TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros ülésének
jegyzőkönyvéhez

5/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
6/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
1/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
2/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
3/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
4/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
5/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
7/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
8/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
9/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
10/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
11/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
12/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
13/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
14/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
15/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
16/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
17/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
18/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
19/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
20/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
21/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
22/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
23/2011.(I.27.) sz. önk.hat.

2011. évi költségvetési tervkoncepció
módosítása
Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi
munkaterének jóváhagyása
Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosítása
A foglalkoztatást elősegítő támogatásról
Közműves ivóvízellátásról szóló rendelet
módosítása
Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Az anyakönyvi rendezvényekről
Céltartalék képzése a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézménynél
Csorba Mikro-t.Szoc. Alapszolg.Központ
Intézményfennt.Társ.Megáll.módosítása
Orczy Anna Ált.Isk.,Szakisk. és Egységes
Pedagógiai Szakszolg.Int.Társ.M.mód.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Int.fennt.Társ.Megáll.mód.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának mód.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde SZMSZ módosítása
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Szakmai Programjának jóváh.
Orvosi Rendelő SZMSZ módosítása
„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és
Biztonságos Életéért” Al. Alapító Ok.mód.
Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolása
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány
Alapító Okiratának mód.
Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolása
TISZK Társulás létrehozására megkötött
Megállapodás módosítása
Településfejlesztési Terv jóváhagyása
Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
2011. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Damjanich út 136.sz. alatti ingatlan
megvásárlásának felajánlása
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6/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
7/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
8/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
9/2011.(II.3.) sz. önk.rendelet
24/2011.(I.27.) sz. önk.hat.
25/2011.(I.27.) sz. önk.hat.

