.

33/2008.(XII.23.)önk. rend. FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS
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KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló
24/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról

221/2008.(XII.18.)önk.hat. Soron kívüli ülés összehívásáról

222/2008.(XII.18.)önk.hat. A Csobánkai út felújításához hitel felvételről szóló
178/2008.(IX.25.) sz. határozat módosításáról.

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



3

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-i üléséről

Helye: Községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József,
Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Barta Józsefné
Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Stefán András Orvosi Rendelő mb.vezetője, Temesváriné Bozsó Ágnes
pénzügyi szervező, Bérczesi Mária művelődési felügyelő, és 10 állampolgár

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 13 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és megnyitja az ülést.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Dr.Kiss Györgynét jelöli ki.

A napirendek sorába javasolja felvenni:
 14. sorszámmal: A helyi díjak alapításáról, adományozás rendjéről szóló rendelet módosítása.
 15. sorszámmal: Soron kívüli ülés összehívása
 A Csobánkai út felújításának hitel felvételéről szóló határozat módosítása.

A képviselők a napirendi javaslatokkal egyetértenek.

Interpellációk

Herman József két dologban interpellál, amivel egyrészt a lakosok keresték meg, másrészt saját maga
is tapasztalta:

 Felháborító a Csonkatornyi temetőben a sír rongálás.
 Az E-On által a napokban végzett fa kivágások ellen, legfőképpen annak módszere ellen

szóltak a lakók. Miért nem lehetett ezt kulturáltan elvégezni? A munkákról felvételt készített,
amit hajlandó a képviselőknek is átadni, hogy megbizonyosodjanak a bejelentésben
mondottakról.

Krupa István: Tudomása szerint a rendőrőrs gépkocsiját a törökszentmiklósi kapitányság használja.

Bognár Zoltán: a Ságvári úton nagyon nagy a sár, a lakók kérnek valamilyen segítséget.

Huber Ferenc polgármester válasza: Útépítés az önkormányzati rendelet értelmében lakossági
kezdeményezéssel lehetséges. Ebben az ügyben a hivatalban Stefán Andrást kell keresni.
A rendőrőrs parancsnoka nem jelezte, hogy nincs gépkocsijuk. Olyan egyezség van, hogy 90 ezer km
után vissza kell adni a járművet.
A településen már régóta problémák vannak az áramellátásban. Többször interpelláció is volt, hogy
gyakori az áramkimaradás. Ezért az E-On a magasfeszültségű vezetékek alatti fák kivágását végezte
el. Törvény rendelkezik arról, hogy bizonyos védőtávolságon belül semmilyen fát nem lehet ültetni.
Az áramszolgáltató igyekezett ezt közhírelni a Fegyverneki Hírmondóban és a honlapon is közzé van
téve. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy közterületről van szó.
A temetőben éjjeli őrt nem tud alkalmazni az önkormányzat. A kapu zárása ellen is van tiltakozó.

Herman József véleménye szerint a lakókkal meg lehetett volna beszélni, hogy mindenki saját maga
kivágja a fát. Nem csak a nagyméretű, hanem 3 cm átmérőjű fákat is kivágtak.
Nem fogadja el a polgármester válaszát.
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A képviselők 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester kiegészítése: A szakképzési társulási témával az utóbbi időben többször
foglalkozott, foglalkozni fog a testület. Bizonyos módosításokat kezdeményeznek.
Örményes és Kuncsorba módosítani szeretné az intézményfenntartó társulási megállapodást, egy
tanulóra szeretnék osztani a kiegészítést. Ez Fegyvernek számára kezelhetetlen, 2010-ben
működésképtelenné válna az önkormányzat. Még konkrét megkeresés nem volt.
A szapárfalui Idősek Klubjában és a Művelődési Házban a korábbi éveknél sikeresebb volt a
„Mindenki Karácsonya”, az egyházak képviselői is jelen voltak.
A 80 éven felüliek részére a karácsonyi csomag kiszállítása megtörtént, sajnos az Aranykor Idősek
Otthona nem fogadta el. A csomagot nem az intézmény fenntartója, hanem az idős lakó kapta volna.
A Hársfa úti játszótér állapota nagyon rossz.
A kétpói vagyonnal kapcsolatban Szolnok és Törökszentmiklós beszállítás arányosan akarja az
üzletrészt felosztani. Fegyvernek vállalta, hogy vagyonarányosan járul hozzá.
A 4. sz. autóút építésének gyorsítását kezdeményezte a megyei önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a
miniszter válaszát a megyei önkormányzat elnöke megküldte számunkra. Lényege: a kenderesi
elkerülő nem lehet része az útnak. Abony-Fegyvernek közötti szakasz tervezését legkorábban 2012-
ben lehet megkezdeni. 500 m-es szakaszon megkezdték a régészeti feltárást.

