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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. október 14-i
alakuló üléséről.
Helye: Fegyvernek, Hunyadi úti étterem.
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes János, Herman József, Dr.
Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert Tamás és Szatlóczki Edit képviselők, Tatár László
polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Dr. Tatár Gábor Helyi Választási Bizottság elnöke,
valamint meghívott vendégek.

A Himnusz elhangzása után:
1.) Korelnök megnyitója
Ficsor Dénes korelnök köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy az alakuló ülést az
önkormányzati tv. 30. §-a értelmében a választást követő 15 napon belül kell megtartani.
Megállapítja, hogy valamennyi (9) képviselő jelen van, az ülést megnyitja.
Az ülés napirendjeit a meghívó szerint javasolja tárgyalni, mellyel a képviselők egyetértenek.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Zoltán képviselőt kéri fel.
2.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3-i választás
eredményéről.
Ficsor Dénes korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Dr. Tatár Gábor MVB elnök ismerteti a tájékoztatót. (Az írásos anyag a jegyzőkönyv
melléklete)
3.) Képviselőtestület tagjainak eskütétele
Ficsor Dénes korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy a képviselőktől vegyen esküt.
A képviselők a HVB elnöke előtt leteszik a hivatali esküt.
4.) Polgármester eskütétele
Ficsor Dénes korelnök bejelenti, hogy az Ötv. 32. §. Alapján a polgármesternek a testület
előtt kell esküt tenni. Esküt veszi: Dr. Tatár Gábor HVB elnök.
Tatár László polgármester leteszi a hivatali esküt.
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5.) HVB elnöke átadja a megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselőknek.
Ficsor Dénes korelnök felkéri a HVB elnökét, hogy a polgármesternek és a képviselőknek
adja át a megbízólevelet.
Dr. Tatár Gábor átadja a megbízóleveleket.
6.) Polgármester köszöntője
Tatár László polgármester ismerteti köszöntőjét (A köszöntő szövege a jegyzőkönyv
melléklete)
7.) Önkormányzati bizottság megválasztása
Tatár László polgármester előadja, hogy a Képviselőtestület SZMSZ-a értelmében a
polgármester illetményére, az alpolgármester tiszteletdíjára a Pénzügyi Bizottság tesz
javaslatot, továbbá e bizottság feladata az alpolgármester választás titkos szavazásának
lebonyolítása is. Ezért a soron következő téma a bizottságok megválasztása.
A Pénzügyi Bizottság elnökének Bognár Zoltán, tagjainak: Burján Attila János, Papp Róbert
Tamás képviselőket, Gácsi Jánosné és Vízkeleti Lászlóné nem képviselőket javasolja.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadják és az
alábbi 2 határozatot hozzák:
154/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Pénzügyi Bizottság megválasztására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 22. §. (1) bek., valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzat 46. §. (1) bek. alapján biztosított jogkörében eljárva a
Pénzügyi Bizottság
Elnökének: Bognár Zoltán Fegyvernek, Hársfa út 7/d (képviselő)
Tagjainak: Burján Attila János Fegyvernek, Hunyadi út 11/b (képviselő)
Papp Róber Tamás Fegyvernek, Hársfa út 1/a (képviselő)
Gácsi Jánosné Fegyvernek, Ady E. út 28/a
Vízkeleti Lászlóné Fegyvernek, Bajcsy Zs. út 20/b
sz. alatti lakost megválasztja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
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155/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 22. §. (1) bek., valamin a Szervezeti és Működési
Szabályzat 46. §. (1) bek. alapján biztosított jogkörében eljárva az
Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnökének: Szatlóczki Edit Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76. (képviselő)
Tagjainak: Herman József Fegyvernek, Háy M. út 67. (képviselő)
Dr. Kiss Györgyné Fegyvernek, Hársfa út 1. (képviselő)
Nagy József Fegyvernek, Felszabadulás út 141. (képviselő)
Bognár Ildikó Fegyvernek, Móricz Zs. út 5.
Gábli Simonné Csík Ágnes Fegyvernek, Szivárvány u. 14.
Ollé János Gábor Fegyvernek, József A. u. 1/b
sz. alatti lakost megválasztja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
8.) A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Tatár László polgármester: Az önkormányzati tv. értelmében a bizottságok nem képviselő
tagjainak is esküt kell tenniük az alakuló ülésen. Felkéri eskütételre a bizottsági tagokat.
A bizottságok nem képviselő tagjai: Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné, Bognár Ildikó,
Gábliné Csík Ágnes és Ollé János leteszik a hivatali esküt.
9.) Polgármester illetményének megállapítása
Tatár László polgármester 2 perc szünetet rendel el a polgármester illetményére szóló
javaslat elkészítéséhez.
Szünet után:
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnök ismerteti az előterjesztést, ami a jegyzőkönyv
melléklete.
Megkérdezi Tatár László polgármestert, hogy részt kíván-e venni a szavazásban?
Tatár László polgármester bejelenti, hogy nem kíván szavazni.
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke vitára bocsátja az előterjesztést. A képviselők
kérdést, észrevételt nem tesznek, az előterjesztést a 8 fő szavazóból 8 igen szavazattal
elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:
156/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Tatár László polgármester illetményének megállapítása
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló
mód. 1990. évi LXV.tv. 33. §. és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV.tv. 3. §. (1) bek. biztosított jogkörében eljárva
Tatár László polgármester illetményét
2010. október 3-tól
havi 425.150,- Ft
bruttó összegben állapítja meg.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés

10.)

Alpolgármester megválasztása

Tatár László polgármester ismerteti, hogy az önkormányzati törvény értelmében az alakuló
ülésen alpolgármestert kell választani. Személyére a polgármester tesz javaslatot. Erre
figyelemmel ismerteti az előterjesztést, miszerint alpolgármesternek Ficsor Dénes képviselőt
javasolja megválasztani titkos szavazással. (Jegyzőkönyv melléklete az előterjesztés)
Megkérdezi Ficsor Dénest, hogy részt vesz-e a szavazásban?
Ficsor Dénes bejelenti, hogy nem kíván szavazni.
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás módját, majd kiadja a
szavazólapokat.
A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.
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Szünet után:
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely
szerint a 8 fő szavazóból Ficsor Dénes 7 igen szavazatot és 1 nem szavazatot kapott.
Tatár László polgármester kihirdeti az alábbi határozatot:
157/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Alpolgármester választásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 34. §. (1) bek. alapján
Ficsor Dénes képviselőt
alpolgármesternek
Megválasztja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport, munkaügy-bérszámfejtés
11.)

Alpolgármester eskütétele

Tatár László polgármester előadja, hogy a tv. szerint a polgármesterre vonatkozó szabályok
az alpolgármesterre is érvényesek, így az alpolgármesternek is esküt kell tennie.
Ficsor Dénes alpolgármester leteszi a hivatali esküt.
12.)

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy készítsen javaslatot az
alpolgármester tiszteletdíjára. Erre az időre szünetet rendel el.
Szünet után:
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést (Jegyzőkönyv
melléklete)
Tatár László polgármester megkérdezi az érintettet, hogy részt vesz-e a szavazásban?
Ficsor Dénes nem nem kíván szavazni.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a 8 fő szavazóból 7 igen, 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
158/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Ficsor Dénes alpolgármester havi tiszteletdíja összegének megállapításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri
tisztség ellátásáról és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. tv. 4. §. (2), (3) bek. alapján a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Ficsor Dénes társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010.
október 14-től – Ficsor Dénes írásbeli kérelmére, a tv szerinti alacsonyabb
összegben 115.950,- forint/hó összegben
állapítja meg.