2011. évi nyersanyagnormáról szóló
rendelet módosítása
Civil szervezetek közhasznú
tevékenységének tám. rendelet mód.
Helyi közművelődésről szóló rendelet I. sz.
mellékletének hatályon kívül helyezése
Település környezetvédelméről szóló
rendelet módosítása
Vis maior határozat módosítása
Fegyvernek Rendőrőrsön 1 fő adminisztr.
közös foglalkoztatása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i soros
üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, valamint Buzás
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Tűhegyi Julianna, Hillender Györgyné, Fodor Mihályné,
Barta Józsefné intézményvezetők, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Bérczesi
Mária Hírmondó főszerkesztője, Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető, Nardai Dániel
településmenedzser.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a Képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbertet jelöli ki.
A napirendek sorába javasolja felvenni az alábbi előterjesztéseket:
23. sz. napirend: A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
24. sz. napirend: Önkormányzati rendeletek módosítása
25. sz. napirend: Vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása
26. sz. napirend: Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról
készült együttműködési megállapodás elfogadása
A napirendek felvételével a képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek.
Interpellációk:
Dr. Kiss Györgyné: Kérdezte, hogy jelenleg hol tart a szennyvízberuházás? Azoknak a
lakosoknak, akik egy összegben befizették a költségeket, hogyan alakul a kommunális adó
fizetési kötelezettségük? Jelezték neki, hogy a fegyverneki honlapon kedden még nem tették
fel az előterjesztéseket.
Tatár László polgármester: Nardai Dániel tud a szennyvízberuházással kapcsolatban bővebb
tájékoztatást adni, a napokban kaptuk meg az értesítést a beruházás folytatására.
Nardai Dániel: A pályázat két fordulós, a mi pályázatunk az első fordulóban nyert pályázat.
Ezt azt jelenti, hogy a második fordulóra ki kellett dolgoznunk a tervdokumentációt és egy
részletes megvalósíthatósági tanulmányt is. Ezt a tanulmányt a minisztérium elutasította,
felfüggesztette a támogatási szerződést. Az önkormányzat méltányossági kérelmet nyújtott be,
mert ezt a döntést nem tartottuk megalapozottnak. A tegnapi napon kaptuk meg az új
állásfoglalást, amelyben továbbtervezésre javasolták, amelyet júliusig kell ismét
benyújtanunk. Ez két hónapos kényszerpihenőt jelent.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A kommunális adó fizetése alól az mentesül, aki 5 éve egy
összegben befizette a beruházási költséget. Ez lakosonként változó, attól függ ki mikor fizette
be ezt az összeget.
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Bérczesi Mária: A rendszergazdák folyamatosan a Könyvtárban és az Orvosi Rendelőben
dolgoztak, szakmai továbbképzésen vettek részt, ezért kerültek csak szerdán a honlapra a
testületi ülés előterjesztései.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az interpellációkra adott válaszokat a
Képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Érdeklődött, hogy a PORR Kft-vel folytatott tárgyalás során született-e
már konkrét megállapodás és az utak felújítása mikor történik?
Tatár László polgármester: Konkrét megállapodás még nem jött létre, a Felszabadulás út
helyreállítását az önkormányzat nem kérheti, mert az a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésébe tartozik. Az egyeztetések során próbáljuk elérni, hogy a Bartók Béla út és a Gyóni
G. út felújítását elvégezze a PORR Kft., azzal az indokkal, hogy 6 hónapig a lakosság
elviselte a homokszállítással járó port és zajt. A PORR Kft. ezen utak felmérésének elvégzése,
valamint a felújítási költségek kiszámítása után az önkormányzatot tájékoztatja a döntésükről.
Dr. Kiss Györgyné: A Rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint növekedett a településen
elkövetett bűncselekmények száma, lehet-e ez ügyben tenni valamit?
Tatár László polgármester: Folyamatosan egyeztetünk a Rendőrkapitány Úrral a település
közbiztonságának javítása érdekében, továbbá a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor
közös foglalkoztatásáról, amiről a Képviselőtestület a mai ülésen dönt. Tudomása szerint
december hónapban 46 bűncselekmény történt, ez az adat az előző hónapokhoz képest
emelkedő tendenciát mutat. Véleménye szerint a közbiztonság romlani fog. A Rendőrkapitány
Úr tájékoztatása szerint létszámhiánnyal küszködnek, sok település tartozik a körzetükhöz.
Több támogatást várnak az önkormányzattól, magasnak találják az rendőrőrs épületének
bérleti díját is.
Nagy József: A folyószámla hitellel kapcsolatban van-e megegyezés az OTP-vel? A vis
maior a 2010-es vagy a 2011-es évet érinti?
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy az OTP képviselőjétől 28-ára kapott időpontot,
reméli, hogy érdemi megegyezés születik. 2010. decemberben, az ünnepek között indult
Alsóréten a szivattyúk beüzemelése, a vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat
módosításra is kerül.
Bognár Zoltán: Érdeklődött, hogy Nagy Pálné köszöntésére miért került sor? Ő a legidősebb
a településen?
Tatár László polgármester: Törvényi kötelezettség felköszönteni, a legidősebb fegyverneki
lakos Kovács néni a Dózsa Gy. úton.
Papp Róbert: A NAGYKUN-HÚS képviselőjével történt egyeztetés eredményeképpen van-e
esély arra, hogy olcsóbban szerezzük be a húst?
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Tatár László polgármester: 1-2 napon belül kapunk árajánlatot, ami sokkal kedvezőbb lesz
az eddigi áraknál.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták a
tájékoztatót.
2.) napirend: 2011. évi költségvetési tervkoncepció módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A
bizottság 2 módosító indítványt javasol:
1.) A határozati javaslat 7. §-ában a polgármesteri keret 3.000 eFt-ról 2.000 eFt-ra
csökkenjen,
2.) A határozati javaslat 11. §-a az alábbira módosuljon: A határozat 2.74 pontjában a
tervezhető tárgyévi hiány összege „43.366 eFt”-ról „12.295 eFt”-ra módosul.
A bizottság helyesbítést javasol a határozati javaslat 6. §-ában a tervezhető heti iskolai
óraszámok 2011.I.1. időpont alatt szereplő 1718,3 helyett 1778,3 szerepeljen, mert itt elírás
történt.
E kiegészítéssel és módosításokkal elfogadásra javasolja a bizottság a határozati javaslatot.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot, de bővebb tájékoztatást kérnek, intézményekre lebontva szerepeljen az állami
támogatás, illetve az önkormányzat önrésze minden esetben meg legyen jelölve.
Nagy József: 2010 évről van-e olyan termés, (búza, kukorica) ami nem került eladásra?
Maradt-e vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, ami nem lett felhasználva? 2010. évben
elvégzett munkák könyvelése hogyan történt?
Tatár László polgármester: Minden betakarított termék eladásra került, vetőmag,
növényvédőszer, műtrágya fel lett használva.
Ficsor Dénes: A költségek a mezei leltár értékében jelennek meg, 2010. évben, a vetés
évében jelenik meg a kiadás és a következő évben a betakarítás után a termés bevétele, ez
mindig két évet érint.
Nagy József: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél indokolt-e a 5.400
eFt-os fejlesztési tartalék? A fejlesztéseknél szerepel egy univerzális rakodógép vásárlása,
feltétlenül szükséges ennek beszerzése?
Tatár László polgármester: A költségvetési tartalék szükséges a Vízműnél, de ez a
költségvetésben kevesebb összeggel szerepel. A rakodógép beszerzési ára szinte megegyezik
azzal a költséggel, amelyet bérmunkára kifizettünk. Ennek csak a 10 %-a terheli a
költségvetést, a Vízműnél nem lett betervezve. A szennyvíztelepről az iszapfelrakás,
nádzúzás, csőtörés bérmunkában történik, de véleménye szerint ez hosszú távon olcsóbb
lenne, ha saját maga végezné az önkormányzat.
Nagy József: Szeretné hallani egy szakember véleményét arról, hogy az általános iskolákban
megszűnik a tízórai és az uzsonna.
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Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Elmondta, hogy részt vett az oktatási és a pénzügyi bizottság ülésén
is. Ismerve az önkormányzat 2011. évi költségvetését, jelentős az eltérés a lehetőségek és a
kívánalmak között. Az oktatás területén 2012. szeptemberétől teljesen más alapokra
helyeződik a központi támogatás. Kéri a képviselőket, hogy megfontoltan mérlegeljék az
intézmények átalakítását, a feladatok csökkentését, mert ha 2012-től központilag átveszik az
iskolák működtetését, nagyon nehéz lesz visszahozni ezen feladatokat. Az intézményt érintő
költségcsökkentést tudomásul veszik, kéri azonban, hogy szerkezeti átalakításokat csak
megfontoltan kezdeményezzenek.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület az alábbi döntést hozta:
Az 1.) sz. módosító indítványt a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében, a 2.) sz.
módosító indítványt a képviselők 8 igen szavazattal, valamint a határozati javaslat 6. §-ában
feltüntetett óraszám helyesbítését 8 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot
hozták:
5/2011. (I.27.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló
170/2010. (XI.25.) számú önkormányzati határozat módosítására

