TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 6-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéhez

1/2011.(I.6.) sz. önk.hat.

2/2011.(I.6.) sz. önk.hat.

„Szülők, nevelők együtt Fegyvernek
tanulóifjúságáért” iskola alapítvány Feladat
Ellátási Szerződés jóváhagyása
2011. évi tervkoncepció módosítása

3/2011.(I.6.) sz. önk.hat.

Vis maior pályázat benyújtása

4/2011.(I.6.) sz. önk.hat.

Hozzájárulás a II. számú fogászati körzet Dr
Gerhes Georgina fogorvos személyével
történő betöltéséhez
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 6-i
rendkívüli üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy József,
Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, valamint Buzás Istvánné
dr. jegyző, Dr. Tóth Sarolta „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” iskola
alapítvány kuratórium elnöke, Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatója.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a Képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Józsefet jelöli ki.
A napirendek sorába javasolja felvenni az alábbi 4. sz. előterjesztést:
4. sz. napirend: A II. sz. fogászati körzet működtetési jog adásvétellel történő
átruházásáról
A 4. számú napirend felvételével a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértettek.
1.) napirend: Feladat Ellátási Szerződés jóváhagyása
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Tóth Sarolta „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” iskola
alapítvány kuratóriumának elnöke: Elmondta, hogy az alapítványnál ügyészi ellenőrzés
történt. Az ellenőrzést végző ügyésznő véleménye szerint nem elég egyértelmű, hogy az
alapítvány kiemelten közhasznú, ennek fenntartásához szükséges az önkormányzattal egy új,
Feladat Ellátó Szerződés kötése, melyet mielőbb be kell juttatni az ügyészségre. A
szerződésnek tartalmaznia kell konkrétan, milyen közfeladatokat vállal át az alapítvány az
államtól, illetve az önkormányzattól. Az Alapító Okirat hibája, hogy 30 alapító tag szerepel
benne, e miatt bonyolult a módosítások véghezvitele. A 30 főből kiválasztottak 5 főt, aki a
többi alapító tagot képviseli a döntésekben. Az SZJA 1 %-ából 200-300 eFt bevétele van az
alapítványnak minden évben.
Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: 1997 óta működik ez az alapítvány, kiemelt munkát végez,
jelentős mértékben segítette az intézmény munkáját. 2000-es évek elején az iskolai
fejlesztések, tárgyi feltételek egy részének biztosítása az alapítvány támogatásával valósult
meg. Később az alapítvány a pedagógiai munkát, a gyerekek jutalmazását, kirándultatását
segítette. Települési szinten jelentős összeget oszt szét az alapítvány, hasznos tevékenységet
folytat.
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Herman József: A „Fegyvernek művelt ifjúságáért” és a „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek
tanulóifjúságáért” alapítvány feladata, tevékenysége hasonlít egymáshoz, miért van szükség
két külön alapítványra?
Ambrus Dénes: Elmondta, hogy a két alapítvány között az a különbség, hogy „Fegyvernek
művelt ifjúságáért” alapítványt az önkormányzat alapította, Fegyvernek település ifjúságát
látja el, függetlenül attól, hogy melyik korosztályhoz tartoznak. A „Szülők, nevelők együtt
Fegyvernek tanulóifjúságáért” alapítványt 30 szülő és az iskola, mint jogi személy alapította
és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola tanulóit támogatja.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az ügyészségi ellenőrzés
miatt a 2011. január 27-i testületi ülésén előterjesztésre kerül a másik 2 alapítvány és az
önkormányzat közötti Feladat Ellátási Szerződés tervezete is.
További kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
1/2011.(I.6.) sz.