Orvosi ügyelet: Még nincs mit előterjeszteni, talán januárban jutunk oda, hogy előterjesztést tudunk
tenni. Sokkal bonyolultabb ez a kérdés, mint ahogy egyesek gondolják. A Sol Oriens Bt még nem
egyeztetett Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Tiszapüspöki önkormányzatokkal a fegyverneki ügyelet
esetleges befogadásáról, továbbá az ÁNTSZ-el is egyeztetni kell. Információk szerint Tiszatenyő már
napirendre tűzte, Törökszentmiklós vizsgálja annak lehetőségét is, hogy az EGYMI venné át az
ügyeletet. Örményes és Kuncsorba képviselőtestülete már tárgyalta, úgy foglalt állást, hogy
Fegyvernek döntésére vár.
Készült egy kimutatás 2008. január 1-november 30. közötti időszakról a hétközbeni és a hétvégi
ügyeleti esetek alakulásáról. Örményesen és Kuncsorbán nagyon minimális esetszám volt, hétközben
12-19 óra között a napi átlag 3, 17-18 óra között becsült fő 18, éjszakai átlag 1 fő/nap. Hétvégén a
nappali hívás magasabb, átlag hívás szám: 2. Ahhoz, hogy döntési helyzetbe jusson a testület, ismerni
kell a törökszentmiklósi adatokat is.
A pénzügyi kihatását is figyelembe kell venni, továbbá az ügyeleten kívül a fogászat, a védőnői
szolgálat fenntartását is. Minden forintot meg kell gondolni az önkormányzatnak.
Az ügyelet nem csak fegyverneki, hanem kistérségi probléma is.
Kéri a képviselőket, hogy egy-egy döntés valós tartalmát vigyék ki, olyat ne terjesszenek, ami nincs,
értelmetlenül ne bolygassanak fel embereket.
A polgármesternek kötelessége előterjeszteni, ha kap egy olyan megkeresést, ami testületi hatáskörbe
tartozik.
Még nem lehet tudni, hogy a testület hogyan fog dönteni, annyit jeleztem, hogy Fegyvernek nem
valószínű, hogy változtat.

Herman József: Nem kellett kivinni semmit az ülésről, mert nyilvános ülés volt és kívülállók is részt
vettek. Most sem mozgósított senkit, a lakók kérdezték meg, hogy jöhetnek-e az ülésre. Akkor a
testület állást foglalt – nem döntött -, hogy megbízza a polgármestert a további tárgyalásokkal.
Visszautasítja a polgármester azon állítását, hogy tévesen tájékoztatta a lakosokat. A „szemben az
orvosokkal” c. írása is igazolja, (amit kb 50 példányban készített el) hogy arról tájékoztatta a
lakosokat, ami a testületi ülésen volt.
Véleménye szerint, ha a testület azt akarta volna, hogy ragaszkodik az orvosainkhoz és a jelenlegi
ügyeleti rendszerhez, akkor nem tárgyalt volna Dr.Szalóki Árpáddal.
A mai ülés napirendjei között is van olyan, ami kistérségből való kilépésről szól.
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Huber Ferenc polgármester: az önkormányzat eladósodott. Az ügyeleti díjat egy évben kétszer emelte
a testület. Az orvosok akarják megmondani, hogy mit akarnak és mennyiért.
Kistérségben vagyunk, itt születhetnek előnyös vagy hátrányos döntések, de nem szabad elzárkózni a
tárgyalástól.

A képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.

2.) napirend: Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
előadó: polgármester

Az Ügyrendi, Oktatási, Szociális bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítást.

Tukarcs Istvánné ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság is egyetért az anyaggal, de a vízműnél
szükségtelen a szakfeladatos felsorolás, ezt a jövőben mellőzni kéri.

Huber Ferenc polgármester: Várható még 10 millió földalapú támogatás, napraforgó bevételből 9
millió, búza bevételből 8.100 eFt. Bizonytalan, hogy a 10 millió Ft adó kintlévőség befolyik-e. Nem
tudni, hogyan alakul a vízmű és a konyha költségvetésének teljesítése. A jövőben megfontolandó a
szeptemberi módosítás októberre való átütemezése, mert az intézmények nem tudják időben
elkészíteni.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a költségvetés módosítását elfogadják és 12 igen
szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
31/2008.(XII.23.) 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: Szociális rendelet módosítása
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.

Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság a következő pontosításokkal javasolja elfogadásra:
Az étkezésnél és a házi gondozásnál kimaradt, hogy a „nyugdíjminimum” százalékáról van szó;
a nappali ellátás helyesen: étkezés igénybevétele nélkül 25 Ft/nap, étkezés igénybevételével 495.-
Ft/nap.

Huber Ferenc polgármester: Nő azoknak a száma, akiknek nem 100 %-os térítést kell fizetni. 2007-
ben 6.400 eFt, 2008-ban 6.800 eFt a támogatás az étkezés és házi segítségnyújtásnál. 2008-ban nem
kellett egyéb önkormányzati kiegészítést adni az intézménynek, de 2009-ben már valószínű szükség
lesz rá.

A képviselők vita nélkül, egyhangú – 13 igen – szavazattal elfogadják a rendelet módosítást.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2008/XII.23./számú

rendelete

A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

4.) napirend: Előterjesztés a „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról” szóló
„Együttműködési Megállapodás” módosításáról.

előadó: polgármester

A bizottságok az előterjesztést elfogadásra javasolják.

Huber Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés szerinti új Idősek Klubjában
szeretnének kialakítani – több telephelyen is - sérültek részére szociális foglalkoztatást, kb 200 főre.
Egy telephelyre legalább 30 fő szükséges. A Csorba Mikro-térségi Szociális Központ feladata lesz a
felmérés.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, az előterjesztést elfogadják és 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:

213/2008.(XII.18.) önkormányzati határozat

„Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról” szóló „Együttműködési Megállapodás”
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a 124/2007.(V.31.) sz.
határozatával, és a Kistérségi Társulás 51/2007.(V.31.) sz. határozatával
jóváhagyott „Szociális feladatok kistérségi szintű ellátásáról” szóló
„Együttműködési Megállapodás” alábbiak szerinti módosításával:

A IV. fejezet „Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (KSZSZK)
Tagintézményei, Szakmai egységei” címszó alatt a:

„Tagintézmény, 9 Szakmai Egység” szöveg „Tagintézmény, 10
Szakmai Egység”-re módosul, és
a felsorolás kiegészül az „V. Idősek Klubja Törökszentmiklós, Puskás
Ferenc út 3. sz. (telephely) szövegrésszel.

