TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i ülésének
jegyzőkönyvéhez
35/2010.(XII.21.) sz. önk.rend.
36/2010.(XII.21.) sz. önk.rend.
189/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
190/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
191/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
192/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
193/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
194/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
195/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
196/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
197/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
198/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.

199/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
200/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
201/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.

202/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
203/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.
204/2010.(XII.16.) sz. önk.hat.

2010. évi költségvetésről szóló
5/2010.(II.26.) sz. önk.rend.módosítása
A szociális ellátásról szól 7/1996.(IV.5.) sz.
rendelet módosítása
A Körjegyzőség létrehozásáról szóló
együttműködési megállapodás módosítása
Tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.) sz. határozat módosítása
Kötelezettségvállalásról
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére létszámbiztosítás
Ügyeleti díj emeléséről
Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról
A Segítünk Országos Érdekegyeztető és
Képviseleti Szervezet támogatás
Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás útján
biztosított fogászati ügyeleti ellátás
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg.
Központ Alapító Okiratának módosítása
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg.
Kp. Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosítása
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolg.
Kp. SZMSZ módosítása
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosítása
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde SZMSZ módosítása
Rimóczi és Rimóczi Kft. részére Felszab. út
161. sz. alatti bérlemények biztosítása
Polgárőrség részére történő irodahelyiség
cseréről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 16-i
soros üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, valamint
Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Hillender Györgyné, Ambrus Dénes és Tűhegyi
Julianna intézményvezetők, Stefán András Orvosi Rendelő megbízott igazgatója, Miklósi
Jánosné és Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező,
Kapusi Jánosné belső ellenőr, Bérczesi Mária Hírmondó főszerkesztője.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a Képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Herman Józsefet jelöli ki.
A napirendek sorába javasolja felvenni az alábbi előterjesztéseket:
 12. napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ,
valamint a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
és Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról.
 13. napirend: A Rimóczi és Rimóczi Kft. részére történő Felszabadulás út 161. sz.
alatti bérlemények biztosításáról.
A napirendek felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
Interpellációk:
Interpellációt a képviselők nem terjesztettek elő.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: A tájékoztatóban szerepel, hogy Tiszabő csatlakozni szeretne a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központhoz. Kérdése, hogy mi a véleménye erről a
másik két önkormányzatnak? Másik kérdése volt, hogy Dajka Tibor és Lóczi Mária
elfogadták-e az egyeztetés során felajánlott kártérítési összeget.
Tatár László polgármester: Előzetesen készült egy pénzügyi átvilágítás, ennek
függvényében fogják majd tájékoztatni a két társközséget és közösen fognak erről a kérésről
dönteni.
Dajka Tibor és Lóczi Mária a tegnapi napon jelzett szóban, hogy a Képviselőtestület által
meghatározott összeget elfogadták. Tájékoztatta a kártérítést kérőket, hogy az egyösszegű
kifizetéshez nem járulnak hozzá.
Papp Róbert: A 3216 jelű út felújításával kapcsolatban szeretne többet hallani.
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Tatár László polgármester: A helyszíni bejárás megtörtént Fegyvernek belterületi utjain,
illetve a Fegyvernek-Tiszagyendai szakaszon végzett felújításról. Ez a 3216 jelű út a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában van, ők jogosultak állásfoglalásra, erről azonban
jegyzőkönyvet még nem kapott az önkormányzat. A helyszíni bejárás során feltárták a
hiányosságokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselői, egyeztették a PORR Építési Kft.
képviselőivel, akik a javításokat elvégezték. Fegyvernek Önkormányzat kénytelen elfogadni a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. döntését, mert ő az út fenntartója.
A PORR Építési Kft. és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés történik a Fegyvernek
belterületi utak helyreállításáról, valamint a lakosság kárpótlásáról.
Ficsor Dénes alpolgármester: A Vízi Közmű Társulásról szeretne többet tudni. Alaposan
meg kell vizsgálni azt, hogy az önkormányzat átadja-e más Társulásnak az üzemeltetést. Pár
év múlva nagy kincs lesz az édesvíz.
Tatár László polgármester: Megkereste az önkormányzatot Smizsánszki Zsolt, a Vízi
Közmű Társulatokat szervező cég vezetője, akik országosan szervezik ezeket a társulatokat.
Fegyvernek előtte áll a szennyvízcsatorna kiépítésének. A cég finanszírozná a lakossági
önrészt, az üzemeltetést ők végeznék, de ők határoznák meg a lakosság számára a víz és
szennyvíz árát is. Véleménye szerint Fegyvernek lakosságának az az érdeke, hogy az
üzemeltetést az önkormányzat végezze és az önkormányzat határozza meg az árat is. A
szennyvízhálózat kiépítése során a lakossági önrész ne legyen több a beruházási költség 10 %ánál, a lakosok ennél többel nem fognak tudni hozzájárulni.
Herman József: Ismeretei szerint a szennyvízhálózat kiépítése 85 %-ban támogatott és 2015ig be kell fejezni.
Tatár László polgármester: Jelenleg erre a pályázatra kiegészítéseket, pótterveket kell
benyújtani és 2015-ig kell elkezdeni a beruházást. A lakosságot nem lehet megterhelni ekkora
költséggel és az önkormányzat sem képes többet vállalni.
További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők egyhangúlag elfogadták a tájékoztatót.
2.) napirend: 2010. évi költségvetés módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet az előterjesztésben felsorolt indokok alapján.
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasolt, a rendelet-tervezet 4. §-a az alábbi szöveg
legyen:
„A rendelet 1 §. (2) bekezdés c.) pontjában a létszám 359,16 főre módosul.”
A rendelet-tervezet 4. §-a 5. §-ra, az 5. §. 6. §-ra, a 6. §. 7. §-ra módosuljon.
A rendelet-tervezet módosításait a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal, a
módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
35/2010.(XII.21) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletet tartalmazza.)