1.)

A határozat 1.2 pontjának első mondatában
„a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi …” szövegrész hatályát veszti ,
helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. „

2.)

A határozat 1.6 pontjában a :
- búza
-napraforgó
-árpa

4,5 tonna/ha-ról
1,8 tonna/ha-ról
3,5 tonna/ha-ról

4,0 tonna/ha-ra ,
1,5 tonna/ha-ra,
3,0 tonna/ha-ra,

módosul.
3.)

A határozat 2.23 pontja helyébe az alábbi lép:
Cafetéria támogatás: a köztisztviselők részére törvény szerinti minimum összeg
tervezhető. Béren kívüli juttatás: a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény esetén
4 fő részére a köztisztviselői törvény szerinti minimum összeg tervezhető.
Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak részére
béren kívüli juttatásként 4.000 Ft/hó+ adó, összesen: 5.000 Ft/hó tervezhető.

4.)

A határozat 2.43. pontjában A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál
szövegrész után a „2010. évi szinten kell tervezni”szöveg hatályát veszti és helyébe az
alábbi szövegrész kerül : „1.509 Ft/fő összeg vehető figyelembe”
Az intézményeknél meghatározott önkormányzati kiegészítés a:
Ebből
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-Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási
Központ –nál
-Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsődénél
Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és
EPSZ
-Művelődési Ház és
Könyvtár

3.372 Ft-ról

1.945 eFt-ra

Fegyvernek
3.372 eFt-ról

1.945 eFt-ra

37.155 eFt-ról

34.351 eFt-ra

34.458 eFt-ról

32.050 eFt-ra

86.697 eFt-ról

81.920 eFt-ra

71.140 eFt-ról

66.362 eFt-ra

14.987 eFt-ról

14.534 eFt-ra

módosul.
5.)