Erről értesül:

1.) Kistérségi Társulás Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: Előterjesztés pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság támogatja az előterjesztést és határozati javaslatot.
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Huber Ferenc polgármester: Időközben az ÖTM-el is történt egyeztetés. Most 3 milliót fizet az
önkormányzat a Törökszentmiklósi Hunyadi úti iskolának ezért a feladat ellátásért, ez megmarad, ha
helyileg az oktatási társuláson belül lesz a pedagógiai szakszolgálat. Előfordulhat, hogy a dolgozói
létszámot is át lehet csoportosítani.

Kérdés, hozzászólás nincs, az előterjesztést a képviselők elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbiak
szerint határoznak:

214/2008.(XII.18.) sz. önkormányzati határozat

„Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a Törökszentmiklósi Kistérségben” Feladat-
ellátási Megállapodás felmondása.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására a Törökszentmiklósi Kistérségben” c.
Feladat-ellátási Megállapodást – a Megállapodás V. fejezete alapján -
2009. június 30. napjával felmondja és a társulásból kilép.

2.) Ezzel egyidejűleg bejelenti, hogy a pedagógiai szakszolgálati
feladatokat, konkrétan: a logopédia, gyógytestnevelés, nevelési
tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, fejlesztő
felkészítés pedagógiai szakszolgálati feladatok – 2009. szeptember 1-től
az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola intézményi társulás
keretén belül látja.

3.) Kezdeményezi, hogy Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete és
Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete is tűzze napirendre a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására szóló kistérségi
feladatellátási megállapodás felmondását.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Örményes Polgármestere
7.) Kuncsorba Polgármestere

6.) napirend: Előterjesztés könyvtári hálózat fejlesztésére szóló pályázatról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság egyetért az előterjesztéssel.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tűhegyi Julianna, az előterjesztés készítője röviden összefoglalja a pályázat lényegét, elmondja,
hogy ez a pályázat kapcsolódik a TIOP pályázathoz, de külön-külön is működtethető a könyvtári
rendszer. A pályázat elnyerése esetén nagy fejlesztést lehetne megvalósítani.

Huber Ferenc polgármester a határozat 2. pontját „minimum 10.000 eFt”-tal javasolja kiegészíteni.
A konzorciumban résztvevők együttműködéséről kérdez.

Nida Imre kérdése: milyen terhet fog jelenteni az intézménynek a könyvtári hálózat működtetése?
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Tűhegyi Julianna: nincs akadálya a minimum összeg beírásának, csak a pályázati kiírás szerint 10
millió Ft alá nem lehet menni.
Az önkormányzatok együttműködési szándékával nincs probléma, Kisújszállás később fog dönteni. A
konzorcium hátránya, hogy ha valamely önkormányzat nem teljesít, a többi tagnak kell állni a
pénzügyi oldalát.
Plusz terhet nem jelent a működtetés, a személyi feltétel is biztosított a jelenlegi állománnyal. A
legnagyobb munka a közös adatbázis létrehozása lesz.

Huber FErenc polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, a 2. pontban a „minimum 10.000
eFt” kiegészítéssel, melyet 13 igen szavazattal a képviselők elfogadnak.

215/2008. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–
Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú„Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében– címmel kiírt pályázatára könyvtár fejlesztési projekt megvalósítására
pályázatot nyújt be a 2. pont szerinti összeggel.
A képviselő-testület, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója vállalja, hogy
nyertes pályázat esetén a pályázatban leírt fejlesztéseket 2010. december 31-ig
megvalósítja. Vállalja a pályázattal létrehozott szolgáltatások fenntartását és üzemeltetését
az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig.

2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke minimum 10.000 eFt, maximum 10.150 eFt.

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtás
érdekében a projektben közreműködő önkormányzatokkal konzorciumi megállapodást köt.
A határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására a Képviselő- testület
felhatalmazza a polgármestert.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

7.) napirend: Előterjesztés közművelődési pályázatról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság, Tukarcs Istvánné a Pénzügyi bizottság egyetértését ismerteti.

Tűhegyi Julianna: röviden összefoglalja a pályázat lényegét. A tervek szerint a működtetés itt sem fog
plusz költséget jelenteni.
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Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, a határozati javaslatot a 2. pont
kiegészítésével : „minimum 10.000 eFt”.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést és kiegészítést elfogadják.

216/2008. (XII.18.) sz. önkormányzati határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek –
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi
Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú„Építő közösségek”-
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés
a nem formális és informális tanulás szolgálatában – címmel kiírt pályázatára a
közművelődés fejlesztési projekt megvalósítására pályázatot nyújt be a 2. pont szerinti
összeggel.
A képviselő-testület, mint a Művelődési Ház és Könyvtár fenntartója vállalja, hogy
nyertes pályázat esetén a pályázatban leírt fejlesztéseket 2010. december 31-ig
megvalósítja. Vállalja a pályázattal létrehozott szolgáltatások fenntartását és
üzemeltetését az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év
végéig.

2.) A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke minimum 10.000 eFt, maximum 10.150 eFt.