önkormányzati határozat

Feladat Ellátási Szerződés jóváhagyására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat és a „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért”
iskola alapítvány közötti Feladat Ellátási Szerződését a melléklet szerint
jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Dr. Tóth Sarolta a kuratórium elnöke
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Igazgatója Ambrus Dénes
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Melléklet:
FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:


Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
statisztikai számjel: 15736534-8411-321-16.
nyilvántartási szám: 736536
adószám: 15409993-2-16.
képviseli: Tatár László, polgármester

4

a továbbiakban: Önkormányzat, valamint


,,Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért’’ iskola alapítvány
székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 65.
statisztikai számjel: 18830352-9499-569-16.
nyilvántartási szám: Pk.62.325/1998/4.
adószám: 18830352-1-16.
képviseli: Dr. Tóth Sarolta, a kuratórium elnöke

mint Szolgáltató (ketten együtt: szerződő felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 8.§ rendelkezései alapján a nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
kulturális
tevékenység,
természetvédelem,
állatvédelem,
környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) feltételeinek elősegítése,
feladatainak előmozdítása érdekében, jelen szerződésben foglaltak szerint a
Szolgáltató útján kívánja a továbbiakban biztosítani.
2. Az Önkormányzat jelen szerződés alapján átruházza Szolgáltatóra a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a helyi hagyományok őrzésével kapcsolatos
tevékenységek állami normatíván felüli támogatása, természeti értékek védelme,
továbbá hazaszeretetre való nevelés érdekében szervezett kirándulások, rendezvények
támogatása, tehetséggondozás elősegítése, az Intézmény tanulói által elért eredmények
kötelező jutalmazása kötelezettségeket.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés 2. pontjában foglalt feltételeknek
megfelelő személyek névsorát és minden olyan ismeretanyagát Szolgáltatónak átadja,
amely a feladatok ellátásához szükséges. Így a juttatás jogcímét a jogosult nevét,
lakóhelyét és jogosultságának kezdetét és végét.
4. A Szolgáltató által vállalt feladatok biztosítása és egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése teljesítését a Polgármesteri Hivatal művelődési felügyelője
szükség szerint ellenőrzi, annak bárminemű hiánya vagy sérelme esetén jelenteni a
polgármester felé.
5. A Szolgáltató évente december hó 31 napjáig köteles feladat-ellátási (szakmai)
beszámolót készíteni és benyújtani az Önkormányzat felé.
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató, az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott névsor alapján a sporttámogatásra, közösségi tér biztosítására
jelen szerződés aláírásának időpontjában jogosultakat felkeresi, a részükről jelentkező
igényeket felméri, és ezek alapján a további támogatás lehetőségeiről őket tájékoztatja.
7. Szerződő felek jelen, az ellátási szerződést határozott időre, megkötésének
időpontjától 2015 év december hó 31 napjáig terjedően kötik meg azzal, hogy a
határozott idő elteltével a szerződés megszűnik, és határozatlan idejűvé nem alakul át.
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8. Szerződő felek amennyiben a szerződésben vállalt időtartam mindkét fél és a
Szolgáltató által végzett tevékenységet igénybe vevők megelégedésével telik el,
kinyilvánítják szándékukat újabb, határozatlan idejű szerződés megkötésére.
9. Szerződő felek ezen szerződésre 90 napos felmondási időt kötnek ki, mely
időtartamon belül bármelyik fél a szerződést külön indoklás nélkül a másik félhez
intézett írásbeli bejelentéssel felmondhatja.
10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartamára az
Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez a
forrást az Alapítvány biztosítja, továbbá az Önkormányzat az Orczy Anna Áltlános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat éves költségvetésében jóváhagyott
előirányzattal támogatja, efölötti igény nem kerül elismerésre.
11. A Szolgáltató a támogatási összeggel köteles tételesen elszámolni az Önkormányzat
felé.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szolgáltatási szerződésekre,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. az irányadó.
13. Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete az 1/2011.(I.6.) sz.
képviselőtestületi határozatával jóváhagyta.
14. Szerződő felek megállapodnak abban hogy a szerződés különböző pontjaiban írt
,,Önkormányzat”-i feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül látja el.

Kelt: Fegyvernek, 2011. január 06.

