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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i üléséről.

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc,
Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő,
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző,
Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Fodor
Mihályné konyhavezető, Ladányi Miklós és Bencze Sándor Polgárőrség képviseletében,
Polgár István Sport Egyesület elnöke, Kuntzer Mártonné, Miklósi Jánosné
csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező, Bérczesi Mária műv.felügyelő,
Stefán András Orvosi Rendelő mb.vezetője,

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület
határozatképes, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Tűhegyi Juliannát jelöli ki.

Napirendre javasolja felvenni 17-es sorszámmal:
Gyermekorvosi körzet működési jog átvételéről szóló előterjesztést.

A képviselők a napirendi javaslattal egyetértenek.

Interpellációk:

Nida Imre: Megdöbbenve tapasztalta, hogy a helytörténeti kiállítás milyen állapotban van, egy
lomtár, az ott lévő tárgyak szinte csak be vannak dobálva. Jó lenne ideiglenesen bezárni és rendbe
tenni.
Köszönetet mond a Katolikus Karitász Csoport nevében a gyerekek nyári táboroztatásához, erdélyi
gyerekek fogadásához adott támogatásért. Nagy élmény volt a tábor, jövőre is tervezik megszervezni.
Érződött, hogy mennyire gondot jelent a családoknak a gyerekek nyári elhelyezése. Külön elismerés és
tisztelet illeti a tábor felügyeletét ellátó személyeket, akik teljesen ingyenesen vállalták ezt a munkát.

Herman József: amikor megtudta, hogy Cseh Tamás temetése egybeesik a képviselőtestületi üléssel,
el kellett dönteni, hogy melyik a fontosabb: mint képviselőnek, úgy érzi kötelessége, felelőssége itt
lenni, a falu sorsáért aggódni, pedig szeretett volna Cseh Tamás temetésén is ott lenni.

Huber Ferenc polgármester válaszában elmondja, hogy a helytörténeti gyűjtemény rendbetételére
nincs vállalkozó, a szolnoki Damjanich Múzeum sem vállalta.
Az ún. volt iparosházban lenne üres helyiség, de a könyvtártól messze van.

Tűhegyi Julianna: Sajnos igaza van Nida képviselőnek. A gyűjtemény rendbetételéhez szakember
kellene, a Művelődési Háznak pedig nincs szakembere.

Az interpellációkra adott választ a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester szóban az alábbi kiegészítést teszi:
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 A Magyar Államkincstár az óvodában és az iskolában vizsgálta az SNI tanulók ellátását,
hiányosságot nem állapított meg.

 Az örményesi falunapon a Baldácsy egyesület citerásai és a női kar adott műsort, sajnos egy
kellemetlen pontja volt a programnak: a női kar műsorát az ottani szervező leállította azzal,
hogy vegyék rövidebbre a műsort.
A falunap megrendezéséhez kölcsön adtuk a színpadot.

 A pedagógiai szakszolgálatra szóló szerződés alá van írva.
 A nyári munkákkal az önkormányzati intézmények készen vannak, kivéve a szapárfalui óvoda

felújítását, ami kb 2 hetet csúszik (közben derült ki, hogy nagyobb munkával kell számolni,
mint ahogy tervezve volt), addig a gyerekeket a klubkönyvtár épületében kell elhelyezni.

 Tiszagyendán homokbányát nyitnak. Erről a fegyverneki önkormányzat csak a
környezetvédelmi hatóság határozatából értesült. A kisújszállási elkerülő út építése miatt
Fegyverneken keresztül napi 82 fuvar áthaladását jelenti. E határozatot Fegyvernek, Kenderes
és Kunhegyes megfellebbezte, amitől nem várható eredmény, a homokbánya nyitást nem lehet
megakadályozni, de kértük, hogy a településekkel egyeztessék a szállítást. Sikerült elérni a
közeli napokban egy találkozót a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-vel.

 Az ülés előtt a képviselők kaptak egy tájékoztató táblát a helyi adók alakulásáról, valamint egy
költségbecslést a piac és járdaburkolatok építéséről.

 A testület korábbi határozatában a Marx K. út pályázatára, a piactér kialakítására és a
községháza akadálymentesítésére vállalt kötelezettséget. A piactér kialakítása esetében 90 %-
os támogatással számolt a testület, ez időközben 50 %-ra módosult, a Marx K. út építése a
pályázatba nem fér bele. Ezért a szeptemberi ülésre elő kell terjeszteni a piactér építésére
vállalt összeg módosítását és törölni a Marx K. úti kötelezettségvállalást.
A községháza akadálymentesítésének előkészítési munkálatai folyamatban vannak.