3.) napirend: Szociális ellátás szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczi Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
36/2010(XII.21.)számú rendelete
A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996.(IV.5)sz. rendelet módosítására
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: Körjegyzőség létrehozásáról megállapodás módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Elmondta, hogy a jelenlegi megállapodás szerint a jegyző
személyesen jelen van Örményes Község hivatali helyiségében minden szerda délelőtt,
valamint a Képviselőtestületi üléseken is. Ez a választás óta szinte végrehajthatatlan, ezért
kezdeményeztük ennek módosítását. A ide vonatkozó jogszabály szerint a heti 1 alkalommal
történő megjelenés akkor szükséges, ha a településen nem működik a hivatal és személyes
ügyfélfogadást kell tartani. Örményesen hivatal működik, az ügyintézők állandó jelleggel
jelen vannak. Az Örményesi Képviselőtestület ezt a határozati javaslatot a 2010. december 8-i
ülésén elfogadta.
Ficsor Dénes: Kérdezte, hogy a jegyzőn kívül van-e valakinek aláírási joga Örményesen?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Örményesen Lapu Sándor csoportvezető jogosult aláírásra, amit
pedig csak a jegyző írhat alá, azt behozzák Fegyvernekre.
A képviselők további kérdést, észrevételt nem tettek, a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 1
nem ellenében az alábbi határozatot fogadta el:
189/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

A Körjegyzőség létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az együttműködési megállapodást 2010.
december 15-től az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az együttműködési megállapodás IV. 4).e.) pontjában a Képviselőtestület a „jegyző”
szövegrészt „jegyző megbízottja” szövegrészre módosítja.
2.) Az együttműködési megállapodás az alábbi „IX. Egyéb rendelkezések” című résszel:
„IX. Egyéb rendelkezések: Ahol az együttműködési megállapodás jegyzőt említ, ott a
jegyző megbízottját is érteni kell.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Örményes polgármestere Török Csaba
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