3.) A képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében Törökszentmiklós Város
Önkormányzatával konzorciumi megállapodást köt. A határozat mellékletét képező
konzorciumi megállapodás aláírására a Képviselő- testület felhatalmazza a
polgármestert.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

8.) napirend: Előterjesztés ivóvízminőség-javító társulásról
előadó: polgármester

Az előterjesztést az Ügyrendi, és a Pénzügyi bizottság véleményezte és azzal egyetértett.

Herman József jónak tartotta volna az októberi ülésen említett egyéni víztisztító megoldáshoz
számításokat végezni.

A képviselők az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadják.

217/2008.(XII.18.) önkormányzati határozat
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Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében történő részvételről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti
Társulási Megállapodás és Alapító Okirat tervezettel egyetért, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Kötelezettséget vállal az éves költségvetés terhére, a pályázat előkészítés
1.587.778 Ft önrészének biztosítására, és a megvalósíthatósági tanulmányban
szereplő fejlesztésre.

Egyidejűleg a 190/2008.(X.16.) sz. határozatot visszavonja.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Vagyongazdálkodási Csoport

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 217/2008.(XII.18.) sz. határozatával elfogadott

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §.
alapján:

1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik.

PREAMBULUM

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. EK.
direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító program megalapozását és
kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelező, melynek teljesítésére az EU
kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.

Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minőségű ivóvíz szolgáltatási kötelezettséget
minden település teljesíteni tudja.

Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanácshoz tartozó települések az Észak-alföldi
ivóvízminőség-javító program II. ütemében részt vesznek.

Az Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz benyújtandó
pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ kht.)
koordinálta.
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A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU
árfolyammal számolva.

A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Kht. végzi.

Mivel a projekt az előkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelműen, hogy a projektben
mely önkormányzatok és üzemeltetők lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért a PEA 3
támogatási rendszerben az ÉARFÜ Kht. szerepel, mint kedvezményezett.
A későbbiekben viszont az előkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minőségért felelős
önkormányzatok lesznek.

Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik:

I. TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Neve: Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás

Székhelye: Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 5200.
Működési területe: Társult önkormányzatok közigazgatási területe

II. TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi személyiségű, önálló
bankszámlával rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

2.) A Társulás gazdálkodási feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás látja el.
3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő

bejegyzéssel jön létre, az alapító okirat jóváhagyását követően. Az erre vonatkozó kérelmet a
Társulás elnöke az alakuló ülést követő nyolc napon belül nyújtja be.

4.) A Társulás költségvetéséről, beszámolójáról önállóan dönt.
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulással

munkamegosztási és felelősségvállalási rendet hagy jóvá. (217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §.
(5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont)

III. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1.) A Társulás, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetését a
Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Iroda vezetője látja el.

2.) A társulás vezetője:
 gondoskodik a kistérségi irodán keresztül a Társulási Tanács ülései jegyzőkönyveinek

elkészítéséről; a hozott határozatok nyilvántartásáról és a határozatok megküldéséről
a társulási tanács tagjainak;

 kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább egyszeri
alkalommal történő összehívását,

 beszámol a Társulásnak a beruházás állásáról,
 gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés előtt 5 nappal történő kiküldéséről,
 végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi előkészítéssel, megvalósítással,

befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervező, végrehajtó feladatot.

3.) A Tanács minősített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os):
 a beruházással kapcsolatos műszaki feladatok módosításáról,
 a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról,
 a beruházás értékcsökkenési leírásának összegéről,
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 az elkészült létesítmény üzemeltetésre történő átadásáról.
4.) A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek.

IV. TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás alapvető feladata a Társulás területén az ivóvízminőség-javító programnak
megfelelő beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás működtetése.

2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése.
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a 2. sz. mellékletben kimutatott településre eső önrész

biztosítására.
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében

kölcsönösen együttműködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák.
5.) A társult önkormányzatok által az előkészítés és beruházás megvalósításához vállalt fizetési

kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a Kistérségi Iroda a fizetési határidőt követő
15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.

6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás nevére
szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, könyveléssel kapcsolatos feladatokat a
Kistérségi Iroda látja el.

7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként vállalja
az alábbi munkafeladatok ellátását:

Szervezeti, gazdasági területen:
 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása.
 A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása.
 Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása.
 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, számviteli

és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolását is.
 Működtetési költségek tervezése.
 Költségfelosztás a települések között.
 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása.
 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása.
 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása.
 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása.
 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása.
 Előkészíti a projekt végrehajtásához szükséges szerződéseket, megállapodásokat.

Műszaki, beruházási területen:
 A projekt előkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közreműködő

szervezetekkel és a szakemberekkel való együttműködés, adatok szolgáltatása,
műszaki, pénzügyi, jogi és üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala.

 Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a kapcsolódó
pénzügyi elszámolásokkal.

 A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása.
 Lakossági tájékoztatás.

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:
 A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított rendszer üzembe adása,

igénybevétele.
 Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés

szerint.
 A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU

támogatási szerződéseknek megfelelően.
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 Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával
kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás
által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás
megvalósítása, a társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban
jogutódként törleszteni fogják.

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetnek a Kistérségi Iroda megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások
teljes összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.

9.) A pályázat eredményes ellenőrzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében szükséges
adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve a Kistérségi Iroda megkeresésére az érintett tag
önkormányzatok határidőre rendelkezésre bocsátják.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A) VAGYON
1.) A beruházás műszaki becslés szerinti össz költsége: 1.358.808.602 Ft ÁFA-val, ebből támogatás: a
saját erő fölötti rész; a saját erő a költség-haszon elemzés alapján maximum 15 %, 203.821 eFt ÁFA-
val. A saját erő olyan mértékben terheli az egyes tagokat, amilyen mértékben a beruházási érték
megoszlik az önkormányzatok között. A beruházási érték megosztásánál a települések területén
megvalósuló beruházási részek értékeit kell irányadónak tekinteni.

2.) A beruházás előkészítése során a települések az alábbi létszámmal vesznek részt: (2.sz.melléklet)
 Törökszentmiklós 22.695
 Fegyvernek 6.887
 Kengyel 4.238
 Örményes 1.140
 Kuncsorba 734
 Tiszatenyő 1.965
 Tiszabő 2.025

3.) A Társulás működési költségeinek fedezetét a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulásnak
fizetett tagdíj képezi. Amennyiben a tagdíj nem ad kellő fedezetet a pályázat során megvalósult
fejlesztés a kistérségnél jelentkező többlet költségekre, a társult tagok településre eső többlet
kiadásokat beruházási összeg arányában megtérítik.
4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.
5.) A Társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó amortizáció felosztását oly módon
képezi a társulás, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlő anyagi terhet jelentsen, figyelemmel a
VI/3. pontra.
6.)A települések vállalják, hogy társulási szinten az amortizációs költséget egységesen osztják fel.
Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön megállapodást kötnek társult
önkormányzatok.
7.) A településeket érintő tervezési költségeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

B) GAZDÁLKODÁS
1.) A kistérséget érintő beruházási számlát a Kistérségi Iroda településenként megbontja, melyről

tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.
2.) A Kistérségi Iroda által kimutatott összeget az önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek

kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett részt utalják át.
3.) A beruházás megvalósítása végén a Kistérségi Iroda a teljes összegre és önkormányzatokat

érintő részösszegekre elszámolást készít a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül.
4.) A Társulás megszűnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
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5.) A beruházással létrejövő közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelő tulajdoni
hányad szerint kell átadni.

VI. ÜZEMELTETÉS

1.) A beruházás befejezését követően a Társulás a létrejött vagyont a társult tag önkormányzatok
kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetők részére, bérleti díj ellenében.

2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy
 a beruházást követő első évben a szolgáltatóra eső beruházáshoz kapcsolódó éves

amortizációs költséget a beruházás műszaki átadás-átvételét megelőző, a társulás
tagjai területén elfogyasztott éves vízmennyiség (Ft/m3) arányában;

 a beruházást követő második évtől a megelőző év és a tárgyév első kilenc hónapjában
mért – éves szintre vetített – vízfogyasztásának

arányában osztják szét egymás között a társulásban résztvevő önkormányzatok abból a célból, hogy
a vízdíjat terhelő amortizáció egyenlő legyen.

3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni a mindenkor hatályos jogszabályok szerint költségként
elszámolható amortizáció 100%-ával, melyről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja az
üzemeltetőt. Az amortizációs költség összegéről a Társulás dönt, figyelemmel a III. fejezet 3.
pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.

4.) Az üzemeltető által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltető félévenként, a
félévet követő 15 napig átutalja a társulásnak.
A társulás az összeg megérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a társult tag
önkormányzatoknak, akik ezt az összeget nyilvántartásaikban elkülönítik.

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévő vízi közmű vagyon szolgáltatás fejlesztésére
(beruházásra, felújításra) kell fordítani, melyről az érintett települési önkormányzatok döntenek. Ez
a szabály a beruházás átadását követő öt évig él. Ezt követően a vagyon ténylegesen az
önkormányzatok tulajdonába megy át, öt év után, mint közös tulajdon megszűnik, és a tagok által
biztosított saját erő arányában az önkormányzatok tulajdonába kerül. Amennyiben a beruházás
megvalósítása során az egyes településeken létrejövő beruházási részek értékeinek aránya eltér a
ténylegesen biztosított saját erő-arányoktól, akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás
helyeihez igazodik.

VII. TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE, FELÜGYELETE

1.) A Társulás felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási Tanács.
2.) A Társulás működésének ellenőrzését a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulási

Tanács Pénzügyi Bizottsága végzi évente egy alkalommal, melyről a társulásnak be kell
számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.

VIII. TAGSÁGI JOGVISZONY

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel
elfogadott határozatával válik érvényessé.

2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás megvalósításának
teljes befejezéséig, teljes körű pénzügyi elszámolásig nem mondhatják fel. Tagok vállalják,
hogy ha a Társulás megszűnése előtt tagságuk a Társulásban megszűnik, a Társulás fennállása
alatt, de legfeljebb a beruházás műszaki átadását követő öt évig az amortizáció teljes összegét
érvényesítik a vízdíjban, és az amortizáció teljes összegét vízi közmű-fejlesztésre fordítják,
valamint a beruházáshoz nyújtott támogatások feltételeit teljesítik. Ha bármely tag – akár a
Társulás tagjaként, akár tagsága megszűnése után, de a támogatási szerződések hatálya alatt –
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a támogatásokra vonatkozó szabályok megszegésével a támogatás(ok) visszafizetésének
elrendelését idézi elő, köteles a többi tag helyett is teljesíteni a visszafizetési kötelezettséget.

3.) Társulás megszűnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás műszaki
átadás-átvételét követő 5 év után szűnik meg.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás műszaki átadásától, átvételétől számított 5 évig szól.
3.) A tervezési díjat …………………..-ig fizetik ki társult önkormányzatok az ÉARFÜ részére.

X. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A Társulás beruházásnak költségvetése (össz költség, támogatás, önerő
települési megbontásban)

2. sz. melléklet: Településenként fizetendő önerő összege a tervezési költségekre.
3. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházás kimutatása.

Kelt:…………………………………..

Aláírások:

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

…………………………………
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TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

1. SZ. MELLÉKLETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE Ivóvízminőség-javító program teljes költsége

1.358.808.602 Ft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

2. SZ. MELLÉKLETE

Településenkénti pályázatírás ÉARFÜ részére fizetendő önerő mértéke

Település Lakos (fő) Önerő (Ft)

Törökszentmiklós 22.695 5.223.966

Fegyvernek 6.887 1.587.778

Kengyel 4.238 977.058

Örményes 1.140 262.824

Kuncsorba 734 169.222

Tiszatenyő 1.965 453.025

Tiszabő 2.025 466.858

Társulási Megállapodás 3. sz. melléklete

Észak-alföldi régió ivóvízminőség-javító program II. ütem társulásban résztvevő településeket
érintő fejlesztései

Település Vízmű
beruh.költség
(bruttó)

Hálózat
rekonstrukciós
költség (bruttó)

Teljes projekt
költség (bruttó)

Rekonstrukció
aránya a projekt
költséghez képest
%

Törökszentmiklós
506.867.202 198.692.000 705.559.202 28,16

Fegyvernek
140.100.000 24.932.754 165.032.754 15,11

Kengyel
65.790.000 16.503.312 82.293.312 20,05

Örményes
92.772.000 22.353.756 115.125.756 19,42

Kuncsorba
55.635.744 13.947.030 69.582.774 20,04

Tiszatenyő
100.750.208 3.700.000 104.450.208 3,54

Tiszabő
93.437.076 23.327.520 116.764.596 19,98

Összesen
1.055.352.230 303.456.372 1.358.808.602
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2.számú melléklet a 217/2008. (XII.18.) számú
Képviselőtestületi határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Költségvetési szerv neve: Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.

Társulás működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

Alapítók neve, székhelye: 1.)Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

3.) Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

4.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

5.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.

6.) Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5082. Alkotmány u. 26.

7.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

5232. Tiszabő, Fő út 47.

Társulás jogállása: Jogi személy, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodási
feladatait a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Irodája látja el.

Felügyeleti szerve: Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5200. Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Kengyel Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5083. Kengyel, Szabadság u. 10.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5222. Örményes, Felszabadulás u. 16.

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
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5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5082. Alkotmány u. 26.

Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestület

5232. Tiszabő, Fő út 47.

Alapítás ideje: 2008. ……………………….

Költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje: A szerv vezetője a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás

Iroda Vezetője
A Társulás feladatellátását
szolgáló vagyona: A Társulás alapításának forrását az alapító önkormányzatok

költségvetésükből biztosítják.

A Társulás vagyona: A Társulás vagyona felett a Társulás tagjai pénzügyi hozzájárulásuk
arányában rendelkeznek tulajdonjoggal. Tagság megszűnése esetén a
vagyon rendezése a Társulási Megállapodás szerint történik.

Alaptevékenysége: 4221 folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 vízi létesítmény építése

Vállalkozói tevékenység köre
és mértéke: A Társulás vállalkozói tevékenységet nem végezhet

-.-.-.-.-

9.) NAPIREND: Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2.
sz. bérlakás megszűntetéséről és bontásáról.
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés:

Dr.Kiss Györgyné: Most lett lakhatatlan a lakás? Eddig lakó volt benne.

Huber Ferenc polgármester válasza: Ez a lakás nagyon régen, - amióta lakott volt – nem volt
felújítva. Most már nem volna gazdaságos a felújítása, de egyébként is a piac területének bővítése és
kulturáltabbá tétele érdekében szükség van a területre.

Hozzászólások:

Krupa István: már korábbi testületi ülésen is interpellált, hogy a piac miatt a Dózsa Gy. úton
veszélyes a közlekedés. Nagyon időszerűnek tartja a terület bővítését és mind az árusok, mind a vevők
számára egy kulturált piac kialakítását. Ezért a lakás lebontásával és a terület növelésével egyetért.

Dr.Kiss Györgyné esetleg mindkét lakás lebontását veti fel.
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Szatlóczki Edit nem érti, hogy miért lett ilyen sürgős a bontás. Szerinte másra is lehetne használni, pl.
raktározási célra. Milyen bontási költség jelentkezik?

Bognár Zoltán nincs ellene az elképzelésnek, de még ez sem oldaná meg a problémát, mert még így
is kicsi lenne a terület. Egyébként is nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy ez legyen a piac
végleges helye. Nincs értelme faluközpontot építeni, mert a fiatalok elmennek, 20 év múlva már nem
lesz kinek építeni. De az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt is meggondolandó.

Huber Ferenc polgármester: A lebontásra javasolt lakásrész most üresedett meg, a másik lakásban
Fazekas Jánosné lakik kb 50 éve, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben pedig az agrárkamara, a
polgárőrség és egy kereskedelmi üzlet kapott helyet.
A bontás tervezési és a törmelék elszállítás fuvar költségével kell számolni.

Krupa István felajánlja, hogy ingyen elszállítja a törmeléket. A jelenlegi piactér már szégyellni való.
Ott egy kulturált, igényes, térburkolattal ellátott, más célra is használható közterületet kell kialakítani.