…………………………………………….
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

……………………………………
Alapítvány

2.) napirend: 2011. évi tervkoncepció módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Elmondta, hogy a 2011. január 27-i ülésen az előzetes
költségvetés, illetve a tervkoncepció módosítása szerepel napirenden, ennek az átfogó
módosítását akkor terjesztik elő. Több ponton javasolják módosítani a tervkoncepciót, de
ebből ezt a két tételt emelték most ki. Az előterjesztés 1.) pontjában szereplő 2 %-os kereset
kiegészítés plusz költséget nem jelentene a költségvetésben, mert a 2 fő létszámcsökkenés
miatt bérmegtakarítás keletkezett. A 2.) pontban feltüntetett béren kívüli juttatás (cafetéria)
támogatás 4 főt érint, ugyanabban az irodában dolgozók közül csak a korábbi Vízmű
közalkalmazotti dolgozók nem kapják ezt a támogatást.
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Nagy József: A létszámcsökkentés bérmegtakarítást jelent az előterjesztés szerint. Ez a
bérmegtakarítás fedezi-e ezeket a kereset kiegészítéseket? Információja szerint Sáfár doktornő
el fog menni, az önkormányzat megkapta az állami egészségügyi finanszírozást, a doktornő
tevékenységét fedezte-e ez az összeg vagy nem? A fennmaradó összeget véleménye szerint
helyettesítésre kell fordítani.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Orvosi Rendelőnél szereplő 1,7 %-os kereset kiegészítést ez a
finanszírozás nem befolyásolja, csak az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat érinti.
Ficsor Dénes: A Vízműnél 2 dolgozó munkaviszonya szűnt meg. Kérdezte, hogy a két kieső
közalkalmazott feladatait el tudják-e látni a meglévő dolgozók? Ki fogja a közfoglalkoztatás
irányítását, szervezését végezni és a mezőgazdasági ágazatot irányítani? Ha a 4 fő
közalkalmazott megkapja a cafetéria támogatást, nem okoz ez problémát a többi nem a
hivatalban dolgozó közalkalmazottnál?
Tatár László polgármester: Jelen pillanatban 3 betöltetlen álláshely van. A Vízmű igazgatói
állásának betöltésére kiírjuk a pályázatot, a 2 fő közalkalmazott helyett pedig 1 fő
mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező szakembert szeretnénk alkalmazni. A cafetéria
támogatással kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztésben leírtak szerint az ugyanabban
az irodában dolgozók közül 10 fő kapja a cafetériát, 4 fő pedig nem, ez okozza a feszültséget.
Bognár Zoltán: A munkáltatónak joga van dönteni arról, hogy adja-e a cafetéria támogatást?
A közalkalmazottak közül a 4 főn kívül kap-e még valaki cafetériát?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Képviselőtestületnek van joga eldönteni, hogy kinek milyen
béren kívüli juttatást ad. Az élelmezésről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza a konyhai
dolgozók kötelező étkezését, ők 4.000,- Ft támogatást kapnak. Ezeken a személyeken kívül
más nem részesül ebben a támogatásban.
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a Képviselőtestület a határozati javaslat 1.)
pontját 5 igen szavazattal 2 nem ellenében, 1 tartózkodással, a határozati javaslat 2.) pontját
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(I.6.)

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 170/2010 (XI.25.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1) A 2.23 pont első mondata hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:
2.23. Cafetéria támogatás: a köztisztviselők és a Vízmű és Községgazdálkodási
intézmény esetén 4 fő részére a köztisztviselői törvény szerinti minimum összeg.
2) A határozat 2.2. pontja kiegészül az alábbi 2.30. ponttal:
2.30. Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:
- Vízmű és Községgazdálkodási intézmény:
+ 6%
- Gyermekélelmezési Konyha:
+ 3,4%
- Orvosi Rendelő:
+ 1,7%
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- Hivatal: (közalkalmazottak)