Erről értesül: 1.) Ficsor Dénes alpolgármester
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Fegyvernek Nagyközség Polgármester Hivatal– bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai
13.)
Képviselőtestület októberi ünnepi, valamint a novemberi és decemberi
ülése időpontjának és napirendjeinek meghatározása
Tatár László polgármester előadja, hogy az előző képviselőtestület a 217/2009.(XI.26.) sz.
határozatával hagyta jóvá a 2010. évi munkatervet. Ebben szerepel az októberi ünnepi ülés, a
november és december havi munkaülés időpontja és napirendje. Az év hátralévő részére az új
képviselőtestületnek módosítani javasolja a novemberi és decemberi ülések időpontját és
napirendjét. Erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti. (A határozati javaslat a
jegyzőkönyv melléklete)
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal a javaslatot elfogadják.
159/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

A Képviselőtestület 2010. október, november és decemberi ülésének időpontja és
napirendjei
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. október, november és
decemberi ülésének időpontját és napirendét az alábbiakban határozza meg:
1.) OKTÓBER 22. – ÜNNEPI ÜLÉS –

8
2.) NOVEMBER 25.
1. A 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
2. Köztisztviselők teljesítmény-követelmény alapján meghatározó 2011. évi
célok
3. A képviselőtestület 2011. évi munkatervének jóváhagyása.
4. 2011. évi folyószámla hitel kérelem.
3.) DECEMBER 09.
1. 2010. évi költségvetés módosítása
2. A 2011. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyása
4.) A 217/2009.(XI.26.) sz. határozat október 22., november és december
09. ülésre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezni.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

14.)

SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése

Tatár László polgármester ismerteti, hogy törvényi előírás az új képviselőtestület számára,
hogy a megalakulásától számított 6 hónapon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatot
felülvizsgálja. A jelenleg érvényes szabályzatot az előző testület a 16/1995.(VI.22.) sz.
rendelettel hagyta jóvá, melyet az 55/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetben
adott ki. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete)
A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadják.
160/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 18. §. (1) bek. és az 1994. évi LXIII. tv. 62. §. (5)
bek. alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja.
Határidő: 2011. március 31.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
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Tatár László polgármester plusz 2 napirend felvételét javasolja:
16.) Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestületbe delegált megválasztása.
17.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) rendelet módosítása.
A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek abban, hogy a plusz
napirendek felvételre kerüljenek.
15.)

Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása

Tatár László polgármester: A határozati javaslatokat a képviselők írásban megkapták.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tettek, 9 igen szavazattal alábbi 2 határozatot fogadták
el:
161/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadása.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Hulladéklerakó üzemeltetési szerződést a melléklet szerint.

elfogadja

a

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Huber Ferenc
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal Szolnok

162/2010.(X.14.) sz.
Hulladéklerakó üzemeltetési szerződés,
megszűntetéséről szóló megállapodás

önkormányzati határozat:
valamint

az

együttműködési

szerződés

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a
Hulladéklerakó üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 1. sz.
módosítását a melléklet szerint.
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Huber Ferenc
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal Szolnok

16.)
Kisujszállás
megválasztása

Város

Önkormányzat

Tűzoltó

Köztestületbe

delegált

Tatár László polgármester ismerteti, hogy a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltó
Köztestület alapszabálya szerint a köztestület elnöksége 6 főből áll, tagjait a köztestületet
alapító önkormányzatok, az ahhoz csatlakozó önkormányzatok, és az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület delegálja. Megbízatásuk a delegáló önkormányzatok mandátumának idejére szól.
A korábbi évek gyakorlata, hogy az elnökség munkájában a polgármester vett részt.
Javaslom, hogy továbbra is a polgármestert bízza meg a testület a képviselettel.

A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek a javaslattal és az alábbi
határozatot hozták:
163/2010.(X.14.) sz.

önkormányzati határozat:

Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestületbe delegált megválasztása.

Fegyvernek Önkormányzat
Önkormányzat Köztestületbe

Képviselőtestülete

Tatár László polgármestert
delegálja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestület

a

Kisújszállás

Város
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17.)
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosítása
Tatár László polgármester elmondja, hogy a határidők miatt szükséges ezt a módosítást
elfogadni.
A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek a módosítással és az alábbi
rendeletet alkották:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
34/2010. (X. 19.) sz. rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

Tatár László polgármester végezetül megköszöni a képviselők és a vendégek megjelenését és
a Szózat elhangzása után pohárköszöntőre hívja a jelenlévőket.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
egyző

(: Bognár Zoltán :)
Jkv. hitelesítő