Kérdések:

Nida Imre: a Felszabadulás u. 161. sz. alatti épület valóban lebontásra kerül-e, mert úgy hallotta,
hogy az ott lakó már fel lett szólítva a kiköltözésre.
Várta, hogy a tájékoztatóban szó lesz az ivóvíz szennyezéssel kapcsolatos feljelentés fejleményéről.

Herman József a Felszabadulás u. 33. sz. alatti lakásról kérdez.

Huber Ferenc polgármester válasza: Nem biztos, hogy szerencsés volna a Felszabadulás u. 161.
épület lebontása. A piactér kialakításához 20 millió Ft hitelt kellene felvenni, szemben a 2 millió Ft-os
piaci helypénz bevétellel. Ezen kívül a bérlőknek is helyet kellene biztosítani.

A rendőrség visszautasította az ivóvíz szennyezéssel kapcsolatosan tett feljelentést azzal, hogy nem
állapítható meg személyi felelős.

A Felszabadulás u. 33. sz. alatti ingatlan tulajdonosai szerint a vízvezeték hálózat mosatásakor a
lakóházuk felvizesedett és olyan mértékű állagromlást eredményezett, hogy bejelentést tettek
Törökszentmiklóson az építési hatóságnál, aki szakértői vélemény alapján életveszélyesnek
minősítette és lebontásra ítélte. A lakóházat a fegyverneki polgármesteri hivatal szakértővel
megnézette, a vizesedést nem okozhatta a júliusban végzett ivóvízhálózat mosatás. A határozatot
megfellebbezte a hivatal.
A tulajdonosok abban bíznak, hogy beperelik az önkormányzatot.

Szatlóczki Edit a polgármesteri tájékoztatóból hiányolta az állami ünnephez kapcsolódó szokásos
megemlékezést, ami 19-én volt a Művelődési Házban. Sajnálattal állapítja meg, hogy egyes
képviselők az állami, nemzeti ünnepekről távol maradnak.

Több hozzászólás nem lévén, a képviselők a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszik.
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2.) napirend: Az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítése
előadó: polgármester

Az Ügyrendi, Oktatási, Pénzügyi bizottság észrevétel nélkül elfogadásra javasolja az anyagot.

Nida Imre: a Szociális bizottság azzal a megjegyzéssel javasolja elfogadni, hogy az Orvosi Rendelő
költségvetését indokolt felülvizsgálni.

Huber Ferenc polgármester: Az iskolánál külön felmerült az energia felhasználás túlteljesítése, ami
az alapdíj változásból és a Rubicom késedelmes elszámolásából adódik. A szeptemberi módosításkor
az intézmény erre kitér.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a képviselők egyhangú szavazattal – 9 igen – az
előterjesztést elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:

154/2009.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

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

3. napirend: Alapítványok beszámolója

Az Ügyrendi, Oktatási, Szociális, Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat.

A beszámolók elfogadásáról – vita nélkül – 9 igen szavazattal a képviselők az alábbi határozatokat
hozzák:

155/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány tevékenységéről
készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek lakosságának
egészséges és biztonságos életéért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről
készült beszámolót elfogadja.

Erről értesül:
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1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

156/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek biztonságos és
egészséges környezetéért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről készült
beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

157/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek művelt
ifjúságáért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja.

Erről értesül:

1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

4. napirend: Alapítványok alapító okiratainak módosítása
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a művelt ifjúságért alapítvány célja, feladatai között, az
utolsó bekezdésben törölni javasolja a „községpolitikai terén” szövegrészt, figyelemmel, hogy az
alapítványok politikai tevékenységet nem folytathatnak.
A bizottság a képviselőtestületi ülésig kérte tisztázni, hogy az alapítványok céljait, feladatait át lehet-e
egy alapítványhoz sorolni.

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy Dr.Bacsa László képviselő észrevételezte, hogy az
alapítványok ilyen módon nem szervezhetők át. Ezt megvizsgálva, sajnos a közalapítványok alapító
okiratait a tervezett módon nem lehet módosítani. Ezért indítványozza a napirendről való levételt.
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Valami más megoldást kellene találni, mert a jelenlegi rendszerben az alapítványok nem nagyon
működnek.

A Pénzügyi bizottság által kifogásolt szövegrész már az eredeti alapító okiratban is benne volt, azt a
bíróság nem kifogásolta, ezért a módosításra nincs szükség.

Nida Imre szerint türelmesnek kell lenni az alapítványok működésének jobbra fordulásában.

A képviselők a napirendi levétellel egyetértenek és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

158/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

Az alapítványok alapító okiratainak módosítása napirendről való levétele

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az alapítványok alapító
okiratainak módosítását leveszi napirendről.

Erről értesül:

1. Alapítvány kuratóriumának elnöke
2. Huber Ferenc polgármester
3. Buzás Istvánné jegyző

5. napirend: Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a koncepciót az örményesi és a kuncsorbai
képviselőtestülettel együtt tartott ülésen kell jóváhagyni, most első olvasatban kapták meg a
képviselők.

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a következőkkel javasolja
kiegészíteni:

1.) A 32/2005.(III.31.) sz. határozattal elfogadott „Fegyvernek
Önkormányzat Szociális Szolgáltatás -tervezési Koncepció”-t
törölni .

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete vállal ja:
a törvényben megszabott feladatokon túl:

 haj léktalanok elhelyezésére szolgáló 2 db lakás
fenntartását ,

 enyhén fogyatékkal élők nappali ellátását és
 2 idősek klubja fenntartását.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi Bizottság észrevételei:
 A koncepció címéből kimaradt a „szociális” szó.
 A tartalomjegyzék pontatlan.
 A 6. oldalon „Másrészt a településen 7 vállalkozás működik” mondat törlése.
 7. oldalon az „Összefoglalva” alcím alatti szöveg pontosítása.
 IX. fejezetben lévő táblázatban a „fejlesztés költsége” oszlop törlése és a „fejlesztés forrása” c.

oszlop első rovatban az „államháztartáson kívüli forrás” szöveg beírása.
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Nida Imre: A Szociális bizottság elsősorban szakmai szempontból nézte a koncepciót, és
észrevételezte, hogy a táblázatok és a szöveges értékelés nincs összhangban, amit már a Pénzügyi
bizottság is megjegyzett.
Az Ügyrendi bizottság javaslatával kapcsolatban a klubok működtetésére nem volna ésszerű
kötelezettséget vállalni, mert az önkormányzatok úgy is kötelezve lesznek, hogy az önként vállalt
feladatokat vizsgálják felül.

Tűhegyi Julianna: Egy koncepció hosszútávra készül, ezért tartotta szükségesnek az Ügyrendi
bizottság a törvényben előírtakon túl, két klub működtetését felvállalni.

Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző észrevétele: részletfeladatokat nem a határozatban,
hanem a koncepcióban kell szerepeltetni, azt pedig tartalmazza a koncepció, így már a határozatba
nem kell belefoglalni.

Huber Ferenc polgármester összefoglalva: az elhangzottak figyelembevételével kerül a képviselők
elé az anyag az együttes ülésen.

(A képviselők száma időközben 10 főre kiegészült)

6. napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

Az Ügyrendi, valamint a Szociális bizottság tárgyalta az anyagot, azt elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 10 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
15/2009.(IX.4.) rendelete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított – 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

7.) napirend: Annaházi Idősek Otthona fejlesztésre „Saját forrás kiegészítése” c. pályázat
beadásáról

előadó: polgármester

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint Szociális bizottság tárgyalta, azt támogatja.

Dr.Bacsa László észrevétele: az 1/c. pontban az összeg számmal és betűvel kiírva nem egyezik.

A képviselők vita nélkül, 10 igen szavazattal az előterjesztést és határozati javaslatot elfogadják.

159/2009. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

„Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyének I. számú
Annaházi Idősek Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítés és tárgyi
infrastruktúrájának fejlesztése” kapcsolódó „Saját forrás kiegészítése” pályázat benyújtásáról
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1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat
benyújtásával az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.)
ÖM rendelet alapján, az alábbiak szerint:

1/a.) Pályázó és a Tervezet fejlesztés megnevezése:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

„Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyének
I. számú Annaházi Idősek Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítés és
tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése”

1/b.) Támogatási szerződés száma: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039

1/c.) Tervezett fejlesztés összköltsége: 22.249.312 Ft azaz huszonkétmillió-
kétszáznegyvenkilencezer-háromszáztizenkettő forint.

1/d.) Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

Ft %
2009 év 6.587.849 29,6 %
2010 év 15.661.463 70,4 %
Összesen 22.249.312 100 %

1/e.) Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 658.785 1.566.147 2.224.932

1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 395.271 939.688 1.334.959

1/2. Partnerek hozzájárulása

1/3. Bankhitel

II. Egyéb támogatás:

263.514 626.459 889.973Saját forrás kiegészítés
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt
Támogatás ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039 5.929.064 14.095.316 20.024.380

ebből regionális beruházási támogatás

ebből kulturális célú támogatás

ebből de minimis támogatás

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
5.929.064 14.095.316 20.024.380támogatás

Összesen 6.587.849 15.661.463 22.249.312

1/f.) A források biztosításának vállalt módja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges saját
erőt 2009 és 2010 évi költségvetésének terhére biztosítja.

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

8.) napirend: Helyi Építési Szabályzat módosításáról
előadó: polgármester

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

Tanácsné Soós Erzsébet főépítész előadja: A HÉSZ elfogadása óta (2004) néhány jogszabályi
változás történt, ami érintette a helyi szabályokat is. Így azokat a szakaszokat, melyeket magasabb
szintű jogszabály is tartalmaz, törölni kell a helyi rendeletből. Továbbá törlésre kerülnek az
ügyfélparkolóra vonatkozó szabályok, és bizonyos engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos változások
miatt is néhány ponton módosítani kell a rendeletet.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a rendelet módosítással egyetértenek és 10 igen
szavazattal azt elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
16/2009.(IX.4.) rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló – 11/2009.(VI.4.) rendelettel módosított -
34/2007.(XII.27.)számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

9.) napirend: A Fegyvernek Községi Sportegyesület támogatási kérelméről
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság az „A” változatot támogatja.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság új – „C” változattal él: Vegye le napirendről a testület és a
szeptemberi ülésen, a pénzügyi helyzet jobb ismeretében tárgyalja. Erre az ülésre az egyesület mutassa
be a tényleges bevételeket és kiadásokat; milyen pályázati célok valósultak meg és hogyan; mi az
amire feltétlenül szükség van; miért van szükség 2 db mosógépre, centrifugára (a kézilabda csapatban
otthon mossák a ruhákat). A bizottsági ülésre az SE elnökét szeretnék meghívni.

Huber Ferenc polgármester a sportkörrel kapcsolatos gondokról szól. Úgy látszik, hogy az SE nem
tesz meg mindent azért, hogy a bevételét növelje, túlságosan az önkormányzatra támaszkodik. A
Kézilabda csapat részéről állandóak a panaszok, hogy nem kapják meg a pénzüket, a szakosztálynak
nincs kellő tájékozottsága az egyesület pénzügyeiről.
Az egyesület elnökségi üléseire a polgármester nem kap meghívást, így a képviselőtestületnek nem tud
beszámolni az ott született döntésekről.
Az önkormányzat sportkoncepciója szerint a fiatalok testi, lelki fejlődése a cél, ehhez ad anyagi
támogatást. Ezzel szemben a legnehezebb korban lévő gyerekeknek nem tud megfelelő légkört
teremteni; olyan szakembert alkalmaz, aki a magatartásával rombol; vannak olyan költségek, melyek
kifogásolhatók, pl. beutazók pénze.

Hozzászólások:
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Szatlóczki Edit: Az Oktatási bizottság az „A” változat támogatásával azt kívánta kifejezni, hogy
valamilyen módon szeretne segíteni az egyesületen, de nem zárkózik el attól sem, hogy másik
időpontban legyen tárgyalva a kérelem.

Ambrus Dénes: Érezhető, hogy valami gond van a sportkörnél, de a segítő szándéka részéről is meg
van. Eddig is támogatta az egyesületet, ez után támogatni fogja.
Tudomásul kell venni, hogy a sportkörnek is meg kell indokolnia kérelmét, mint ahogy teszi azt
bármelyik intézmény. A 2010-es költségvetés már nem működhet úgy, hogy augusztusban elfogy a
pénz. Jobban be kell osztani, szigorúbb gazdálkodást kell folytatni.
Mint a mérkőzések rendszeres nézője tapasztalja, hogy ilyen alkalmakkor ismeretségek, barátságok
köttetnek.
Az iskolának négy testnevelő tanára lesz. Az egyesületre szeretnék bízni, hogy hogyan
foglalkozzanak a gyerekekkel.

Herman József: hogyan érinti ez a lakosságot?

Huber Ferenc: a településnek egyfajta reklám az egyesület, hiszen miden héten szerepel a Néplapban,
minden héten 150-200 fő látogatja a mérkőzéseket.

Krupa István is úgy véli, hogy az egyesület reklám a falunak.
Az elmúlt másfél évben sok minden változott az egyesület életében. Az elnökség „el lett engedve”.
Nida István vezetése alatt nagyon jól működött a gyerekekkel való foglalkozás, sajnos ez most
visszaesett, az iskola és az egyesület közötti kapcsolat kevésbé eredményes.

Polgár István a Sport Egyesület elnöke: Az egyesületben 3-4 éves kortól folyik a foglalkozás,
jelenleg is 30-40 gyerek van, nem csak Nida István idejében. Minden edzőnek képesítése van. A
legtöbb gyereket az edző saját maga szállítja.
A kézilabda szakosztály minden segítséget megkap az egyesülettől, a pénz külön van kezelve.
Előfordult, hogy a szakosztály vezetőjének nem engedélyezte a Falunapon, hogy az egyesületi pénzből
vacsorát csináljon.
Az egyesület több pályázatot adott be, többnyire sikertelenül. Az NCA pályázaton mindössze 200 eFt-
ot kapott. Ez nagy kiesés. Ha nem kap támogatást a képviselőtestülettől az egyesület, megszűnik.
Ezért kéri a képviselőtestületet, hogy ha nem is a teljes összeget, de bizonyos részét ítélje meg az
egyesületnek, mert vannak olyan kiadások, melyeket nem lehet halasztani. Igyekeznek máshonnan is
pénzt szerezni, és akkor kevesebb támogatásra lesz szükség.

Huber Ferenc polgármester javasolja figyelembe venni: most, a napirendről való levételhez egyszerű
szótöbbség elegendő, a szeptemberi költségvetés módosításhoz pedig minősített többség.
Szeptemberben már lehet tudni, hogy a szabad pénzmaradványból mennyi marad.

Ambrus Dénes módosító indítványa: Az egyesület működéséhez feltétlenül szükséges 400 eFt
támogatásról most döntsön a testület.

Nida Imre: A bevételeket és kiadásokat tételesen végig kellene nézni. Úgy gondolja, hogy több olyan
probléma is van, amiről a testületnek nincs tudomása.

Tukarcs Istvánné: Véleménye szerint a testületnek jogában áll tudni, hogy az egyesület mire
használja a pénzt, hiszen jelentős összeggel támogatja.

Herman József: ismeretei szerint tíz évre visszamenőleg az önkormányzat már jelentős összeget
fektetett az egyesületbe.

Huber Ferenc polgármester: Amennyiben a sportkör elnöke újabb kérelmet ad be, azt köteles a
testület elé terjeszteni.
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A 400 eFt-os javaslat mellet szól, hogy a legszükségesebb kiadásokat fedezze és ne legyen még
nagyobb anyagi probléma, ugyanakkor vegye észre az egyesület, hogy takarékoskodni kell.

Szavazásra bocsátja a javaslatokat:
 „C” változat: Napirendről történő levétel: 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 3

tartózkodással nem lett elfogadva.
 „D” változat: 400 eFt támogatás: 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással

nem lett elfogadva.
 „A” változat: 2.000 eFt támogatás: 5 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem lett

elfogadva.
 „B” változat: elutasítás: 4 igen, 4 nem és 2 tartózkodással nem lett elfogadva.

A polgármester megállapítja, hogy egyik alternatívát sem fogadta el a testület.

160/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Sport Egyesület támogatási kérelméről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Sport Egyesület támogatási
kérelme tárgyában született javaslatokat nem fogadta el.

Erről értesül:

1.) Polgár István SE elnök
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

10.)napirend: Együttműködési megállapodás a Rádió Horizont Bt-vel
előadó: polgármester

Az Oktatási, Ügyrendi valamint Pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlja az előterjesztést.

Herman József ezt az alkalmat is megragadja, hogy a Kábel TV kiépítésének szükségességéről szóljon.

Az előterjesztést a képviselők elfogadják és 10 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

161/2009. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

Rádió Horizont Kft-vel kötött együttműködési megállapodásról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rádió Horizont Kft-vel
(Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.) kötendő „Együttműködési megállapodás”-t e
határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
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4. Rádió Horizont Kft. Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6. Nardai Dániel, települési menedzser

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Fegyvernek Önkormányzat képviseletében eljáró Huber Ferenc
polgármester(Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.), valamint a Rádió Horizont Kft (Törökszentmiklós,
Kossuth tér 6.) képviseletében eljáró …………………………………….között az alábbiak szerint:

Rádió Horizont Kft vállalja, hogy:

1.) A Fegyverneki Önkormányzat híranyagát fogadja és azt a „Régió hírei 5 percben” c.
hírműsorban közreadja.

2.) A Rádió külön programként figyelemmel kíséri az EU-s programok megvalósulását, e
témában havonta 15 perces riportot ad közre a hírek és közérdekű közlemények során külön
feltünteti, ha az uniós pályázattal kapcsolatos (erre a témára legalább havonta 80 mp-et fordít).

3.) A híranyagot elsősorban az önkormányzat kapcsolattartóján keresztül fogadja és a
sajtótörvény, valamint a hírszerkesztés szabályai szerint szerkeszti, illetve közreadja.

4.) A hirdetéseket folyamatosan közreadja, minimum a megállapodásban megfogalmazott
szolgáltatási díj mértékéig.

5.) Fegyvernek község kulturális, sport és egyéb társadalmi programjait a hallgatóknak beajánlja.
6.) Kapcsolattartó: Polgár Anita

Fegyvernek Önkormányzata vállalja, hogy:

7.) Az Együttműködési Megállapodásban megjelölt, közreadandó híranyagot folyamatosan
biztosítja a rádiónak. A közreadott híranyag hitelességéért vállalja a felelősséget.

8.) A fenti szolgáltatásokért negyedévente 30.000.- Ft + ÁFA díjat fizet a Kft-nek.
9.) A teljesítés átutalással, a negyedévet követő hó 10. napjáig realizálja számla ellenében az OTP

11745066-20012522 számlaszámra.
10.)Kapcsolattartó: Tűhegyi Julianna és Nardai Dániel

Mindkét fél arra törekszik, hogy formájában és tartalmában a leghatékonyabban szolgálja a régió
hallgatóinak információs igényeit.

Jelen megállapodás 2009. szeptember 1-én lép hatályba és határozatlan időre szól.

A megállapodást bármelyik fél az év bármelyik hónapjának utolsó napjával felmondhatja, ha ezirányú
szándékát a másik féllel legkésőbb a megállapodás megszűnésének tervezete előtt 30 nappal írásban
közli.

Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Kelt:……………………………………….

………………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Fegyvernek Önkormányzat képviseletében Rádió Horizont Kft képviseletében
Huber Ferenc polgármester …………………………………..
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11. napirend: Településközpont rehabilitációhoz hitel felvétel módosítása
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 10 igen szavazattal a következő határozatokat hozzák:

162/ 2009.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat

Az 52/2009.(III.26.) számú határozatának visszavonásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete visszavonja a
Történelmi településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztési hitel
felvételéről szóló 52/2009.(III.26.) számú határozatát.

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

163/ 2009.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére településközpont rehabilitációjának megvalósításához.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.331 eFt
fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont
rehabilitációjának megvalósítása

3.) A hitel futamideje 3 év, 1 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2013. március 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,

hogy jelen határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja.

6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

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
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12.) napirend: Polgárőrség kérelme
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért.

Bencze Sándor a Polgárőrség képviselője bejelenti, hogy támogatási kérelmüket 70.000 Ft-ra
módosítják, ugyanis a megyei szövetség is felajánlotta segítségét és 50.000 Ft támogatásról biztosította
az egyesületet, továbbá vannak olyan költségek, melyeket nem kell megfizetniük, mert díjmentes.

Herman József szerint méltányolni kell, hogy a polgárőrök szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül
végzik munkájukat, esetenként saját pénzükből fizetik az üzemanyag költséget. A 70.000 Ft-ot
javasolja jóváhagyni.

Tűhegyi Julianna szintén egyetért a 70.000 Ft-tal.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amit a képviselők 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadnak.

164/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

Polgárőrség támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés terhére
a Fegyverneki Polgárőrség részére, gépkocsi üzembe helyezéséhez szükséges
költségek címén 70.000.- Ft támogatást biztosít.

Erről értesül:

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

13.) napirend: Előterjesztés kóbor ebek befogásáról
előadó: polgármester

Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

Az előterjesztést a testület elfogadja és 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

165/2009. (VIII. 27.) sz. önkormányzati határozat

A kóbor ebek befogásával kapcsolatos intézkedésről

A kóbor ebek befogásának és elhelyezésének megoldására készüljön javaslat a
következő évi költségvetés készítéséig.

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

14.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
előadó: polgármester

Az előterjesztést az Oktatási és a Pénzügyi bizottság tárgyalta, azzal egyetértett.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal (Szatlóczki Edit érintettsége miatt nem szavazott) az
alábbi határozatot hozzák:

166/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozattal
elfogadott és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló
határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat II. fejezetében szereplő táblázat „III.Orczy Anna Ált.Iskola és
Szakiskola székhely egység” címszó alatti tétel kiegészül az alábbival:

Megnevezés Fő Vez.pótlék, pótlék
alap %-a

Teljesítmény
pótlék illetmény
%-a

Egyéb pótlék

Pedagógiai
szakszolgálat

1 130 - -

2.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 10.) ponttal:

„10.) A 2009/2010. tanévre az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató helyettese
valamint az Orczy Anna Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános
Iskola tagintézmény vezetőjének óraszámát „8 óráról” „4 órára”
csökkenti a Képviselőtestület.

Erről értesül:

1.) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója

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

15.) napirend: Pályázati elbíráláshoz bizottság megalakításáról.
előadó: polgármester
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Az anyagot az Ügyrendi bizottság tárgyalta, azt elfogadásra ajánlja.

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy erre a területre nincs külön szakértő –
mint pl. az oktatásban -. Pályázat még nem érkezett be.

A képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:

167/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állás pályázati elbírálásához
bizottság alakításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §. (6) bek. alapján a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetői pályázat előzetes elbírálására az
alábbi személyeket kéri fel:

1.) Csikai Károlyt, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatóját

2.) Süveges Lajost, a Kenderesi Vízmű vezetőjét
3.) Fodor Imrét, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét

Erről értesül:

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

A 16-os napirendet – kölcsön kérelem – az Ötv. 12. §. (4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen
tárgyalja a testület.

17.) napirend: gyermekorvosi körzet működési jog átvételéről.
előadó: polgármester

Az előterjesztést a Szociális bizottság elfogadásra javasolja.

Huber Ferenc: az ÁNTSZ-nek nem lehetett volna a törökszentmiklósi praxisra engedélyt adni csak
úgy, hogy az egyikről Dr.Tóth Gizella lemondott volna.
A doktornő elmondása szerint visszajönne, ha nem kellene a hétvégi ügyeletben részt vennie.
Egyébként a gyermekorvosoknak nem kötelező az ügyeletben részt venni. Ezt a doktornő is tudja.

Dr.Bacsa László: elláthat két körzetet úgy, hogy az egyikben helyettesít és a saját körzetét működteti.

Nida Imre: A háziorvosok szakmailag meg tudják ítélni Dr.Tóth Gizella alkalmasságát az ügyelet
ellátására. Nyilvánvaló, hogy kötelezni nem lehet.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, amit egyhangú – 10 igen –
szavazattal a testület elfogad.
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168/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat

Gyermekorvosi körzet működtetési jog átvételére tett ajánlatról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Dr.Tóth Gizella I. sz.
gyermekorvosi körzet működtetési jogának megvételére tett ajánlatát jogi
lehetőség hiányában nem áll módjában elfogadni.

Erről értesül:
1.) Dr.Tóth Gizella
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Napirend után Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az APEH a Polgármesteri
Hivatalt kérte fel a vagyonadóval kapcsolatosan az ingatlanok besorolására. (ezzel kapcsolatos
térképet bemutatja a testületnek)
A Hubai per újabb tárgyalása szeptember 3-án, a Gácsi per tárgyalása augusztus 31-én lesz.

Herman József: a Művelődési Ház előtti parkoló parkolásra nem alkalmas, ki tervezte?

Huber Ferenc polgármester: a parkoló valóban kicsi, mögötte még kerékpárút és vízelvezető csatorna
is tervezve van.

Megköszöni a testület munkáját és az ülést 17,30 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Tűhegyi Julianna
jegyzőkönyvhitelesítő