A határozat 2.44 pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
-Gyermekélelmezési Konyha
-Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
-Fegyverneki Orvosi Rendelő

6.)

A határozat 2.52 pontjában a tervezhető heti iskolai óraszámok :
2011.I.1.
2011.IX.1.
1778,3
1800,3
ebből napközis csoport:
-Orczy Anna Általános Iskola tagintézmény
-Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
-Szalay Sándor Általános Iskola tagintézmény
-Kuncsorba Általános Iskola tagintézmény

7.)

5
4
1
1

A határozat 2.6 pontjában a költségvetési tartalék összege 9.511 eFt-ra
módosul az alábbiak szerint:
-polgármesteri keret
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési
adóalanyok részére
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész
-környezetvédelmi alap
-Vízmű fejlesztési tartalék

8.)

+4.692
-20.459
-5.928

2000 eFt
1000 eFt
500 eFt
540 eFt
5.471 eFt

A határozat 2.71 pontjában a lakástámogatási alap összege „2.370 eFt”-ról
„1.450 eFt”-ra módosul.
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9.)

A határozat 2.72 pontjában az „ÁHT” szövegrész hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„az Államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv.”

10.)

A határozat 2.73 pontjában a „-foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év
igazgatási szakfeladaton belül” szövegrész hatályát veszti.
A Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére tervezhető tagdíj összege
pedig „286 eFt”-ról „284 eFt”-ra módosul.

11.)

A határozat 2.74 pontjában a tervezhető tárgyévi hiány összege „43.366 eFt”ról „12.295 eFt”-ra módosul.

12.)

A határozat 3.2 pontja kiegészül az alábbi pontokkal:
(1) 1 db kombájn beszerzése Vízmű
részére
(2) 1 db univerzális rakodógép
beszerzése Vízmű részére
(3) 1 db kazán beszerzése
Polgármesteri Hivatal részére
(4) 1 db zsírfogó beszerzése
Gyermekélelmezési Konyha részére
(5) 1 db gázzsámoly beszerzése
Gyermekélelmezési Konyha részére

13.)

4.000 eFt+ÁFA
7.000 eFt+ÁFA
800 eFt+ÁFA
1.280 eFt+ÁFA
160 eFt+ÁFA

A koncepció 2.1 melléklete hatályát veszti helyébe az alábbi 2.1 melléklet
„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)
2010.12.31.
Évközi változás

Megnevezés

Fogl.fő.

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek
Örményes
Kuncsorba
I. Intézmény összesen
Tiszavirág
Napközi
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek
Támogatott
Örményes
Kuncsorba

8 órás
állásh.

18
4
4

13,815
3,125
4

26

20,94

44
1
5
4

41,45
1
4,125
3,25

54,00

49,825

36
1
18

34,50
1
16,00

változás
ideje

Fogl. fő

0,00

2011.12.31.
átl. 8 órás

0,00

Fogl.fő

8 órás
álláshely

18
4
4

13,815
3,125
4

26

20,94

41,45
0
4,125
3,45

Otthonos

II. Intézmény összesen
Orczy A.Ált.Isk.
Orczy tagintézmény Ált Isk.
-Támogatott
Szakiskola intézményegység

-1,00 2011.09.27

-1,00

+1,00 2011.01.01

+0,20

44
0
5
5

-0,80

54

49,025

-1

36
0
18

34,5
0
16

0

-1 2011.09.01
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Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy.
Móra F.Ált.Isk.

6
36,00

6,00
36,00

6
36,00

6
36,00

Fegyvernek összesen

97,00

93,50

96,00

92,50

Szalai S. Ált.Isk.
Ált.Isk.Kuncsorba
III. Intézmény összesen
IV. Műv.Ház és Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselők:
- Fegyvernek

14
2,00
113,00
8

12,75
2,00
108,25
6,11

13,00
2,00
111,00
8

11,75
2,00
106,25
6,11

26,00

25,25

Fegyvernek összesen:
- Örményes
Összesen köztisztviselők
Közalkalmazottak

26,00
6,00
32,00
11,00

25,25
6,00
31,25
9,925

26,00
5
31,00

26,125
5
31,125

Közalkalmazottak összesen:
Közcélú foglalkoztatás
V. Intézmény összesen
Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.

11,00

9,925

9,00

9,125

43,00
44,00

41,175
42,70

40,00

40,25

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.Össz:

44,00

42,70

+1,00
-1,00
0,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
+-329
-3,00
-2,00
+1,00
+1,00
0,00

44,00

42,45

20,00
11,00
319,00

19,25
10,50
298,75

0,00
0,00
-5,00

20,00
11,00
314,00

19,25
10,50
294,775

Gyermekélelmezési Konyha
Orvosi Rendelő
MINDÖSSZESEN

-1 2011.03.22
-2
0,00

-1
-2
0,00

2010.01.01
2010.01.01
2010.07.01
2011.07.01
2011.01.01
folyamatos
2011.03.01
2011.04.01

+1,00
-0,125
+0,875
-1,00
-0,125
-0,30
-0,50
-0,80
+-329
-0,925
-2,00
+1,00
+0,75
-0,25
0,00
0,00
-3,975

E határozatról értesülnek:
1.)Képviselőtestület tagjai
2.)Polgármester
3.)Jegyző
4.)Intézmény vezetők
5.)Pénzügyi csoportvezető
6.)Pénzügyi szervező

3.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Kiss Györgyné: Megköszönte a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának Tűhegyi
Juliannának sokoldalú, alapos munkáját.
Ficsor Dénes: Egyetért Dr. Kiss Györgyné képviselővel. Véleménye szerint a
költségvetésben feltüntetett összegből ezt a munkatervet nem lehet megvalósítani, ezért nem
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szavazta meg a polgármesteri keret csökkentését. Ebből az összegből ki lehetett volna
egészíteni a rendezvényekre fordítható költségeket.
Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság ülésén elhangzott, hogy csak úgy tervezzünk és
tartsunk rendezvényt, ha ez színvonalas és megszervezett, valamint ha ennek biztosítva van a
pénzügyi finanszírozása.
Papp Róbert: A 20. oldalon a lap alján a munkaterv készítője azt írja, hogy a lakosság igénye
megváltozott, az új településvezetéstől az eddigieknél sokkal több pénzből megvalósított
nagyrendezvényeket várnak. Kérdezte, hogy a lakosok eddig ezt nem igényelték volna?
Tűhegyi Julianna: Eddig is meg volt az igény a lakosság részéről a színvonalas
rendezvények iránt, de nem fogalmazták meg. A település új vezetőségétől azt várják a
lakosok, hogy az eddigieknél több pénzügyi forrást biztosítsanak a rendezvényekre, ami a
színvonal javulását is jelenti. Ezzel kapcsolatban egyre több információ érkezik a Művelődési
Ház felé.
Ficsor Dénes: Az egész országban, településünkön is nagy volt a lakosság várakozása az új
vezetéssel kapcsolatban. Az eltelt rövid időben rá kellett jönni arra, hogy a helyzet nem
változik, sőt egyre kevesebb pénzügyi keret áll az önkormányzatok rendelkezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi
munkatervét a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
6/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a Művelődési
Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét.
Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Képviselő-testület tagjai

