
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéhez

1/2009.(III.2.) sz.önk.rend. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
8/2008.(III.5.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

27/2009.(II.26) sz.önk.hat. Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a
6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi
költségvetési tervkoncepció módosításáról

2/2009.(III.2.) sz.önk.rend. Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről

28/2009.(II.26.) sz.önk.hat. A település környezetvédelméről szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
előterjesztésének napirendről levétele

29/2009.(II.26.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Rendőrőrs támogatásáról

30/2009.(II.26..) sz.önk.hat. A Polgárőrség kérelméről

31/2009.(II.26.) sz.önk.hat. A kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának
felmondásáról

32/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Főépítész alkalmazásának megszüntetéséről

33/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására megkötött Megállapodás módosításáról

34/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
Alapító Okiratának módosításáról

3/2009.(III.2.) sz.önk.rend. A szociális ellátások szabályozásáról szóló
7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról

35/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Hanák István vállalkozó támogatási kérelmének
ügyében zárt ülés elrendelése

36/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Hanák István vállalkozó támogatási kérelméről (zárt
ülés jkv.)

37/2009.(II.26.) sz.önk.hat. A tartós kötelezettségvállalásról szóló, többször
módosított 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról

38/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Út ingatlanok tulajdonba vételről

39/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet
módosítás napirendről történő levétele
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40/2009.(II.26.) sz.önk.hat. Fegyvernek nagyközség belterületén, Csillag út –
Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás
út által határolt tömbre vonatkozó környezeti
vizsgálatáról.

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



3

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. február 26-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, Németh Attila, Nida Imre,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi
Szoc.Alapszolg.Központ igazgatója, Miklósi Jánosné, Temesváriné Bozsó Ágnes,
Kuntzer Mártonné, Stefán András Orvosi Rendelő mb.vezetője, Nardai Dániel
települési menedzser.

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés kezdetén 12 képviselő
jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nida Imre képviselőt jelöli ki.

A napirendek sorába javasolja felvenni:
14.) A képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosítását.

A képviselők a napirendi pontot 10 igen, 2 nem szavazattal a napirendek sorába felvették.

A polgármester indítványára a testület egyetért, hogy az alábbi sorrendben tárgyalja a napirendeket:

1. Polgármester tájékoztatója
2. 2008. évi költségvetés módosítása
3. 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
4. 2009. évi költségvetés elfogadása
5. Környezetvédelemről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6. Előterjesztés kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásáról
7. Előterjesztés a Fegyverneki rendőrőrs támogatásáról
8. Előterjesztés a Fegyverneki Polgárőrség kérelméről
9. Előterjesztés a TISZK megállapodásáról és Alapító Okirat módosításáról
10. Előterjesztés a zenei oktatás támogatásáról, tartós kötelezettség vállalás határozat

módosításáról
11. Előterjesztés szociális rendelet módosításáról
12. Előterjesztés vállalkozói támogatás kérelemről
13. Előterjesztés út ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
14. Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosításáról
15. Csillag út- Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt tömbre

vonatkozó környezeti vizsgálatról

Interpellációk:

Tukarcs Istvánné a Néplap két cikkével kapcsolatosan. Egyik a Törökszentmiklósi Horgászegyesület
közgyűlésével kapcsolatosan mit tud? A másik Szalóki doktorúr nyilatkozata, hogy az önkormányzat,
így mi is pozitívan állunk hozzá a témához, tehát csatlakozunk. Továbbá a temető melletti erdőt
kiszedték. Miért?

Bognár Zoltán: Rendkívül sárosak a főutak, illetve a többi úton is sok a sár. Tudomása szerint a
főutca a közútkezelőé.
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Huber Ferenc polgármester válasza: A Törökszentmiklósi Horgászegyesület közgyűlésén annyi
probléma volt, hogy nem képviseltettük magunkat, de meghívó nem is volt. Egy telefon jött aznap.
Önkormányzati döntés kell a témában, nem az ő kompetenciája.
Szalóki doktorúr cikke a szoljon.hu jelent meg. Még nem tudják, hogy Kuncsorba és Örményes
döntött arról, hogy marad. A többieknek meg dönteni kell arról, hogy Tiszabővel kiegészülnek-e?
Törökszentmiklós nehezményezi, hogy nem léptünk be.
A téglagyárnál az ott lakók kezdeményezték a fakivágást, mert egyszer rádőlt a kerítésére. Ez négy éve
halogatott dolog. Parkosítunk majd és kell árok is.
Nem tud arról, hogy a mellékút annyira sáros lenne.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) Polgármester tájékoztatója
Megérkezett Németh Attila, így a képviselőtestület 13 főre egészült ki.

Huber Ferenc polgármester az írásos tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki:
Thürner Gyula szeretne koszorúzni a 19-es emlékműnél, majd meglátogatná a KUNSZÖV-et és a
REALBA-t.
A 4-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatban 5-ére hívtak össze találkozót, melyen az érintett két megyei
önkormányzati vezetőknek és a polgármestereknek van felajánlva, hogy aláírjanak egy levelet, mellyel
meggyorsítanák az út elkészítését.

Szatlóczki Edit oktatási, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke a közművelődési alap és a
civil alap felosztásáról szóló bizottsági döntésről tájékoztatja a képviselőket.

„Közművelődési alap” felosztása:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott 2009. évi
költségvetési tervkoncepciója alapján a közművelődési tevékenység támogatására a 2009. évben 1.000
eFt áll rendelkezésre.

1.) Baldácsy Művészeti Egyesület 800.000 Ft
2.) Dogs Zenekar 100.000 Ft
3.) Elnézést Zenekar 24.000 Ft
4.) Zuhatag Zenekar 50.000 Ft
5.) Fea( R)eal Zenekar 26.000 Ft
6.) Upstrem Zenekar Elutasítva
7.) Orczy A.Ált.Isk. és Szak.isk. Móra F. Ált. Isk. Tagint. Elutasítva
8.) Katolikus Karitász Elutasítva.

„Civil szervezetek támogatási alap” felosztása:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a
6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi költségvetési tervkoncepciója alapján a civil
szervezetek támogatására a 2009. évben 600.000 Ft áll rendelkezésre.

1.) Fegyverneki Horgász Egyesület 194.500 Ft
2.) Foci Klub 65.000 Ft
3.) Jóga Klub 26.500 Ft
4.) Aerobic Klub 20.000 Ft
5.) Nagyközségi Sportegyesület 264.000 Ft
6.) Ügyes Kezek Klub 30.000 Ft
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Továbbá, hogy döntöttek arról, hogy felül kell vizsgálni a rendeleteket, melynek oka, hogy sok az
étkezésre fordított összeg. Pl. alkohol nem finanszírozható, meg kellene határozni, hogy %-ban
mennyi fordítható élelmezésre.

Herman József kérdése: Hubai per elvesztésével kapcsolatban, mi a forrása?

Huber Ferenc polgármester válasza: Úgy gondolja az ügyfél által befizetett kommunális adó. Abszurd
a döntés, így minden buszmegállóban lévő perelhetne. Megfellebbezzük.

Herman József: Akkor az a lényeg, hogy egyelőre nem kell fizetnünk.

Tukarcs Istvánné: A pedagógus szakszolgálatot nem szavazták meg. Hogyan tovább?

Huber Ferenc polgármester válasza: Nem igazán volt jó az előterjesztés, összekavarták. Meg kell
oldani máshogy. Csorbával, Örményessel megtanultunk együttműködni. Ők még nem. Támogatást
kapunk csak kistérségit nem.

A képviselők egyhangú szavazattal a tájékoztatót tudomásul veszik.

2.) napirend: A 2008. évi költségvetés módosítása
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.

Tukarcs Istvánné: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tűhegyi Julianna: az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nida Imre: a Szociális bizottság támogatta az előterjesztést.

Hozzászólások:

Herman József: A 26/12. oldalon a gabona tárolás költsége mit jelent? A 26/15. oldalon köztemető
szakfeladaton van a HKP-021 gépjármű karbantartása. Az odatartozik? A 26/17. oldalon kisértékű
tárgyi eszközök között van egy fényképezőgép beszerzése 100 eFt értékben. Mire használják ezt a
drága gépet? Véleménye szerint egy 30 eFt értékű is megfelelt volna.

Huber Ferenc polgármester: Tárolási díj. Eladtuk a búzát és a napraforgót, utólag számlázták ki. A
gépjármű jó szakfeladatra van besorolva. Oda kell tervezni a költségeit is. A fényképezőgépet az
illegális szemét, a Hírmondó, egyéb rendezvények fényképezésére használják. A régi nem felelt meg.

Tukarcs Istvánné: A 19. oldalon a VII. Fegyvernek-Örményes körjegyzőségnél a költségvetés
módosított főösszege 139.607 eFt. Ezt csökkentve 500 eFt az összeg 139.107 eFt lenne. Tévesen
maradt az eredeti összeg beírva.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést és a rendelet tervezetet, amit a
képviselők 11 igen szavazattal, 2 ellenében az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2009.(III.2.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendeltet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
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3.) A 2009. évi költségvetési tervkoncepció módosításáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az anyagot azzal a módosító javaslattal,
hogy az egyéb dologi kiadásoknál a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodánál a számcsavart javítani
kell. Az 5.716 eFt-ról 5.176 eFt-ra.

Tukarcs Istvánné: a pénzügyi bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Tűhegyi Julianna: az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nida Imre: a Szociális bizottság támogatta az előterjesztést.

Huber Ferenc polgármester: Technikai módosítás szükséges az alábbi pontoknál:
- A foglalkoztatási terv alapján a létszámba közcélú foglalkoztatás szakfeladaton 51,75 főt javaslunk
pluszba behozni és ugyanennyit csökkentünk évközi változásban, tehát a főösszeget nem érinti. Ez
csak technikai módosítás.
- A 2.5. pontban gépelési hiba miatt a költségvetési tartalék 13.158 eFt-ra, az intézményi tartalék
(tárgyévi pénzmaradvány) 3.123 eFt-ra módosul. Ezt az egységes szerkezetben is javítani kell.

