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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 17-i üléséről
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József,
Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Barta Józsefné Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Miklósi Jánosné,
Kuntzer Mártonné, Nagy Mihály csoportvezető

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Dr.Kiss Györgynét kéri fel.
11. sorszámmal javasolja napirendre felvenni: Fejlesztési hitel felvételekről szóló határozatok
módosítása
A napirendekkel a képviselők egyetértenek.
Interpellációk:
Szatlóczki Edit a Csonkatornyi temető éjszakai zárva tartása érdekében interpellál, ugyanis a lakók
panaszkodtak, hogy a kapu nincs zárva és lopások, rongálások történnek.
Krupa István a 4. sz. főút melletti parkolóból a szemét elszállítására kellene felhívni a Közút Kht-t,
mert már a vetéseken van a sok szemét. Ezt kellene a környezetvédőknek észrevenni.
Huber Ferenc polgármester válasza: A temetőkapu éjszakai zárásának vagy a temető felügyeletének
lehetőségét meg kell nézni.
A szemétszállítással kapcsolatban a Kht-t fogunk írni. Legjobb lenne kamerát felszerelni.
Az interpellációs válaszokat a testület elfogadja.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester az írásban kiadott anyagon túl az alábbiakról szól:
A tűzoltó köztestületben 10 %-os béremelést szerettek volna elérni és 18 eFt-os vásárlási utalványt
kiosztani, de végül el lett halasztva a döntés.
A Törökszentmiklósi Kistérségi Tanácsnak több millió Ft lekötött betétje van. A koncepciót illetően
következetlenek a tanács tagjai. A cafetéria törlését megszavazták. A tagdíj 2010-re 40.- Ft/lakos lesz.
A Fegyverneki Hírmondóval kapcsolatban: valamilyen megoldást kell találni a jövőben (pl. oldalszám
korlátozás), mert túl sok az anyag. Az idén 1.226 eFt volt a kiadás (43 eFt-tal több a tervezettnél) és
282 eFt a bevétel (hirdetések).
A TISZK ülésen tárgyalt vagyon témában változatlanul gond van, nem lesz közös vagyon, hanem az
önkormányzatoké lesz. Ezt megállapodásban kell rögzíteni. 850 milliós fejlesztésre volt lehetőség, az
önrész vállalása nem volt egyértelmű, ezért 4 önkormányzat vállalta.
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Tűhegyi Julianna a VOLÁN próbajárat indításáról kérdez.
Tukarcs Istvánné: a Tiszai vízgyűjtő mennyiben érinti a Holt-Tiszát?
Bognár Zoltán kérdése: Ki a kivitelező a tetőszigetelési munkáknál? Mi a szerződés tárgya az 5
milliót meghaladó beruházásokról, szerződésekről adott tájékoztatóban?
Huber Ferenc polgármester: A VOLÁN-nak jeleztük, hogy a 3 hét próbajárat nagyon kevés és
legalább 6 hónapra kértük hosszabbítani. Már lakossági jelzés is érkezett ebben az ügyben.
A tetőszigetelést a testület elmúlt ülésén jóváhagyott ajánlat alapján, az Akwaplast Kft végzi.
A vízgyűjtő érinti a Holt-Tiszát. Az uniós irányelvek része a szeméttelepek, a szennyvízhálózat, a
folyóvizek, állóvizek, halastavak. Lesznek pályázatok, a meglévő terveket már bekérték.
A tájékoztatóban szereplő, üvegzseb törvény hatálya alá tartozó szerződésekről szóló tájékoztatás
mind az öt esetben a szennyvíztelep bővítés és szennyvízcsatornázás előkészítői munkáihoz
kapcsolódik.
Ficsor Dénes feleslegesnek tartja a helyi ujságban a sok rendeletet, módosítást közzétenni.
Nida Imre: A Hírmondó indulásakor még nem volt elterjedt az internet használat, ma már sokan
olvashatják a honlapon is. Az oldalszám behatárolásnál a reklámok korlátozására is gondolni kell.
A kérdésekre adott válaszokat és a polgármesteri tájékoztatót a képviselők egyhangúlag tudomásul
veszik.