(A munkatervet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság 2 módosító indítványt javasol a határozati javaslatban. Javasolja, hogy a határozati
javaslat 2. §-ának a.) és b.) pontjában szereplő ellátási formák mindkét esetben egészüljenek
ki az uzsonnával. E módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Bognár Zoltán: A gyerekek eddig tízórait, ebédet és uzsonnát kaptak az iskolában, most arról
kellene dönteni, hogy az uzsonnát tovább nem biztosítja az önkormányzat, azt a szülőnek lesz
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a feladata csomagolni. A szülők nagy része nagyon nehéz helyzetben van, véleménye szerint a
gyerekek többsége nem kap otthonról uzsonnát és ez ellentétet, viszályt, magatartási
problémákat eredményezhet a tanulók között.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény alapján a Képviselőtestületnek meg kell állapítani, hogy az intézményekben milyen
ellátási formákat biztosít. A költségvetési hiányból kiindulva, a kiadások csökkentése
érdekében tettük meg az előterjesztésben szereplő javaslatot. A költségvetési törvény az
étkezési normára az óvodában és az iskolában 68.000,- Ft-ot biztosít évente 1 főre ingyenes és
kedvezményes étkezésre és ez csak az ebéd biztosítására kötelezi az önkormányzatot.
Megvizsgáltuk és számításokkal igazoljuk, hogy a tízórai és az uzsonna megszüntetésével az
önkormányzat több mint 30 mFt-ot takaríthat meg. Figyelembe vettük azt a tényt is, hogy az
iskolás gyerekek kapnak délelőtt iskolatejet majd az iskolatej akció keretében és 1 db almát.
Ambrus Dénes: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolába 110
gyerek, az Orczy Anna Általános Iskolába 135 gyerek napközis. Ismertette az iskolákban
igénybevett ellátások adatait: Ingyenesen tízórait 418, ebédet 440 és uzsonnát 719 gyerek vett
igénybe. Ezen kívül 50 %-os támogatással kap még tízórait 10, ebédet 18 és uzsonnát 6
gyerek. Akiknek a szülei 100 %-ban fizetik az ellátást: tízórai 22, ebéd 43 és uzsonna 27
gyermek.
Burján Attila képviselő megérkezett az ülésre.
Herman József: Problémának látja azt, hogy azok a gyerekek is ingyenesen étkeznek,
akiknek a szülei ténylegesen nem lennének jogosultak erre. Azt tapasztalta, hogy a szülők
rendszeresen autóval viszik a gyerekeket iskolába és nem annyi jövedelemből élnek, mint
amit az önkormányzat felé benyújtanak.
Nagy József: A költségvetést kell most szem előtt tartani, a hiányt próbáljuk előteremteni
takarékoskodással, illetve a kintlévőség behajtásával. A gyermekek étkeztetésének
csökkentése nem csak pénzügyi, hanem érzelmi kérdés is.
Tatár László polgármester: Ha a Képviselőtestület úgy gondolja, hogy át kell gondolni ezt a
javaslatot, most vegyük le a napirendről és későbbi időpontban tárgyaljuk újra.
Szatlóczki Edit: Véleménye szerint az uzsonna megvonása eredményezheti azt is, hogy a
szülő hamarabb hazaviszi a gyereket az óvodából és az iskolából, ez a normatíva csökkenését
jelenti. Ez érinti a Konyha, az Óvoda és az Iskola dolgozóit is, ha csökken az ellátottak
létszáma, akkor csökkenteni kell a dolgozókat is. Azt javasolja, hogy a Képviselőtestület most
döntsön erről a kérdésről, az iskolában töröljék el a tízórait, de az uzsonnát továbbra is kapják
a gyerekek az óvodában és az iskolában is.
Ficsor Dénes: Egyetért az előtte szóló képviselőtársával, ne halassza el a döntést a
Képviselőtestület, fogadjuk el a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a módosító indítványokat a képviselők 9 igen
szavazattal, a módosítással együtt a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal elfogadták és az
alábbi rendeletet alkották:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2011. (II.3.)sz. rendelet
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Foglalkoztatást elősegítő támogatásról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Kiss Györgyné: Ha a munkáltatók igényt tartottak volna erre a támogatásra, akkor ez
mennyit jelentett volna?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ez a támogatás 3.000,- Ft foglalkoztatottanként.
További kérdés nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadták
el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2011. /II.3./ sz. rendelet
a foglalkoztatást elősegítő támogatásról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletet tartalmazza.)
6.) napirend: A közműves vízellátásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az „A” alternatíva elfogadását