+ 3%

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

3.) napirend: Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy a Képviselőtestület döntése szükséges a vis
maior pályázat benyújtásához. A határozati javaslat tartalmazza a védekezéssel kapcsolatos
költségeket, az igényt és az önrészt is. Jelenleg II. fokú belvízvédelmi készültség van
Fegyverneken, a szivattyúk folyamatosan üzemelnek.
Ficsor Dénes: Ez már a 2011. évi költségvetés része lesz?
Tatár László polgármester: Igen, ez a 2011. évi költségvetésben szerepel. Az árvízvédelmi
szakemberekkel történt egyeztetések alapján hosszabb, hónapokig tartó védekezésre lesz
szükség.
Herman József: A Holt-Tisza mélyítésének van-e valami akadálya?
Tatár László polgármester: Egyrészt a Holt-Tisza mélyítéséhez hiányzik a pénzügyi
fedezet, másrészt minden tevékenységhez engedély kell, még a nádvágáshoz is.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
3/2011. (I.6.) sz.

önkormányzati határozat

Vis Maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 2010.
december második felében lehullott nagy mennyiségű csapadék, valamint a
hirtelen hóolvadás következtében a településen kialakult vis maior helyzetet az
önkormányzat saját erejéből nem tudja megoldani.
2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010.(I.28.) kormányrendelet 3.§. (1) bekezdés a.) pontja alapján.
3.) A 30% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel
terhére biztosítja.
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4.) Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2011. év
2.040.324.- Ft
4.760.757.- Ft
6.801.081.-Ft

%
30
70
100

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai

4.) napirend: Hozzájárulás a II. számú fogászati körzet működtetési jog adásvétellel
történő átruházásához
Előadó: Tatár László polgármester
A napirend tárgyalásakor részt vesz az ülésen Kókai Gergely és Dr. Gerhes Georgina.
Kókai Gergely: Elmondta, hogy édesapja dr. Kókai János 2010. június 23-án elhunyt, ő
rendelkezett a Fegyvernek II. számú fogászati körzet működtetési jogával. Ha ez a jog nem
kerül eladásra fél éven belül, akkor visszaszáll az önkormányzathoz. A praxisjog eladásra
került, a dokumentumok jelenleg az ÁNTSZ-nél vannak engedélyeztetés miatt. Az eljárás
lefolytatásához szükség van azonban a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
hozzájárulására. Változás lényegében nem történik, továbbra is az Euro-Poli Dentál Fogászati
Kft-n belül végzi tevékenységét Dr. Gerhes Georgina fogorvos, aki megvásárolta a praxist,
Kókai Gergely lesz az ügyvezető.
Dr. Gerhes Georgina: Üdvözölte a Tisztelt Képviselőtestületet, elmondta, hogy
Nyíregyházán született, ott is élt 2010. novemberéig, amikor Fegyvernekre költözött. 2010. év
nyarán végzett a Debreceni Egyetem Fogorvosi Szakán. Kéri a Képviselőtestületet,
engedélyezze, hogy Fegyverneken dolgozhasson. Ígéretet tett arra, hogy orvosi esküjének
megfelelően fogja végezni a településen a munkáját és a fegyverneki lakosság javát fogja
szolgálni.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat az alábbi:
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Euro-Poli Dentál Fogászati Kft-n belül a II. sz. fogászati körzetben a fogorvosi
teendőket Dr. Gerhes Georgina fogorvos lássa el.”
Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadták el:
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önkormányzati határozat

Hozzájárulás az Euro-Poli Dental Kft-n belül a II. számú fogászati körzet Dr. Gerhes
Georgina fogorvos személyével történő betöltéséhez.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az EuroPoli Dentál Fogászati Kft-n belül a II. sz. fogászati körzetben a fogorvosi
teendőket Dr. Gerhes Georgina fogorvos lássa el.

Erről értesül:
1. Kókai Gergely 5231 Fegyvernek
2 Tatár László polgármester
3 Buzás Istvánné dr. jegyző
4 Képviselőtestület tagjai
Tatár László polgármester megköszönte a képviselők részvételét, munkáját és az ülést 16
órakor berekesztette.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő

