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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 19-i soron kívüli üléséről

Helye: községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné,
Herman József, Huber Ferenc, Krupa István, Nida Imre, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi
Julianna képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné
Szoc.Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető, Miklósi
Jánosné, Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 11 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Herman József képviselőt jelöli ki.
A meghívó szerinti napirendek tárgyalását a képviselők elfogadják.
1.) Előterjesztés Törökszentmiklósi
vezetőjének kinevezéséről.
előadó: polgármester

Rendőrkapitányság

és

a

Fegyverneki

Rendőrőrs

Dr.Tóth Péter r.alezredes: A kapitányságvezetői megbízása óta eltelt időszakban a kapitánysághoz
tartozó területen negatív változás nem volt, és bízik benne, hogy az elkövetkezendő időkben csak
pozitívumról számolhat be. A pozitív változás érdekében, a fegyverneki őrsparancsnok váltásban és az
őrs életében gyors intézkedésekre volt szükség. Most sajnos vannak problémák (nincs lehetőség az
állományt feltölteni, a járőröket az utcára vezényelni, stb.), de bízik benne, hogy a képviselők nem
fognak csalódni, ha mégis, akkor azt közöljék és a tanúságot levonják.
A bűnügyi munkát erősíti, hogy Fegyverneken nyomozó munka is folyik, az állomány alkalmas a
feladatok ellátására.
Kéri a képviselőket, hogy – az eddigiekhez hasonlóan – a jövőben is támogassák a rendőrség
munkáját, a problémákat jelezzék akár közvetlenül, akár polgármester úron keresztül.
Hozzászólás:
Herman József: Ehhez hasonlót hallottak a képviselők kb egy éve is, amikor szintén vezető váltás
volt a rendőrségnél. Sok kapitányt túl élt már a testület, mindenkiből a tenni akarás és a jóindulat
beszélt. A képviselőtestület nem tehet mást, mint támogatja a rendőrséget.
Tukarcs Istvánné egy negatív dologról tájékoztatja a jelenlévőket, amikor is a napokban a Móra
iskolában egy szülő randalírozása miatt rendőri segítséget kértek, de csak háromnegyed óra múlva
érkezett meg.
Szebenyi Zoltán r.százados, mb. őrsparancsnok az esettel kapcsolatban elmondja, hogy a
szolgálatban lévő rendőr bejelentés alapján Kuncsorbán tartózkodott, ami hosszabb időt vett igénybe
és az iskola bejelentésére csak ezután tudott kimenni.
Szatlóczki Edit személyes ügye kapcsán az állampolgárokkal való együttműködés erősítését kéri.
Dr.Tóth Péter r.alezredes: Kéri, hogy neki jelezzék, ha ilyet észlelnek, hogy hasonló eset ne
következzék be.
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Ambrus Dénes: a bizalmat megelőlegezi mindkét javasolt személynek.
Az iskola dolgozói nevében ígéri, hogy igény és lehetőség szerint segítik a rendőrség munkáját, de a
közmeghallgatásokon kénytelen lesz kritikát alkalmazni, ha arra szükség lesz.
Huber Ferenc polgármester a rendőrség figyelmébe ajánlja, hogy az oktatási intézményi társulás
valamint az orvosi ügyelet Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba közigazgatási területére terjed ki. A
fegyverneki önkormányzat támogatásáról biztosítja a rendőrséget, így a mezőőrök közreműködésével,
a rendőrőrsön egy fő adminisztratív dolgozó alkalmazásával, ha szükséges jármű és üzemanyag
juttatással, igény esetén szolgálati lakás biztosítással.
Fontos, hogy a rendőrség egységes legyen és mindenki azonosan teljesítsen.
A helyi rendezvényeket egyeztetni kell az önkormányzatnak és a rendőrségnek, és oda csoportosítani
az erőket.
Településőr alkalmazására nincs esély, de közmunkások be tudnának segíteni.
Dr.Tóth Péter: településőr alkalmazása hasznos a rendőrség számára, jó példaként említi
Tiszagyendát, Tiszaroffot és Törökszentmiklóst.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a két határozati javaslatot, melyet a képviselők 11-11
(egyhangú) igen szavazattal elfogadják.
211/2009.(XI.19.) sz.

önkormányzati határozat

Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva,
Dr.Tóth
Péter
r.alezredes
Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével egyetért.
Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross
G. u. 39.
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

212/2009.(XI.19.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, Szebenyi Zoltán r.százados Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjévé
történő kinevezésével egyetért.
Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross
G. u. 39.
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
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Dr.Tóth Péter r.alezredes megköszöni a testület bizalmát.

2.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület részleges
tetőszigeteléséről és a volt bölcsődei konyha teljes tetőszigetelés cseréjéről.
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy időközben érkezett másik ajánlat is, amit a képviselők az
ülés előtt megkaptak.
Mindkettő még az idén el tudja végezni a munkát, de az önkormányzatnak csak 2010-ben kell
kifizetni.
Kérdés:
Szatlóczki Edit: Halasztható-e ez a felújítás a konyhánál, tekintettel a jövő évi megszorításokra?
Huber Ferenc polgármester: A felújítás nem halasztható, mert fennáll a veszélye, hogy az ÁNTSZ
bezárhatja a konyhát.
Hozzászólások:
Szatlóczki Edit: Ilyen alapon más intézmény is jelentkezhetne, pl. az Orczy iskolának is vannak
beázási problémái.
Tukarcs Istvánné a Móra F. iskolát említi, ahol szintén ilyen probléma van.
Herman József az előterjesztett ajánlatnál olcsóbb, biztonságos megoldást ajánl, amit saját háza
tetőfelújításánál alkalmaztak.
Huber Ferenc polgármester: a többi intézménynek meg lehet nézni a Herman képviselő ajánlatát.
Nida Imre: Az épület szigetelés speciális terület, az ilyen munkát nem lehet kőművessel végezni.
Dr.Bacsa László észrevétele: mindkét határozati javaslatban szerepeljen az ajánlattevő cég
megnevezése.
Krupa István: a „B” változat szerinti ajánlat nem tartalmazza a „sitt” elhelyezését. De mellette szól,
hogy új lemezt alkalmaz, továbbá 12 év garanciát vállal, és nem nagy az árkülönbözet a két ajánlat
között.
Ambrus Dénes: van-e garancia, hogy a nyertes vállalkozás végzi a munkát, vagy kiadja
alvállalkozásba.
Nida Imre: Ez utóbbi felvetés kapcsán említi meg, hogy az orvosi rendelő bővítési munkáin a Szilasi
kft emberei dolgoznak, holott a pályázatot nem ő nyerte el.
Huber Ferenc polgármester: Az Orvosi Rendelő pályázatát a Fegyvernek 2009 Konzorcium nyerte
el, és Ladányi István vállalkozó emberei dolgoznak, nem pedig a Szilasi kft. Törvény lehetővé teszi,
hogy a munkát alvállalkozásba adják.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” változatát, amit a képviselők 1 igen szavazattal, 7 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadnak el.
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A „B” változatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a képviselők elfogadnak azzal a kiegészítéssel,
hogy a cég neve szerepeljen a határozatban.
213/2009.(XI.19.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Gyermekélelmezési Konyha és a volt bölcsőde épület tető felújítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Akvaplast
Tetőszigetelő Kft (Siósok, Jegenyesor 7/b. Pf. 81., 8600) ajánlatát, és a 2010.
évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal az alábbi munkák elvégzésére:
1.) Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület
tetőszerkezet részleges cseréje bruttó 735.193.- Ft.
2.) A volt bölcsőde épület tetőszigetelése bruttó 1.301.760.- Ft
összesen: 2.036.953.- Ft. összegben
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

3.) napirend: Tájékoztató a 2010. évi koncepcióról
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester a 2010. évi koncepcióról és a hozzá
kötelezettségvállalásról készült előzetes anyag fontosabb tételeit ismerteti.

kapcsolódó

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.
Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,15 órakor bezárja.

kmft

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Herman József
jegyzőkönyvhitelesítő

tartós