Ambrus Dénes úgy gondolja, hogy ebből nem szabad indulatos vitát gerjeszteni. Egyetért, hogy a
lakást meg kell szűntetni és most kell lebontani. Ellenkező esetben, ha rendbe lenne téve és lakó lenne
benne, akkor soha nem kerülne lebontásra. Nem tartja kizártnak, hogy valamikor még a másik lakás is
le lesz bontva.

Szatlóczki Edit visszásnak tartja, hogy az épületnek csak a fele lesz lebontva.

Herman József szerint az Ambrus Dénes hozzászólásából is látszik, hogy semmivel nem kötődik
Fegyvernekhez. Az egy nevezetes épület, rendbe kellene tenni. Ne bontsunk le mindent, ami a
kultúránkkal kapcsolatos!

Tűhegyi Julianna: Az önkormányzat azért hoz létre terveket, hogy irányt mutasson magának. Ilyen a
községközpont, ezen belül a piactér kialakítása is. Lépésről-lépésre kell a cél felé haladni.

Ficsor Dénes felszólítja Herman képviselőt, hogy ne sértegesse képviselőtársát. A községközpont
kialakításáról már döntött a testület, nincs miről vitatkozni.

Huber Ferenc polgármester: Olyan vád is éri az önkormányzatot, hogy nem csinál semmi fejlesztést.
Ha ez valóban így lesz, akkor tényleg elvándorolnak a lakosok. Az önkormányzatnak van elegendő
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyisége, viszont a piactérre szüksége van a falunak.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet 8 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal és 3 tartózkodással a testület elfogad.

218/2008. (XII. 18.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás u. 161. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található 2.
sz. bérlakás bontásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993. (XII. 16.) rend. 2. §. (12)
alapján Felszabadulás u. 161. sz. alatti ingatlan 2. sz. bérlakást megszünteti.

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált Felszabadulás u. 161. sz. alatti 2.
sz. bérlakás bontási eljárásának megindítására intézkedjen.
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Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoport
5. Irattár

10.)napirend: A 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk. határozatok visszavonásáról.
előadó: polgármester

Az előterjesztéssel a Pénzügyi bizottság egyetértett.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

219/2008. (XII. 18.) sz. önkormányzati határozat

A 174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. önk. határozatok visszavonásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0211/4,
0205/4 és 0189/5 hrsz-ú külterületi utak átminősítésére vonatkozó
174/2008. (IX. 25.) és 175/2008. (IX. 25.) sz. határozatait visszavonja.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

11.)napirend: A Szivárvány úti területek lejegyzéséről szóló 149/2008. (VIII.28.), 150/2008.
(VIII.28.), 151/2008. (VIII.28..) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatok
visszavonásáról.

előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság egyetért az előterjesztéssel.

Huber Ferenc polgármester: Mivel a korábbi három lakóval szemben, már csak egy lakó nem járult
hozzá a megosztáshoz, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy részéről csak értékesítés jöhet szóba.
Lehetséges, hogy a hivatal vele újból felveszi a kapcsolatot és a testület elé kerül.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

220/2008. (XII. 18.) sz. önkormányzati határozat

149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.), 151/2008. (VIII.28.) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk.
határozatok visszavonásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1985, 1988 és
1992/2 hrsz-ú ingatlanok Szivárvány út kialakításához szükséges
lejegyzésre vonatkozó 149/2008. (VIII.28.), 150/2008. (VIII.28.),
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151/2008. (VIII.28.) és 152/2008. (VIII.28.) sz. önk. határozatait
visszavonja.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

12. és 13. sorszámú napirendeket (kitüntetési ügy és hatósági ügy) a képviselőtestület az Ötv. 12. §.
(4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen tárgyalja.

14.) napirend: A helyi kitüntető díjakról szóló rendelet módosítása
előadó: Szatlóczki Edit bizottsági elnök

Szatlóczki Edit az Oktatási bizottság elnöke ismerteti, hogy a bizottság december 15-i ülésén, a
kitüntetési javaslatok tárgyalása kapcsán olyan javaslat született, hogy a bizottság indítványozza a
„Fegyvernekért”, „Fegyvernek Közszolgálatáért”, „Fegyvernek Tudományos és Kulturális
Munkájáért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet akkénti módosítását, hogy a
„Fegyvernekért” díj átadására ne csak az októberi ünnepi ülésen, hanem kivételes esetben a Magyar
Kultúra Napján is lehetőség nyíljék. (rendelet 4. §. (3) bek.)

Jelenlévők kérdést, észrevételt nem tesznek, a bizottság indítványával egyetértenek és 13 igen
szavazattal az alábbi rendeletet hozza a képviselőtestület:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
33/2008.(XII.23.) rendelete

FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” alapításáról és

adományozásának rendjéről szóló 24/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

15.) napirend: Soron kívüli ülés összehívása

előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a költségvetési törvényt az országgyűlés elfogadta, így az
önkormányzat költségvetési tervkoncepcióját is kiegészíteni, módosítani kell. Erre soron kívüli ülés
összehívását javasolja január 15-én, 16 órára.

A képviselők a javaslatot elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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221/2008.(XII.18.) sz. önkormányzati határozat

Soron kívüli ülés összehívásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/1995.(VI.22.) sz.
rendelettel elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési
Szabályzat 17. §. alapján

2009. január 15-én 16 órakor

soron kívüli ülést tart.