5.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az bizottsági ülésen Buzás Istvánné dr. jegyző
tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő 14 helyett 12 munkakört
érint ez a képzettségi pótlék. Kérte a jegyző asszonyt, hogy bővebben tájékoztassa a
Képviselőtestület tagjait az előterjesztéssel kapcsolatban.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A köztisztviselői illetményalap 2007. óta 38.650,- Ft. A
köztisztviselőknél két bértábla van, a középfokú és a felsőfokú végzettségű. Azoknak a
középfokú végzettségűek, akiknek pl. a középfokú iskolai végzettség mellett mérlegképes
felsőfokú szakirányú végzettsége van lényegesen kevesebbet keresnek, mint a felsőfokú
végzettségűek. A bérfeszültség elkerülése érdekében kérjük a Képviselőtestületet, hogy a
törvényben biztosított képzettségi pótlék címén ezek elismerésre kerülhessenek. Két fő
nyugdíjba megy és az ebből adódó bérmegtakarítás kerül felosztásra. A második határozati
javaslatban szereplő összeg 1 évi bérigényt jelent.
Ficsor Dénes: Ki az a 2 fő, aki nyugdíjba megy? Miért van szükség a pótlék fizetésére?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Két dolgozó ugyanazt a feladatot látja el, az egyik dolgozónak
középfokú szakirányú végzettsége van, míg a másik dolgozónak főiskolája. A középfokú
végzettségű sokkal kevesebbet keres, annak ellenére, hogy középiskolát végzett és mellette
TB ügyintézői, vagy mérlegképes végzettsége is van. A bérkülönbség csökkentésére fordítjuk
ezt az összeget. A két nyugdíjba vonuló Görög Gáborné és Papp Lászlóné.
Herman József: A munkakör megköveteli a főiskolai végzettséget?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem azok a dolgozók részesülnek képzettségi pótlékban, akiknek
a középiskolai vagy főiskolai végzettségük mellett van több szakképesítése, ami minőségi
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javulást eredményez, hanem azok, akiknek a besoroláshoz alapul vett iskolai végzettségen
felül van egy magasabb szintű iskolai végzettsége vagy szakképesítése.
Nagy József: Mi határozza meg, hogy a köztisztviselő az illetményalap 30-40-50 %-át kapja?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ha a Képviselőtestület ezt elfogadja, a törvény határozza meg,
hogy melyik köztisztviselőnek az illetményalap hány %-a adható.
Herman József: Információt szeretne kérni arról, hogy a hivatalban dolgozók név szerint
milyen tevékenységet végeznek.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztató jelleggel erről tudunk információt kiadni,
természetesen figyelemmel kell lenni a személyiségi jogokra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról és a kötelezettségvállalásról szóló határozatokat az
alábbiak szerint elfogadta:
190/2010. (XII. 16.) számú

önkormányzati határozat

Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.30.) sz. határozat módosításáról

tartós

A határozat I. 2./ pontja kiegészül az alábbi 2.2 ponttal:
2.2. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható meg a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 48/A. § (2) bekezdései szerint.
Erről értesülnek:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Képviselőtestület tagjai
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője
Irattár

191/2010. (XII.16.) számú

önkormányzati határozat:

kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi költségvetés
terhére 957 e.Ft bér és 258,4 e.Ft járulékra, összesen 1.215,4 e.Ft összegben a köztisztviselők
képzettségi pótlékának fedezetére.
Erről értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
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5./ Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője
6./ Irattár
6.) napirend: Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére létszám biztosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. A Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, mint szószóló a testületi
üléseken részt vesz, előzetes egyeztetés után a hivatali helyiséget használja.
Nagy József: Szükségesnek tartja, hogy a TCKÖ képviselője részt vegyen a testületi
üléseken, az őket érintő témákról elmondják a véleményüket.
Dr. Kiss Györgyné: A határozati javaslat 2.) pontjában szerepel a közfoglalkoztatás
lehetősége, várható ehhez állami támogatás?
Tatár László polgármester: A Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban kaptunk ma
tájékoztatást, amely során elhangzott, hogy 2011-ben napi 4 órában tudunk közcélúakat
foglalkoztatni, 95 %-os állami támogatással.
A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
192/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat

Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére létszámbiztosításról
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában nem
támogatja a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét 1 fő
főállású roma asszisztens foglalkoztatására.
2.) Vizsgálja a lehetőségét, hogy a közfoglalkoztatás keretében, napi 4 órás
munkaviszonyban az 1 fő roma asszisztens foglalkoztatása megvalósuljon.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. TCKÖK elnöke
4. Képviselőtestület tagjai
Bognár Zoltán képviselő eltávozott az ülésről.
7.) napirend: Orvosi ügyeleti díj emelése
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatban szereplő „A” alternatívát.
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” alternatíváját.
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Dr. Kiss Györgyné: Véleménye szerint örülni kell annak, hogy Fegyverneken a hétvégén és
ünnepnapokon van ügyelet, hiszen az országban 150 körzetben nincs ügyelet.
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy Szolnokon a hétvégi ügyeletért 1.900,- Ft/óra jár az
orvosoknak, ünnepnapra 2.400,- Ft/óra. Balatonfüreden a hétvégi és ünnepnapi ügyelet
egyformán 2.500,- Ft/óra, Veszprémben 3.600,- Ft/óra. Kéri a képviselőket, hogy ezeket az
óradíjakat figyelembe véve döntsenek.
Herman József: Egyetért Dr. Kiss Györgyné képviselővel, véleménye szerint is szükséges a
hétvégi ügyelet és szükséges a hétvégére, illetve az ünnepnapokra járó ügyeleti díj emelése. E
mellett azonban szem előtt kell tartani a szűkös pénzügyi forrásokat is.
Ficsor Dénes: A lehetőségek szerint figyelembe kell venni az orvosok kérését is, de az „A”
alternatíva választása esetén is gondot jelent a 3 mFt előteremtése.
Stefán András az Orvosi Rendelő megbízott igazgatója: Elmondta, hogy hosszabb ideje
orvos nélkül van az egyik házi gyermekorvosi körzet. 2010. december 31-én lejár az I.
körzetben Sáfár doktornő szerződése. Budapesten részt vett a háziorvosoknak tartott
konferencián, ahol elhangzott a már eddig is ismert tény, hogy a háziorvosok
alulfinanszírozottak, jelenleg is 180 betöltetlen háziorvosi praxis van. A kormánynak
határozott és mielőbbi lépéseket tenni annak érdekében, hogy az orvosok Magyarországon
maradjanak. Jelen pillanatban nem lát arra esélyt, hogy a településen a megüresedett házi
orvosi körzet betöltésre kerüljön. Másik nagy probléma a védőnőhiány, annak ellenére, hogy
folyamatosan hirdetik az üres álláshelyet. A két körzetet helyettesítéssel látják el,
Törökszentmiklósról és Tiszaburáról jön 1-1 védőnő, valamint 1 fő jelenleg nyugdíjas volt
dolgozót alkalmaznak.
Ficsor Dénes: Véleménye szerint az önkormányzatnak hosszabb távra kellene gondolkodni.
Fel kellene venni a kapcsolatot az orvosi, védőnői tanulmányokat folytató Fegyverneki, illetve
környékbeli diákokkal, ösztöndíjat ajánlani nekik, szerződést kötni velük, amelyben vállalják,
hogy hivatásuk megszerzése után a településen fognak dolgozni. Problémát okoz még a
praxisjog, a legjobb megoldásnak azt tartaná, ha az önkormányzat megvásárolná azokat és
utána megválaszthatná a háziorvos személyét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 6 igen szavazattal 2
tartózkodással az „A” alternatívában feltüntetett ügyeleti díjakat fogadta el és az alábbi
határozatot hozta:
193/ 2010. (XII.16.)/ sz.

önkormányzati határozat:

Ügyeleti díj emeléséről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz.
határozattal jóváhagyott és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló
határozat V/2. pontját 2011. január 01-től az alábbiak szerint módosítja:




háziorvosok hétköznap: bruttó
háziorvosok hétvége és ünnepnap: bruttó
asszisztensek: bruttó

28.000,- Ft/16 óra vállalkozói díj
21.000,- Ft/12 óra vállalkozói díj
6.200,- Ft/12 óra + járulék
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gépkocsivezetők: bruttó

4.500,- Ft/12 óra + járulék

Erről értesül:
1./
2./
3./
4./

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Polgárőrség támogatási kérelme
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert A Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot az előterjesztésben szereplő indokok alapján.
Dr. Kiss Györgyné: Szükségesnek tartja a településen a Polgárőrség jelenlétét. Egy kisebb
összeggel nem lehet támogatni őket?
Tatár László polgármester: A Polgárőrség rendszeres működési költségre kérte a támogatást,
de ez csak önkormányzati intézménynek adható. Az önkormányzat 2010-ben a Polgárőrség
számára ingyenesen biztosított iroda helyiséget, ezt a támogatást 2011-ben is megkapják.
Herman József: A Polgárőrség tevékenységét nem látja a településen, sok a betörés. Igaz,
hogy a rendezvényeken jelen vannak, de ott a szervezők és a pedagógusok is rendet tudnak
tartani.
Bencze Sándor a Polgárőrség titkára: A Polgárőrség tagjai önkéntesen vállalták a munkát.
Vállalták a piac területén felállított WC állandó felügyeletét, piaci napokon jelen vannak és
próbálják a rendet fenntartani. Nyáron kerékpárral közlekednek, de hidegben szükséges a
gépkocsi használata. A Rendőrség véleménye szerint is szükséges a polgárőrök jelenléte és a
visszajelzések alapján meg van elégedve a munkájukkal.
Szatlóczki Edit: Az Iskola mindkét tagintézményének rendezvényein jelen vannak a
Polgárőrség tagjai, nagy segítséget jelentenek a kollégáknak, a gyerekek is ismerik őket.
Nagy József: 2010. évben összesen mennyi támogatást kapott a Polgárőrség?
Tatár László polgármester: 300 eFt támogatást kaptak, a polgármesteri költségtérítés egy
részét a Polgárőrség támogatására fordítják a 2011. évben is.
Ficsor Dénes: Törekedni kell arra az önkormányzatnak, hogy szorosabb együttműködés
legyen a Rendőrség és a Polgárőrség között, hiszen a Polgárőrség munkájára szükség van a
településen és természetesen köszönet illeti őket azért, mert a szabadidejükben végzik
feladatukat.
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Nagy József: A magánszemélyeknek is fel kell hívni a figyelmét, hogy támogassák a
Polgárőrséget.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:
194/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki
Polgárőr Egyesület részére kezdeményezett egyedi támogatásra beadott
kérelmét a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló
2/2003. (II.6.) sz. önk. rendeletben foglaltak alapján és forrás hiányában nem
támogatja.

Erről értesül:
1.) Fegyvernek Polgárőr Egyesület elnöke Ladányi Miklós
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet támogatási
kérelme
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Elmondta, hogy ez nem önkormányzati feladat, nem adható
támogatás, létszámot csak szakfeladat feladat megjelölésével lehet a költségvetésben
szerepeltetni.
Ficsor Dénes: A településen van már egy üzem, ami megváltozott munkaképességű
dolgozókat foglalkoztat és ő fizeti a munkavállalókat. A szervezetnek meg kell keresni a
fedezetet, az önkormányzatnak nincs erre pénzügyi forrása.
Herman József: A szervezet kommunális hulladékok tömörítésével foglalkozik. A szelektív
hulladékgyűjtést jónak tartja, de véleménye szerint ebből bevételt nem tudnak profitálni.
További észrevétel nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta az
alábbi határozatot:
195/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:
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A Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet részére kezdeményezett
egyedi támogatási kérelméről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet részére kezdeményezett egyedi
támogatásra beadott kérelmét forrás hiányában elutasítja.

Erről értesül:
1.) Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet (5000 Szolnok, Ady E. út
5. 6/12.)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

10.) napirend: Fogászati ügyeleti ellátás biztosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Szatlóczi Edit az Oktatási, közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Dr. Kiss Györgyné: Szolnokon a fogászati ügyelet 8 órában működik, nem 24 órában, heti
pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 7-15 óráig. Ezen időpontokon kívül Szolnok
sem fogad betegeket. A fogfájás azonban általában a késő esti órákban vagy éjszaka
jelentkezik.
Ficsor Dénes: Javasolta a képviselőknek, hogy a település lakossága érdekében alaposan
fontolják meg döntésüket. Ha nem csatlakozunk a felajánlott ellátáshoz, akkor Szolnokon nem
fogják fogadni a Fegyvernekről érkező betegeket. Ha csatlakozunk, akkor az
önkormányzatnak 2011. évben 280 eFt-ot kellene fizetni.
Stefán András: Jelenleg 3 fogorvos van Fegyverneken, velük egyeztetve – és természetesen
ha a lakosság igényli – meg lehetne szervezni a fogorvosi ügyeletet.
Nagy József: Véleménye szerint a településen 280 eFt-ból nem tudnánk ezt megoldani.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az
alábbi határozatot fogadták el:
196/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás útján biztosított fogászati ügyeleti ellátásról.