A képviselők a határozati javaslat módosítását 13 igen szavazattal elfogadják, majd a módosított
határozati javaslatot elfogadják és 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot
hozzák:

27/2009.(II.26.) sz. önkormányzati határozat

Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott és a 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi
költségvetési tervkoncepció módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal
elfogadott és a 6/2009.(I.29.) sz. határozattal módosított 2009. évi költségvetési
tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat Általános tervezési szempontok c.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
c.) pont lép:

„c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél a telephelyek (tagintézmények)
költségvetésének tervezésére vonatkoznak, ebből kiemelve a Fegyverneki Önkormányzat
hatáskörébe tartozó intézményegységeket.”

2.) A határozat 2.23. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.23. pont lép:

„2.23. Étkezési támogatás a közalkalmazottak részére az alábbiak szerint tervezhető:
természetben étkezők esetében havi 10.000 Ft, utalvány formájában havi 5.000 Ft.”

3.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép:

„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni.
Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.
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Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 5.324 3.628
Ebből: Fegyvernek 2.924 2.377

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 5.176 6.496
Ebből: Fegyvernek 3.044 4.356

III. Orczy A.Általános Isk. ésSzak. 12.083 14.595
Ebből:
- Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 7.028 5.172
- Móra F. Általános Iskola részjogkörű
tagintézmény 3.805 5.395

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.354 2.658

V. Körjegyzőség 8.904 2.630
Igazgatás 31.370
Szakfeladatok 128.979

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520 8.398
B.) Vízmű 34.028 13.154
C.) Orvosi Rendelő 3.757 1.783”

4.) A határozat 2.43. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. pont lép:
„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.)

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 0
Ebből: Fegyvernek 0

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 27.862
Ebből: Fegyvernek 26.062

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 44.871
Ebből:
Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 30.623
Móra F.Ált.Iskola részjogkörű
tagintézmény 5.059

- Művelődési Ház és Könyvtár 16.435
- Körjegyzőség 118.842

Ebből Fegyvernek 101.842”

5.) A határozat 2.44. pontjában az Orvosi Rendelő tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész lép:

„…- Orvosi Rendelő - 8.792”

6.) A határozat 2.52. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„”…Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen: 1.820,2 1.787,9
Ebből:…”

7.) A határozat 2.6. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.5. pont lép:

„2.6. A költségvetési tartalék 13.158 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők:

2009.
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 bértartalék 1.000 eFt
 járulék tartalék 320 eFt
 polgármesteri keret 2.000 eFt
 környezetvédelmi alap 540 eFt
 közművelődési pályázat önrész 500 eFt
 23/2002.(VI.1.) r.szerinti tám. 750 eFt
 Iparűzési adóból támogatás 4.000 eFt
 Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) 925 eFt
 Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.) 3.123 eFt”

8.) A határozat 2.71. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.71. pont lép:

„2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése eFt.
Lakás Támogatási
Alap

3000

Dolgozói
lakástám.Alap 400

8.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” pontjának melléklete hatályát veszti és
helyébe az alábbi 2.1 melléklet lép:
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„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2008.12.31. Évközi változás 2009.12.31.

Megnevezés Fogl.fő.
8 órás
állásh.

Fogl. fő
változás

ideje
átl. 8 órás Fogl.fő

8 órás
álláshely

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 19 14,815 19 14,815

Támogatott + 1 09.02.15. + 1 1 1

Fegyvernek összesen 19 14,815 + 1 + 1 20 15,815

Örményes 5 3,875 5 3,875

Kuncsorba 4 4 4 4

Intézmény összesen 28 22,69 + 1 + 1 29 23,69

Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 46 42,45 46 42,45

Örményes 5 4,75 5 4,75

Kuncsorba 4 3,25 4 3,25

Intézmény összesen 55 50,45 - - 55 50,45

Orczy A.Ált.Isk. és Szakiskola
Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk. 55 52,7 + 1 09.02.01. + 0,55 56 53,25

Támogatott 1 1 - 1 09.06.30. - 1 0 0

Móra F.Ált.Isk.tagint. 37 37 - 1 09.09.01. - 0,75 36 36,25

Támogatott 1 1 1 1

Fegyvernek összesen 94 91,7 - 1 - 1,2 93 90,5

Örményes 13 13 - 1 09.05.01 - 1,25 12 11,75

Kuncsorba 3 2,75 - 09.07.01 - 0,5 3 2,25

Intézmény összesen 110 107,45 - 2 - - 2,95 108 104,5

Műv.Ház és Könyvtár 8 6,11 1 09.03.01. 1 9 7,11

Körjegyzőség – Fegyvernek 36 34,25 1 09.01.01. + 0,75 37 35,00

Körjegyzőség – Örményes 6 6 6 6

Körjegyzőség Összesen 42 40,25 1 + 0,75 43 41,00

Igazgatás 1 1 1 1

Gazdasági ágazat 29 27,82 + 1 09.02.01. + 1 30 28,82

Közcélú foglalkoztatott - - + 51,75 09.01.01. + 51,75 - -

Közcélú foglalkoztatott - - - 51,75 09.11.30. - 51,75 - -

*Gyermekélelmezési Konyha 21 20,75 -1 09.02.01. -0,5 20 20,25

Orvosi Rendelő 11 9,575 09.01.01. +0,8 11 10,375

Vízmű 14 12,7 + 0,5 09.05.01. +0,5 14,5 13,2

*Összesen Fegyvernek 279 261,17 + 2,5 + 3,35 281,5 264,52

Összesen Örményes 29 27,625 - 1 - 1,25 28 26,375

Összesen Kuncsorba 11 10 - - 0,5 11 9,5

Mindösszesen 319 298,795 + 1,5 + 1,6 320,5 300,395

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné körj.f.ellátó jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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4.) 2009. évi költségvetés elfogadása
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság 3 igen, 1 nem arányú szavazattal - a módosításokkal -
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nida Imre: a Szociális bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Hozzászólások:

Tukarcs Istvánné: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az intézmények szépen kidolgozták az
anyagot.

Nida Imre: A költségvetés jelenlegi helyzetében elégséges ez az előterjesztés? Nem látja, hogy a
magunk erejéből rendeznénk a csökkentést. Sok dologra nincs reakció. Csökkentettünk létszámot 24
főre, most 35 fő. Így ez a költség nem igaz. Ne áldozatot hozzunk, meg kell oldani. Sérti az igazság
érzetét. A képviselői tiszteletdíj módosítására tett javaslat sértő számára.

Herman J./Dr. Bacsa L./Németh A.: Ugyan az a véleményük.

Huber Ferenc polgármester: Most jött harmadjára a koncepció, el lehetett volna mondani már
többször. A létszám benne van. Le lehet csökkenteni a létszámot, de ki tartja fenn az épületeket, arról
nem tehetünk, hogy olyan előírások vannak (pl. igazgatás), amit kétszer, háromszor kell megcsinálni.

Németh Attila: Két dolog biztos, amit veszünk, ki kell fizetni, amikor eladunk annál is csak
költségcsökkentéssel lehet megtakarítani. Pl. az üzemanyagmérésnél. Sok 100 eFt kimegy. Sok kicsi
sokra megy. El kell számoltatni az embereket. Létszámleépítés is kell, ha szükséges. Vannak olyan
szabályok, amik elő vannak írva, el kell végezni. Nem minden vállalt feladatot kell megcsinálni, hozzá
kell nyúlni, amíg nem lesz fájdalmasabb.

Herman József: Bizottsági ülésen már elmondta a véleményét. Egy eset: Vasárnap a halottszállító
kocsi a kocsma előtt. Onnan indult Pető Károlyhoz, aztán vissza. Ez egy nap többször. Nem tudja,
hogy hivatalosan járkált-e? Nem akarja átvenni Pető Károlytól a vállalkozást, ezt szeretné leszögezni.
Hátha valaki meghallja odafönt és nem hiába hangoztatja, hogy mentsük ki magunkat ebből a
szolgáltatásból. Általánosít, pl. Vízműre, mezőgazdaságra, temetkezésre gondol. Mi közünk van a
Kasztel-hez? Négyesi Miklóst kocsival többször látta ott. Nagy Mihályt kocsival, többször több
helyen, esti órákban is. Nem látja azt az elmozdulást, hogy takarékoskodnánk. Pl. gépjárművel való
hazajárás ebédelni. Stb.

Huber Ferenc polgármester: Elfogad mindent, de szeptemberben indul a koncepcióval a költségvetés,
akkor ne most szóljunk, amikor már kész költségvetés van.

Ficsor Dénes: Be kell jönni külön megbeszélni ezt a témát.

Nida Imre: Bosszantja, hogy amibe bele lehetne nyúlni, abba nem nyúlunk. Pl. telefondíj. A
tiszteletdíjjal kapcsolatosan volt egy korrekt megállapodás, amihez hozzányúlnánk. Minden évben
ugyanez van. Nem lehet mindig tisztán látni. Szét kell választani a gazdálkodást.

Ficsor Dénes: Miért szavazta meg, hogy felvegyük napirendre a tiszteletdíjat?
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Nida Imre: Mert beszélni kell róla.

Tűhegyi Julianna: Most a költségvetésről kell dönteni, későbbi napirendi pont lesz a tiszteletdíj.

Németh Attila: Bemutatta röviden a gépjárművekbe beépíthető rendszert. A megspórolt pénzt másra
fel lehet használni. Segítséget ad a rendszer megismerésébe, ami 20-30 %-os megtakarítás jelent, csak
hozzá kell nyúlni.

Huber Ferenc polgármester: A testületi anyag elkészítése után jött újabb anyag, mely miatt módosító
javaslatként javasolja felvenni az alábbiakat:

- Rendelettervezet 1. §. (2) bek. b.) pontjában „…személyi juttatások: 588.319 eFt” törlésre kerül,
helyébe „…személyi juttatások: 632.712 eFt” lép.

- Rendelettervezet 1. §. (2) bek. b.) pontjában „…egyéb támogatások: 192.677 eFt” törlésre kerül,
helyébe „…egyéb támogatások: 148.284 eFt” lép.

- Technikai módosításként javítani kell a rendelettervezet 1. §. (6)-(7) bekezdésében az évszámokat.

- Rendelettervezet 7. §-a kiegészülne egy (7) bekezdéssel: „Közcélú munkára a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 66. §.-a szerint 44.393 eFt bér és 15.398 eFt járulék
használható fel.

- Rendelettervezet 1. sz. mellékletében 10. közhasznú foglalkoztatott szakfeladaton a „… személyi
juttatás 757 eFt” törlésre kerül, helyébe „…személyi juttatás 45.150 eFt” lép.
A „…járulékok 243 eFt” törlésre kerül, helyébe „…járulékok 15.641 eFt” lép.
A „…kiadási főösszeg 1.000 eFt” törlésre kerül, helyébe „…kiadás 60.791 eFt” lép.
- Rendelettervezet 1. sz. mellékletében 30. munkanélküli ellátáson a „…járulékok 15.398 eFt” törlésre
kerül, helyébe „… járulékok 0” lép.
Az „…egyéb támogatás 129.683 eFt” törlésre kerül, helyébe „…egyéb támogatás 85.290 eFt” lép.
A „…kiadási főösszeg 145.081 eFt” törlésre kerül, helyébe „…kiadás 85.290 eFt” lép.

A képviselőtestület a módosító javaslatokkal egyetértenek és a rendelet tervezet módosítását 12 igen, 1
tartózkodással elfogadják, majd a módosított rendelettervezetet elfogadják és 9 igen szavazattal,
4 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2009.(III.2.) számú rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

5.) napirend: Előterjesztés a település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról és módosításáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság javaslata, hogy az előterjesztést most vegyék le napirendről,
és a következő ülésre hozzák be módosításra.
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Huber Ferenc polgármester: Minden pályázatos rendeletet át kell nézni. Új célok jelennek meg, ne
tartalmazzon az elszámolás alkoholtartalmú italt. Javasolja, hogy vegyék le napirendről és a márciusi
vagy áprilisi ülésre hozzák be újra.

A képviselők a javaslatot elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbiak szerint határoznak:

28/2009.(II.26.) sz. önkormányzati határozat

A település környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló előterjesztésének napirendről levétele

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település
környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és
módosításáról szóló előterjesztést napirendről leveszi és egy későbbi
időpontban tárgyalja.

Erről értesül:

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

6.) napirend: Előterjesztés a Fegyverneki Rendőrőrs támogatásáról
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot támogatja.

Hozzászólások:

Tűhegyi Julianna: Véleménye szerint írjuk a határozatba, hogy január 1-től.

Dr. Bacsa László/Huber Ferenc: Nem szükséges, az összeg meg van határozva 2009. évre.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi döntést:

29/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyverneki Rendőrőrs támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetés terhére havi 15.000.-Ft, összesen évi 180 eFt összegig a
Fegyverneki Rendőrőrs mindenkori benzinüzemű szolgálati jármű üzemanyag
költségére.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Szolnok, Baross u.
39.

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai
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7.) napirend: Előterjesztés a Polgárőrség kérelméről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot támogatja.

Hozzászólások:

Herman József: Jogosan használja a megkülönböztető jelzést saját gépjárművén Burai Róbert?

Bencze Sándor: Burai Róbert a legutóbbi egyesületi ülésről menet közben eltávozott, tudomása
szerint Migács Ferenc is kilép az egyesületből. Ők problémásak a polgárőrségben. 13 tag marad így.
Ügyészségi vizsgálat volt és folyik még a polgárőrséggel kapcsolatban. Nagy probléma nincs.
Pontosítások lesznek. Ha megtisztulunk ezektől az emberektől, tudunk működni.

Bognár Zoltán: Az előterjesztésben kért járőrszolgálatos kocsi költsége erre az egy kocsira
vonatkozik?

Bencze Sándor: Nem. Tervben van egy gépjármű forgalomba állítása, amit kimondottan csak a
polgárőri szolgálatra használnának. Ehhez is kérné az önkormányzat segítségét (vizsgáztatás, stb.).

Tukarcs Istvánné: Mennyi az éves tagdíj, ki az elnök? Annyit még szeretne hozzátenni, hogy az
iskolai rendezvényeknél hasznos volt a polgárőrök közreműködése. Ha a jogviszonyok rendeződnek
vissza lehet jönni a kérelemmel és támogatja.

Bencze Sándor: A tagdíj 100 Ft/hó. Jelenleg az elnök ő, az utód Ladányi Sándor lesz.

Németh Attila: Akkor is Bencze Sándor volt az elnök, amikor ezek az elemek bekerültek? Rossz
fényt vett a polgárőrségre. Nem lehetne leszerelt nyugdíjas rendőröket megkérni polgárőrnek?

Bencze Sándor: Csőke Béla vette fel ezeket az embereket.

Huber Ferenc polgármester: Kb. 1 éve rendbe rakták a szabályzatokat, a bíróság helyesbítéseket
kért, amit nem rendeztek, így visszaállt a régi rend. Alapszabály, hogy köztiszteletben álló emberek
legyenek a tagok.

Németh Attila: Ide is lehetne GPS-t szerelni.

Ambrus Dénes: Tukarcsnéval ért egyet.

Ficsor Dénes: Jól működő polgárőrségre szükség van, ha a feltételek biztosítottak lesznek.

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

30/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Polgárőrség kérelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgárőrség
2009. évi költségvetési támogatási kérelmét nem támogatja.

Erről értesül:
1. Bencze sándor kérelmező H.,
2. Huber Ferenc polgármester
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3. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Képviselő-testület tagjai

8.) napirend: Előterjesztés a kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának felmondásáról
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az ügyrendi bizottság a határozati javaslat „B” változatát ajánlja elfogadásra.

Hozzászólások:

Dr. Bacsa László: Milyen költséghatással járna az „A” alternatíva? Azt megfinanszírozza az állam?

Huber Ferenc polgármester: Két főt érint. Csak kis részben, az esetek alapján adott finanszírozást.
Ezzel kapcsolatban alkotmánybírósághoz fogunk fordulni, mert rövid időt adott és hatáskört vont el.

Szatlóczki Edit: Gyakorlatban ez, hogy fog kinézni?

Huber Ferenc polgármester: Ettől egy embert kell alkalmazni egyéb igazgatási ügyben. Egy nap
valaki kijön Törökszentmiklósról. Kirendeltségként nem tudja működtetni. Csak a kiemelt ügyek nem
tartoznak majd ide (lakásépítéstől felfele).

A képviselők vita nélkül 13 igen szavazattal a kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának
felmondásáról az alábbi határozatot hozzák:

31/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

A kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlásának felmondásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006.(XII.23.) Korm.rend. 4.§.(1) bekezdésében írt feltételeket
nem tudja vállalni.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

A képviselők vita nélkül 13 igen szavazattal a főépítész alkalmazásának megszüntetéséről az alábbi
határozatot hozzák:

32/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Főépítész alkalmazásának megszüntetéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a főépítész
alkalmazásáról szóló 107/2008.(VI.26.) sz. határozatát 2009. február
28-i hatállyal visszavonja.
Erről értesül:

1. Makai István főépítész
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2. Huber Ferenc polgármester
3. Buzás istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Képviselő-testület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

10.) napirend: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megkötött Megállapodás és a társulás Alapító Okiratának módosításáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az oktatási bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására megkötött Megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozzák:

33/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-
Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megalakítására
vonatkozó megállapodás alábbi módosításaival:

1. Az V. fejezet 4./ pontjában a „… a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat …” helyébe „… Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata…” kerül és a következő mondattal egészül ki „A
társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik
az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
szerint.”.

2. A IV. fejezet C) rész 19./ pontja „… amennyiben az a szakképzést
érinti (különösen: az iskola maximális tanulói létszámának, az
oktatott szakmáknak a megváltozása esetén).” mondatrésszel
egészül ki.

3. A III. fejezet új, az alábbi 12./A ponttal egészül ki „12./A Ellenőrző
Bizottság A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző
Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás működésének és
gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített
feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az
Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a
Társulási Tanács választja tagjai közül.
Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre:
- a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési

Szabályzatban foglalt, valamint a támogatási szerződésben, a
projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és
eljárási szabályok betartásának ellenőrzése,
- a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának
figyelemmel kísérése, a célok megvalósulása ellenőrzése,
- a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és
ellenőrzése,
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- a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása
figyelemmel kísérése, értékelése,
- az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezetei véleményezése.
Az ellenőrzése során:
- a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet
igazgatójától, alkalmazottaitól, a projektvezetőktől illetve a
projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól
jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
- jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba
betekinteni, illetve megvizsgálhatja azokat,
- jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni.
Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke
írásban tájékoztatja.”.

4. A IV. fejezet A) része új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja
az Ellenőrző Bizottságot.”.

5. A IV. fejezet C) részének „A Társulási Tanács elnökének feladatai”
bekezdése új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Tájékoztatja az Ellenőrző
Bizottságot.”.

6. A IV. Fejezet C) részének „Az igazgató feladatai” bekezdése új, az alábbi f)
ponttal egészül ki „f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.”.

7. Az V. fejezet 8./ pontja az alábbi mondatrésszel egészül ki „…, amelynek
kiválasztására az Ellenőrző Bizottság javaslatot tehet.”.

8. Az I. fejezet 6. pontjának utolsó bekezdésében a „Feladata továbbá:” alcím
a következő mondatrésszel egészül ki „… a regionális fejlesztési és képzési
bizottság döntésének megfelelően:”

9. A IV. fejezet C. rész 16./ pontja a következőre változik „A regionális
fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai
programjának jóváhagyásánál.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
Alapító Okiratának módosításáról az alábbi határozatot hozzák:

34/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-Nagykun-
Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának alábbi
módosításaival:
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1. A „Társulás jogállása” rész „a társulás éves költségvetését Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza,
gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint.”
mondattal egészül ki.

2. A „841211 Oktatás igazgatása” számú és elnevezésű szakfeladat a „805915
Oktatási célok és egyéb feladatok” számú és elnevezésű szakfeladatra
változik.

3. A „751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége” számú és
elnevezésű szakfeladat kerül felvételre.

4. A „841192” szakfeladat-szám a „751922” szakfeladat-számra változik.

5. A C) rész 19./ pont „… amennyiben az a szakképzést érinti (különösen:
az iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a
megváltozása esetén).” mondatrésszel egészül ki.

6. Az A) rész új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja az
Ellenőrző Bizottságot.”.

7. „A társulás irányítása” rész a következő mondatokkal egészül ki „A
Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek
alapvető feladata a Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint
a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek
végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő,
melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül.”.

8. „A Társulási Tanács elnökének feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal
egészül ki „f) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.”.

9. „Az igazgató feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Beszámol
az Ellenőrző Bizottságnak.”.

10. A C. rész 16./ pontja a következőre változik „A regionális fejlesztési és
képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében
egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásánál.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

11.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
előadó: polgármester

Nida Imre: A Szociális bizottság az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért.
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A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2009.(III.2.) számú rendelete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

12.) napirend: Előterjesztés Hanák István vállalkozó támogatási kérelméről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: A pénzügyi bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal egyik alternatívát sem
támogatta.

Hozzászólások:

Nida Imre: Ha jól értelmezi, befejezett beruházásról van szó, de nincs kifizetve.

Herman József: Kéri a zárt ülést.

Huber Ferenc polgármester: Az Ötv. 12. §. (4) bek. b.) pontja szerint, az önkormányzat vagyonával
való rendelkezésre figyelemmel, lehetőség van zárt ülést tartani.
Szavazásra teszi fel a kérdést zárt ülés elrendeléséről.

A testület 11 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

35/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Hanák István vállalkozó támogatási kérelmének ügyében zárt ülés elrendelése

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 12. §. (4) bek. b.) pontja
értelmében Hanák István vállalkozó támogatási kérelmét zárt ülésen
tárgyalja.

Erről értesül:

1. Hanák István vállalkozó
2. Huber Ferenc polgármester
3. Buzás Istvánné jegyző
4. Képviselőtestület tagjai

36-os határozat a zárt ülés jegyzőkönyvében.

A testület a zárt ülés után a zeneiskola támogatási kérelmével folytatja munkáját a testület.

13.) napirend: Előterjesztés zenei oktatás támogatásáról
előadó: polgármester
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Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság módosító javaslata, hogy az határozati javaslat 1. pontját
vegyék ki, mivel a kormány nem akarja emelni és csak 30 % van.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést támogatja.

Hozzászólások:

Ficsor Dénes: A cím megfelel a tartalomnak?

Huber Ferenc/Buzás Istvánné: A határozat már igen, az az érdemi.

Nida Imre: Ezek után a szülők fizetnek valamit?

Huber Ferenc polgármester: Van, aki igen, van, aki nem.

Bognár Zoltán: Az orvosoktól elvettünk, a tanároknak adunk? Nem tartja következetesnek.

Ambrus Dénes: Ismerteti a törvényt.

Bognár Zoltán: Egyetért, csak következetességet kér. Mert nem biztos, hogy kapunk rá pénzt. Teljes
összeget kapunk rá?

Dr. Bacsa László: Miért kell bele tenni a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
állandó támogatásként, nem kell tartós kötelezettségbe vállalni.

Németh Attila: Ez is önkormányzati pénz. Neki két fontos terület van. Orvos és tanár. Ha az egyiknek
adunk, a másiknak is adjunk.

Módosító indítvány: a határozati javaslat 1./ pontját hagyjuk ki.

Ambrus Dénes: Külön határozatnál mindig többet kér a zeneiskola. Ez kellemetlen, ha a tartósba
marad, akkor nincs ilyen vita.

Ficsor Dénes: Ambrus Dénessel ért egyet. Minden évben újra tárgyaljuk a tartós kötelezettség
vállalást, majd kivehetjük akkor.

Ambrus Dénes: Nem vagyunk alkupozícióba, mert 2 év átfutási idő van. Ha nem fogadjuk el,
megszünteti itt az oktatást és ott marad 1 év után a gyerek. Mit szól a gyerek, a szülő.

Tűhegyi Julianna: Így koncepcióban tervezhető.

Huber Ferenc polgármester a módosító indítvánnyal kapcsolatban (határozati javaslat 1. pont törlése)
szavazásra teszi fel a kérdést.

A képviselők 5 igen, 7 nem szavazattal a módosító indítványt nem fogadják el.

A képviselők ezután az eredeti határozati javaslatról szavaztak, melyet 8 igen, 2 nem, 3 tartózkodással
elfogadnak és az alábbi határozatot hozzák

37/2009. (II.26.) sz. önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló, többször módosított 6/2003.(I.30.) sz. határozat
módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozatát
az alábbiak szerint módosítja:

1./ A Határozat III: pontjában az osztályfőnöki pótlék és a munkaközösség
vezetők pótléka 30 %-ról 50 % -ra módosul.