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendje: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervkoncepciójának
módosítása.

előadó: polgármester

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

16.) napirend: A Csobánkai út felújításához hitel felvételről szóló 178/2008.(IX.25.) sz. határozat
módosításáról.
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a Képviselőtestület szeptemberi ülésén határozatot hozott a
Csobánkai út felújításához szükséges hitel felvételéről. Utólag derül ki, hogy a határozatból kimaradt a
testület felhatalmazása a polgármester és a jegyző részére, hogy a hitel ügyben eljárjon és szerződést
kössön a pénzintézettel. E nélkül a szerződést nem lehet megkötni.

Ezért kéri, hogy a határozatot egészítse ki a testület ezzel a szakasszal.

A képviselők a javaslattal egyetértenek és 13 igen szavazattal azt elfogadják.

222/2008.(XII.18.) számú önkormányzati határozat

A Csobánkai út felújításához hitel felvételről szóló 178/2008.(IX.25.) sz. határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csobánkai út felújításához
hitel felvételről szóló 178/2008.(IX.25.) sz. határozatot az alábbi 7.) ponttal
egészíti ki:
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„7.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank
Nyrt-vel megkösse.”

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 napirendek végén a polgármester megköszöni a munkát és az ülést 18,20 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Dr.Kiss Györgyné
jegyzőkönyvhitelesítő



TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. december 18-i együttes ülésének jegyzőkönyvéhez

227/2008.(XII.18.) önk.hat. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosításáról.

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



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. december 18-i EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL.

Helye: Örményes Községháza tárgyalóterme

Jelen vannak:
Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete:

Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovácsné Szabó Mária, Murányi Sándor, Papp István, Posta
Péter képviselő, Török Csaba polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete:
Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József,
Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Barta Józsefné
Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Stefán András Orvosi Rendelő mb.vezetője, Temesváriné Bozsó Ágnes
pénzügyi szervező, Bérczesi Mária művelődési felügyelő

Török Csaba Örményes polgármestere köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az örményesi
testületből 7 fő, a fegyverneki testületből 13 fő jelen van, mindkét képviselőtestület határozatképes, az
ülést megnyitja.

Emlékezteti a képviselőket, hogy a Körjegyzőség alakításáról szóló megállapodás értelmében a
Körjegyzőség költségvetésének módosítását együttes ülésen kell megtenni, ennek a helyszíne most
Örményes községháza.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületéből: Dr.Kiss
Györgynét, Örményes Önkormányzat Képviselőtestületéből: Fehér Évát.

A képviselők a költségvetés módosításán kívül más napirend tárgyalására nem tesznek javaslatot.

Napirend:

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség költségvetésének módosítása.
előadó: Huber Ferenc polgármester

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, az előterjesztést a képviselők az alábbi
szavazattal elfogadják:

Fegyvernek Képviselőtestülete: 13 igen
Örményes Képviselőtestülete : 7 igen

Török Csaba polgármester megállapítja, hogy mindkét testület minősített többségű szavazattal fogadta
el a költségvetés módosítást és hozta az alábbi határozatot:

227/2008.(XII.18.) 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) bek. 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

Török Csaba polgármester megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.

Kmft.

Török Csaba Huber Ferenc
polgármester polgármester

Fehér Éva Dr.Kiss Györgyné
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző



Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
2008. évi 3. sz. módosítás

227/2008.(XII.18.) sz.hat.1. sz. melléklete

2008. eredeti
előirányzat

2008. módosított
előirányzat

2008. javasolt
módosítás

2008. javasolt
módosítás

Körjegyzőség
összesen

2008. módosított
előirányzat

2008. mód.
előirányzat

Körjegyzőség
összesen

Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes

BEVÉTEL ÖSSZESEN 114710 17200 123180 18957 -2691 +161 -2530 120489 19118 139607

I. Működési bevételek 100 0 117 0 +75 0 +75 192 0 192
-Intézményi működési bev.

100 0 117 0 +75 0 +75 192 0 192

II. Támogatás értékű
bevétel 0 0 1310 337 0 0 0 1310 337 1647
- Támogatás értékű

mműködési bevétel 0 0 1310 337 0 0 0 1310 337

1647

= Egyéb támogatás értékű
bevétel - - 1310 337 0 0 0 1310 337

1647

III. Intézményfinanszírozás 114610 17200 120196 17784 -2766 +161 -3676 117430 17945 135375
-Önkormányzati kiegészítés

104800 16369 108457 16490 -3676 0 -3676 104781 16329
121110

- Normatíva 4440 0 4440 0 0 0 0 4440 0 4440

- 13. havi bér+ járulékai 3150 488 3157 488 0 0 0 3157 488 3645

- 5%-os illetzmény
növekmény 2220 343 3455 687 0 0 0 3455 687

4142

- Egyszeri bérkiegészítés 0 0 687 119 +910 +161 +1071 1597 280 1877

IV. Pénzforg.nélk.bevétel 0 0 1557 836 0 0 0 1557 836 2393
- Előző évi pénzmaradvány 1557 836 0 0 0 1557 836 2393

KIADÁSOK ÖSSZESEN 113879 18031 122349 19788 -2691 +161 -2530 119658 19949 139607

I. Személyi juttatások
80293 11683 85691 12439 -2037 +526 -1511 83654 12965

96619

-Bér 69258 10464 72819 11170 -1678 +366 -1312 71141 11536 82677

-Egyéb
11035 1219 12872 1269 -359 +160 -199 12513 1429

13942

II.Járulékok
23575 3314 24808 3571 +300 +340 +640 25108 3911

29019

III.Dologi kiadások 10011 3034 10994 3778 -954 -705 -1659 10040 3073 13113

IV. Felhalmozási kiadások
856 0 0 0 0 856 0

856

-Beruházás 856 0 0 0 0 856 0 856