12
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján a Szolnok
Megyei Jogú Város polgármestere által kezdeményezett fogászati ügyeleti
ellátáshoz Fegyvernek település nem kíván csatlakozni.
Erről értesül:
1.) Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere Szalay Ferenc
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

12.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, valamint a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának és
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Kisújszállás ellenőrizte a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központot és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődét. A
Kisújszállási Jegyző kifogásolta, hogy az Alapító Okiratban, SZMSZ-ban fenntartóként és
alapítóként is fel van sorolva a három önkormányzat, Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba.
Elkerülte a figyelmét, hogy egy másik pontban már önálló fenntartóként Fegyvernek szerepel,
mint egyedüli fenntartó. Ezt megírtuk, amire nem reagált. Szorít a határidő, a normatívát nem
szeretnénk veszélyeztetni és ezért szükséges ez a technikai módosítás.
Kérdés, vélemény nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal
elfogadta az alábbi határozatokat:
197/2010.(XII.16.) sz.
Csorba Mikro-térségi
módosításáról.

önkormányzati határozat:
Szociális

Alapszolgáltatási

Központ Alapító

Okiratának

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott és a
22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.), 160/2005.(VIII.25.),
130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.), 7/2010.(I.28.) sz. határozattal
módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 6.)/a; pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4.) Tatár László polgármester
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5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

198/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott
és a 259/2007.(XII.11.) valamint a 22/2009.(II.12.) sz. határozatokkal módosított
Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja 2010. december
20-i hatállyal:
1.) Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I/2.) pontja kiegészül az alábbi
bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

199/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 209/2009.(X.8.) sz. határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékletét képező Házirendjét az alábbiak szerint
módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I/4. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Örményes Község polgármestere Török Csaba
Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

200/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott
és
a
161/2007.(VI.29.),
31/2008.(III.27.),
136/2008.(VIII.28.),
18/2009.(I.29.),
121/2009.(VI.11.), 8/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 6.)/a; pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Örményes Község polgármestere Török Csaba
Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

201/2010.(XII.16.) sz.

önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 258/2007.(XII.11.) valamint a 21/2009.(II.12.) sz. határozatokkal módosított
Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja 2010. december
20-i hatállyal:
1.) Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I/2.) pontja kiegészül az alábbi
bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”

15

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
3.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

202/2010.(XII.16.) sz.
Tiszavirág Napközi Otthonos
Szabályzatának módosításáról.

önkormányzati határozat:
Óvoda

és

Bölcsőde

Szervezeti

és

Működési

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal elfogadott és
a 183/2009.(IX.24.), 53/2010.(III.25.) sz. határozatokkal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2010. december 20-i hatállyal:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 2.5. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A fenntartó önkormányzatok közül FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE
gyakorolja
a
közös
fenntartással, a közös foglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.”
Erről értesül:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Örményes Község polgármestere Török Csaba
Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

13.) napirend: A Rimóczi és Rimóczi Kft. részére történő Felszabadulás út 161. sz. alatti
bérlemények biztosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Kft. saját költségén kialakítja a vizes blokkot, kifesti a
helyiséget és e munkák elvégzése után az önkormányzat bérleti díj mentességet biztosít 12
hónapra részükre. Ezt tartalmazza az „A” alternatíva.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozta:
203/2010. (XII. 16.) sz.

önkormányzati határozat

16
a Rimóczi és Rimóczi Kft részére történő Felszabadulás u. 161. sz. alatti bérlemények
biztosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás u. 161. sz. alatti
3. számú, valamint volt raktárhelyiséget a 9/1999. (V. 6.) sz. rendelet alapján
közcélból 2011. január 01-től 5 éves időtartamra bérbe adja 35.000.- Ft +
Áfa/hó bérleti díjért a Rimóczi és Rimóczi Kft. (Fegyvernek, Árpád u. 1.)
részére. A bérleti díj mentesség 12 hónap, tekintettel a Kft. által elvégzett
bruttó 543.875.- Ft értékű felhalmozott költségekre (vizes blokk kialakítása,
festés).
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1.) Rimóczi és Rimóczi Kft. Fegyvernek, Árpád u. 1.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

204/2010. (XII. 16.) sz.

önkormányzati határozat:

a Polgárőrség részére történő irodahelyiség cseréről.

Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
Felszabadulás u. 169. sz. alatti volt fodrász helyiséget a
9/1999. (V. 6.) sz. rendelet alapján közcélból 2011. január
01-től működéséig térítésmentesen bérbe adja a Polgárőrség
részére.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Polgárőrség Fegyvernek
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
A továbbiakban kitüntetési ügy tárgyalására kerül sor az Ötv. 12. §. (4) bekezdésének a.)
pontja alapján zárt ülésen.
Kmft.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Herman József :)
Jkv. hitelesítő