2.) napirend: Az önkormányzat költségvetésének módosítása
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna: a rendelet-tervezetben az össz létszám helyesen: 353,65 fő, az Ügyrendi bizottság
ezzel a pontosítással elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi, Szociális, valamint Oktatási bizottság is elfogadásra javasolja az anyagot.
Huber Ferenc polgármester: Az anyag elkészülte óta a kintlévőség egy része befolyt, a tényleges
hiány 136 millió körül várható. Most van egy kis pénzügyi gondja az önkormányzatnak. Az 1. sz.
mellékletben a konyha létszáma helyesen 19,25 fő.
Kérdések:
Tukarcs Istvánné: Az előterjesztésben milyen 800 eFt kölcsön visszatérülésről van szó?
Polgármester válasza: elsősorban ifjú házas kölcsön tartozásokról van szó, a feldolgozás során
szerződés módosításokra (fizetési feltételek) továbbá jelzálog bejegyeztetésre került sor.
A képviselők vita nélkül, az össz létszám 353,65 főre, a konyha létszámának 19,25 főre történő
módosítását 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében módosításra felveszik, majd 12 igen szavazattal, 1
nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja a testület:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
31/2009.(XII.23.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.2.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
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3.) napirend: 2010. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
előadó: polgármester
Az Ügyrendi, az Oktatási, a Szociális bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A Pénzügyi bizottság a következő helyesbítéssel javasolja elfogadásra:
A 2009. évi adat helyesen: 2009.12.31-én foglalk.fő: 300,395 és 8 órás állásh. 320,5.
Kérdések:
Tukarcs Istvánné: Mi indokolja a vízműnél a részmunkaidős 8 órás foglalkoztatását, meg lehetne-e
oldani közmunkással?
Huber Ferenc polgármester válasza: Pontatlan a szöveg, mert heti 2 órás és 4 órás foglalkoztatott van
(Dr.Nagy Sándor és a vízdíj beszedő) ami megszűnne 2010-től.
Az iskolai óraszámok a januári módosításba kerülnek be.
Ambrus Dénes ismerteti, hogy az iskola belső átcsoportosítást tervez, az intézményvezetést meg
szeretnék osztani a tagintézmények között. Néhány vezető átkerülne a szakiskolába és a Móra
iskolába, az iskola összesen nem változna.
A képviselők az előterjesztést elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

243/2009.(XII.17.) sz.

önkormányzati határozat

A 2010. évi költségvetési tervkoncepció módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési
tervkoncepcióról szóló 215/2009.(XII.17.) sz. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

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

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Ebből: Fegyvernek

5.324

II.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Ebből: Fegyvernek
5.176

III.

Orczy Anna Ált.Isk. Szakisk. és Egys.Ped.Szakszolg..
Ebből:
Fegyvernek
12.083

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

energia
eFt

rehab.jár.
eFt

5
V.

Polgármesteri Hivatal
A.) Gyermekélelmezési Konyha
23.520
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 139.814
C.) Orvosi Rendelő
3.757”

2.) A határozat kiegészül a „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” melléklettel
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Intézmények vezetői
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai
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„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)
2009.12.31.
Megnevezés

Fogl.fő.

8 órás
állásh.

Évközi változás
változás
ideje

Fogl. fő

2010.12.31.
átl. 8
órás

Fogl.fő

8 órás
álláshely

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek
Támogatott
Fegyvernek összesen
Örményes
Kuncsorba

19
1
20
5
4

14,815
1
15,815
3,875
4

-1 2010.02.01
-1 2010.04.16
-2
-1 2010.04.01
-

-1
-1
-2
-0,75
-

18
18
4
4

13,815
13,815
3,125
4

Intézmény összesen

29

23,690

-3

-

-2,75

26

20,94

46
5
4

42,45
4,75
3,25

-

-

-

46
5
4

42,45
4.75
3,25

55
42

50,45
40,25

-1 2010.01.01
-1 2010.09.01

-1
-1

55

50,45
38,25
11,25
6,00
35,00

Tiszavirág Napközi
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek
Örményes
Kuncsorba

Otthonos

Intézmény összesen
Orczy A.Ált.Isk.
Szakiskola intézményegység
Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy.
Móra F.Ált.Isk.

12
5
36

11,25
5,00
36,00

+1 2010.09.01
-1 2010.01.01

+1
-1

40
12
6
35

Fegyvernek összesen

95

92,50

-2 2010.01.01

-2

93

90,50

13
3
111
9

11,50
2,50
106,50
7,11

11,50
2,50
104,50
7,11

38
6
44
30
74
15
20
11
324
300,395

36,25
6
42,25
28,82
71,07
13,7
19,25
10,05
301,82
320,5

27,125
6
33,125
8,925
42,05
42,72
19,25
10,05
297,07

Szalai S. Ált.Isk.
Ált.Isk.Kuncsorba
Mindösszesen
Műv.Ház és Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselők:
- Fegyvernek
- Örményes
Összesen köztisztviselők
Közalkalmazottak
ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.)
Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.
Közcélú foglalkoztatott
Gyermekélelmezési Konyha
Orvosi Rendelő
MINDÖSSZESEN
2009. évi mindösszesen

-2
-

2010.01.0
-

-2
-

13
3
109
9

-10
-10
-20
-30
30
-5

2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
2010.01.01
-

-9,125
-9,125
-19,895
-29,02
29,02
-4,75

28
6
34
10
44
45
20
11
319

7
4.) napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna az Ügyrendi bizottság javaslatait ismerteti:
 1. §-ában „szögrész” helyesbítése „szövegrész”-re
 3. §. (2) bekezdésében: „2010. évi térítési díj ÁFÁ-val”
 Nappali ellátás étkezés nélkül: 20.- Ft-ról 25.- Ft-ra módosuljon
 3. §. (3) bek. „A szociálisan nem rászoruló házi gondozásért fizetendő térítési
díj összege: 1.174 Ft/nap”.
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság egyetért a rendelet módosítással.
Nida Imre: a Szociális bizottság javaslata:
 A nappali ellátás étkezés nélkül 25.- Ft legyen.
 A kategóriáknál:
- 11. sorban 43.000-50.000 Ft-ig 500.- Ft
- 12. sorban 51.000514.- Ft
Huber Ferenc polgármester: Ennek pénzügyi kihatását nem ismerjük, de elérheti a fél millió Ft-ot.
Hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az alábbi módosító indítványokat:
Ügyrendi bizottság javaslata:
 1. §-ában „szögrész” helyesbítése „szövegrész”-re
 3. §. (2) bekezdésében: „2010. évi térítési díj ÁFÁ-val”
 Nappali ellátás étkezés nélkül: 20.- Ft-ról 25.- Ft-ra módosuljon
 3. §. (3) bek. „A szociálisan nem rászoruló házi gondozásért fizetendő térítési
díj összege: 1.174 Ft/nap”, melyeket egyenként 13-13 igen szavazattal
módosításra felvesz a testület, majd 13-13 szavazattal elfogad és
Szociális és egészségügyi bizottság javaslata:
 A nappali ellátás étkezés nélkül 25.- Ft
 A 11. sorban 43.001-50.000 Ft-ig
500.- Ft
 12. sorban 51.000514.- Ft
ugyancsak 13-13 igen szavazattal módosításra felvesz és elfogad, majd 13 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
32/2009.(XII.23.) számú rendelete
a szociális ellátásról szóló – többször módosított - 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

5.) napirend: A zártkerti 4048 hrsz-ú ingatlanból 1/12-ed önkormányzati tulajdonú szántó,
valamint a zártkerti 4045 hrsz-ú szántó értékesítéséről
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztést, a képviselők vita nélkül 13-13 igen szavazattal
elfogadják.

244/2009. (XII. 17.) sz.

önkormányzati határozat

A zártkerti 4048 hrsz-ú ingatlanból 1/12-ed önkormányzati tulajdonú szántó értékesítéséről
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1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4048 hrsz-ú,
szántó művelési ágú 2295 m2 nagyságú 5.78 AK értékű ingatlanból a
tulajdonát képező 1/12-ed részt - 191 m2 területű, 0.48 AK értékű 5.000.- Ft értékben értékesíti Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u.
193. sz. alatti lakos részére.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:

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

245/2009. (XII. 17.) sz.

önkormányzati határozat

A zártkerti 4045 hrsz-ú szántó értékesítéséről.
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4045 hrsz-ú,
szántó művelési ágú 2043 m2 nagyságú 5.15 AK értékű ingatlanát
60.000.- Ft értékben értékesíti Jancsó János Fegyvernek, Felszabadulás u.
193. sz. alatti lakos részére.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:

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

6.) napirend: A zártkerti 4093/2 hrsz-ú szántó értékesítéséről.
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztést, a képviselők vita nélkül 13-13 igen szavazattal
elfogadják.
246/2009. (XII. 17.) sz. határozati javaslat
A zártkerti 4093/2 hrsz-ú szántó értékesítéséről
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4093/2 hrszú, szántó művelési ágú 1109 m2 nagyságú 2.80 AK értékű ingatlanát
értékesíti Cseszka János Fegyvernek, Felszabadulás u. 230. sz. alatti lakos
részére 10.000.- Ft/AK, azaz 28.000.- Ft-ért.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető
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7.) napirend: Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkákra
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság kevésnek találta az információt, ezért nem tudott állást
foglalni az előterjesztésről. A bizottsági tagok részéről több kérdés merült fel: miért nem egyszerre –
az elmúlt ülésre – lettek beterjesztve ezek a munkák? Miért van ezekre szükség, holott konkrét
beázásról egy esetben van szó? Az önkormányzat hitelből él. A Hárfa u. 13. esetében az egész
épületről vagy csak az önkormányzati tulajdonú részről van-e szó? Amennyiben az egész épület
tetőszerkezetéről van szó, úgy a többi tulajdonos hozzájárul-e a költségekhez? Mivel az ajánlatok nem
lettek csatolta, így a bizottság nem tudta véleményezni, hogy a Szilasi Kft ajánlata miért kedvezőbb?
Huber Ferenc polgármester: A Hársfa u. 13. épület tetőszerkezetének felújítása fele részben már
elkészült, egy tulajdonosnak kell hozzájárulni, aki vállalja is a saját részét.
A Hunyadi úti étterem tetőszerkezete is beázik, de ez túl nagy feladat lenne. A vízműnél műanyag
fóliát kellett felrakni, a felújítást meg kell csinálni.
Az árajánlatok majdnem egyformák. A műszaki ellenőr véleménye: az előző ülésen elfogadott
Akwaplast Kft korszerű technológiát alkalmaz, a további munkákkal is ezt a céget kell megbízni.
Ambrus Dénes elmondja, hogy a Hársfa u. 13. sz. alatti tetőszerkezet beázása a saját lakásukat is
érinti. Ezen kívül más problémák is vannak, pl. a pince is tönkrement. Ezek miatt veszélyeztetve van
az egész épület, össze fog omlani, ha nem történik meg a felújítás.
Bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Dr.Bacsa László: 2010-re már elég sok feladatot felvállalt az önkormányzat. Elbírja-e még ezt?
Nida Imre: az a baj, hogy tényleges tartalék nincs. A vagyon megóvásához viszont elkerülhetetlenek
ezek a munkák.
Ficsor Dénes: Sajnos az önkormányzat a fejlesztéseket csak hitelből tudja finanszírozni, fejlesztésre
nincs elkülönített pénz. Hova fog ez vezetni?
A képviselők az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadják (Ambrus Dénes nem szavazott) és az
alábbi határozatot hozzák:
247/2009.(XII.17.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkákra.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére, az alábbi munkák elvégzésére, bruttó 3.851.650.- Ft. összegben:
1. Gyermekélelmezési Konyha Felszabadulás u. 144. sz. alatti épület
tetőszigetelése II. ütem 1.345.949.-Ft
2. Polgármesteri Hivatal Felszabadulás u. 171. sz. alatti épület tetőszigetelése
736.949,-Ft
3. Hársfa u. 13. sz. alatti épület tetőszigetelése 717.926.-Ft
4. Vízmű épület (Dózsa Gy. u. 98) tetőszigetelése 950.826.-Ft
5. Műszaki ellenőri díj: bruttó 100.000.- Ft.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai
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8.) napirend: Tájékoztató a Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport tevékenységéről és céljairól.
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Török Csaba úr, az egyesület elnöke az
ülésen nem tud részt venni, mert az ülés időpontjával egybeesik a kuncsorbai irodaépület bővítésének,
felújításának előkészítésével kapcsolatos tanácskozás.
A vidékfejlesztési iroda működéséről kevés az információ. A kistérségben és a Leaderben is van
térségfejlesztés, ez nem szerencsés.
A Leader szervezet szerepe a jövőben nőni fog. Tervezik fejlesztő társaság létrehozását pályázatírás
céljából, önfenntartó jelleggel.
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Ficsor Dénes: Mindez, ami le van írva nagyon szép, de nem most, hanem 1990-ben kellett volna, mert
most már mindent tönkretettek az országban.
Nida Imre szerint áldemokráciáról van szó, egy szervezetnek kellene csinálni az egészet.
A képviselők a tájékoztatót elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

248/2009.(XII.17.) sz.

önkormányzati határozat

A Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport tevékenységéről készült tájékoztató tudomásulvétele
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tisza-menti Leader Helyi
Akciócsoport tevékenységéről készült tájékoztató tudomásul veszi.

Erről értesül:
1.) Tisza-menti Leader Helyi Akciócsoport
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Előterjesztés parlagfű-mentesi alaphoz való csatlakozásról.
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják és a következő határozatot
hozzák:
249/2009.(XII.17.) sz.

önkormányzati határozat

A „Megyei parlagfű-mentesítési alaphoz” történő csatlakozásról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem csatlakozik a „Megyei parlagfűmentesítési alap”-hoz.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Erről értesül:
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1.)
2.)
3.)
4.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

10.)napirend: Előterjesztés hitel felvételről
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a 7. napirendnél ismertetett indokok miatt a hitel felvételről
sem tudott állást foglalni.
Huber Ferenc polgármester: a határozati javaslat 6. pontját ki kell egészíteni 174; 4; 1032; 274; 256;
262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokkal – mint a hitel visszafizetés biztosítéka -.
A képviselők a kiegészítéssel egyetértenek és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
250/2009.(XII.17.) számú

önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 4.616 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 5 év, türelmi idő 2011. március14-ig.
4.) A hitel lejárata 2015. december 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, illetve hozzájárul a fegyverneki 174; 4; 1032; 274; 256; 262;
491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának
bejegyzéséhez 34.940 eFt 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

11.)napirend: Fejlesztési hitelekről szóló határozatok módosításáról
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a határozat módosításokkal egyetért.
A képviselők vita nélkül, 13-13 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:
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251/2009.(XII.17.) számú

önkormányzati határozat

A Szapárfalui Óvoda felújításához hitel felvételéről szóló 142/2009.(VI.25.) számú határozatának
módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 142/2009.(VI.25.)számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:
„6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki 174; 4; 1032; 274;
256; 262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

252/2009.(XII.17.) számú

önkormányzati határozat

Felszabadulás út-Marx K. út közötti járdaszakasz megépítéséhez hitel felvételéről szóló
143/2009.(VI.25.) számú határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 143/2009.(VI.25.)
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

számú

„6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki 174; 4; 1032; 274;
256; 262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

253/2009.(XII.17.) számú

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

önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó hitel felvételéről szóló 163/2009.(VIII.27.) számú
határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 163/2009.(VIII.27.) számú
határozatának 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:
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„6. A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki 174; 4; 1032; 274;
256; 262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.”

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

A napirendek végén Huber Ferenc polgármester megköszöni a munkát és az ülést 16,45 órakor
bezárja.
kmft

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Dr.Kiss Györgyné
jegyzőkönyv-hitelesítő