2./ A Határozat IV. fejezetben szereplő intézmények az alábbi sorszámmal
szerepelnek:

l/ Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (székhely egység)
2/ Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény)
3/ Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

3./ A Határozat IV. fejezet kiegészül az alábbi 4/ ponttal:

„4/ Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- az előző év október 15-i statisztikai létszámban szereplő fegyverneki

hangszeres oktatásban részesülő gyermek statisztikai létszám alapján
30.000,- Ft/fő összegű támogatást biztosít.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
5. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
6. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója

Törökszentmiklós
7. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

14.) napirend: Út ingatlanok tulajdonba vételről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodással nem javasolja elfogadni az
előterjesztést.

Hozzászólások:

Bognár Zoltán: Miért jó nekünk?

Huber Ferenc polgármester: Megszüntethetjük, hogy oda bejárjanak.

Németh Attila: Be lehet telepíteni erdővel.

Nida Imre: Önmagába átvenni ezt a területet vétek. Akkor kellett volna behozni testületi elé, ha van
aki megveszi tőlünk.

Tűhegyi Julianna: Módosító javaslata, hogy vegyék ketté a határozatot. Mennyibe kerül a kivonás?

Németh Attila: Sokba.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely szerint a határozati
javaslatból töröljék a 0188 hrsz.-ú kivett országos közút, 1 ha 7096 m2 területű sort.
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A testület 9 igen, 4 nem szavazattal elfogadja a módosító indítványt, majd a határozati javaslatot – a
módosítással – 12 igen, 1 tartózkodással elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:

38/2009 (II.26.) sz. önkormányzati határozat

Út ingatlanok tulajdonba vételről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest,II. Ker. Lövőház u. 39.)
kezelésében lévő

 fegyverneki 0140/3 hrsz.-ú kivett saját használatú út 6638 m2 területű,
 fegyverneki 0140/5 hrsz.-ú kivett saját használatú út 1483 m2 területű

ingatlanok ingyenes átadását elfogadja.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés terhére 50 e Ft
összeg erejéig az átadással kapcsolatos költségekre.

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

15.) napirend: Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosításáról
előadó: Tűhegyi Julianna

Tűhegyi Julianna ügyrendi bizottság elnöke röviden tájékoztatja a testületet az előterjesztésről.

Németh Attila: A javaslatot a bizottság tagjai tették?

Tűhegyi Julianna: Lényegében igen, de más képviselőktől is kért véleményt.

Dr. Bacsa László: Módosító javaslata, hogy vegyék le napirendről.

Tukarcs Istvánné: A 3. ülés utáni levonás mit jelent? Csak testületi ülést vagy a bizottsági ülés is
beleszámít?

Huber Ferenc polgármester: A témáról tárgyalhat a testület, de előtte a bizottság elképzelését meg
kellett volna ismertetni a képviselőkkel. Ha 1-2 ember érdeke sérül, nem lehetne megszavazni.

Németh Attila: Jelzi személyes érintettségét, mivel ő, munkája miatt, már többször hiányzott.

Herman József: Két részből áll a beadvány. Ezért a pénzért meg kell dolgozni. Amit nem csináltunk
meg, nem kérhetünk semmit.

Ambrus Dénes: Már nem most kezdődött ennek a megbeszélése. Feljött ez a téma országosan is. A
testület nem mondhatja, hogy elsumákoltuk a dolgot, most döntünk róla, így vagy úgy.

Tukarcs Istvánné: Különbözőek vagyunk. Mindenkinek van olyan terület, ami közelebb áll hozzá (pl.
templom, Karitasz, stb.).
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Huber Ferenc polgármester: Örül, hogy ki lett beszélve, mindenki úgy dönt, ahogy akar.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely szerint az előterjesztést
leveszik napirendről.

A képviselők a módosító javaslatot elfogadják, mely szerint az előterjesztést leveszik napirendről és 7
igen, 2 tartózkodással, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

39/2009.(II.26.) sz. önkormányzati határozat

Képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet módosításáról szóló
előterjesztést napirendről leveszi.

Erről értesül:

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

16.) napirend: Előterjesztés környezeti vizsgálatról
előadó: polgármester

A képviselők az előterjesztés szerinti javaslatot elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbiak szerint
határoznak:

40/2009. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek nagyközség belterületén, Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út –
Felszabadulás út által határolt tömbre vonatkozó környezeti vizsgálatáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében, és a 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, valamint a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 5. §. (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Fegyvernek nagyközség, Csillag út – Dózsa György út
– Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt területre vonatkozó környezeti
vizsgálatát nem készítteti el.

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:

A Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt
területre vonatkozóan – tekintettel arra, hogy a tervezett terület felhasználás a
településszerkezetbe illeszkedik, valamint káros környezeti hatás nem várható, ezért
nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat lefolytatásának.

E határozat elfogadásának napjával lép hatályba.
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E határozatot a 2/2005.(I.ll.) Korm.rendelet 5. §. (3) bek. alapján a környezet
védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az önkormányzati
főépítésznek kell gondoskodni.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Főépítész
4.) Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda

Debrecen
5.) ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézete Szolnok
6.) Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Felügyelőség Szolnok
7.) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Debrecen
8.) Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Szolnok
9.) Képviselőtestület tagjai

Napirendek után a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18,50 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Nida Imre
jegyzőkönyvhitelesítő