javasolja, tehát a 48,- Ft-os vízdíjemelést.
Dr. Kiss Györgyné: Nagyon soknak találta a két alternatíva közötti különbséget, célszerűbb
lenne egy „C” alternatíva elfogadása, amely a javasolt két alternatíva közötti összeget
tartalmazná. A lakosok egy része eddig sem fizette a vízdíjat és fennáll a veszélye annak,
hogy a nem fizetők száma a vízdíj emelésével növekedni fog.
Bognár Zoltán: Ha valaki hosszabb ideig nem fizeti a számláit, van-e arra lehetőség, hogy a
Vízmű megszüntesse a szolgáltatást?
Tatár László polgármester: Szűkítő behelyezésére van lehetőség, ennek eredményeképpen a
fogyasztó 50 l vízhez jut naponta. Szűkítők már kerültek behelyezésre, de valószínűleg
február hónapban továbbiak kerülnek elhelyezésre, mert vannak olyan lakosok, akiknek a
vízdíj tartozása megközelítette a 100 eFt-ot.
Bognár Zoltán: Ellenőrzés történik-e ezeknél a fogyasztóknál, nem próbálják-e megkerülni a
szűkítőt?
Tatár László polgármester: Folyamatosan ellenőrzik a szakemberek a felszerelés során
elhelyezett plombákat. A lakosok igyekeznek elkerülni a szűkítők felszerelését, hiszen az 50 l
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víz naponta egy 8-10 fős családnál szinte csak a főzésre és a napi vízfogyasztásra elegendő, a
mosásra és a tisztálkodásra nem.
Burján Attila: Egyetért a vízdíj emelésével, de felhívta a figyelmet a víz minőségének
megtartására, javítására. Javasolta, hogy inkább többször végezzenek mosatást és kevesebb
víz kiengedésével.
Nagy József: Megdöbbentő számára, hogy 166 em3 vízből 44.300 m3 szennyvíz kerül a
szennyvíztelepre, ez kb. ¼-e az elhasznált víznek. Évek óta probléma településünkön a magas
talajvíz, valószínűleg ez a ki nem szállított vízmennyiség is növeli ezt a tényt.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással
az alábbi rendeletet alkotta:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2011. (II.3.) rendelet
A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Települési folyékony hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezet „A”
alternatíváját javasolja elfogadásra. Egyszerűbb és érthetőbb lett volna azt meghatározni,
hogy a lakos eddig 2.000,- Ft-ot fizetett 6 m3 szennyvíz szippantásáért, az emelés után pedig
mennyit.
Tatár László polgármester: Ez két díjból tevődik össze, ártalmatlanítási és szállítási díjból.
A szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése a költségvetésben 23.466 eFt hiányként
jelentkezett. Az „A” alternatíva megszavazásával sem lesz nullás ez a szakfeladat, de
többszöri kisebb áremeléssel törekedni kell arra, hogy a szennyvíz ártalmatlanítása ne
veszteséges tevékenység legyen. Javaslata szerint célravezetőbb lenne a vízdíj emelése, mert
az mindenkit érint, míg a szennyvíz kiszállítását csak a lakosság egy része végezteti
rendszeresen.
Dr. Kiss Györgyné: Tudomása szerint a környező, illetve a távolabbi településeken is
magasabb a vízdíj és a szennyvíz költsége, ennek ellenére Fegyvernek lakosságának egy része
az eddigi díjakat is sokallta, ezért nem szippantatott, hanem a kertbe vagy az utcai árokban
szivattyúzta a szennyvizet.
Bognár Zoltán: Véleménye szerint a víz fogyasztását és a szennyvíz szippantását össze
kellene kapcsolni. Az a lakos, aki 10 m3 vizet elfogyasztott, az fizesse ki az ennek a
mennyiségnek megfelelő szennyvíz szippantását is. Együttesen is ki lehetne szabni a díjat,
vízdíjat és szennyvízdíjat.
Tatár László polgármester: Lehetségesnek és jónak tartja ezt a megoldást. Átalányt is
fizethetnének a lakosok, vagy ténylegesen a vízfogyasztás arányában fizethetnék a szennyvíz
szippantását.

14
Nagy József: A településen a szennyvízcsatorna kialakításával lehet majd ezt a problémát
véglegesen megoldani.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodással az „A”
alternatívát fogadták el és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2011. (II.3.) rendelet
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
8.) napirend: Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja elfogadásra az
iparűzési adó 2 %-ról 1,9 %-ra való csökkentését. Véleményük szerint a vállalkozókat ez a 0,1
%-os csökkentés érdemben nem segítené, az önkormányzatnak viszont 2.422 eFt bevételt
jelent. Felvetette, hogy a nagyobb teherautókkal, kamionokkal rendelkező vállalkozókat
településünkre kellene csábítani, azzal, hogy az iparűzési adót eltöröljük, csak a súlyadót
kellene fizetni. Az iparűzési adó bevételen vesztünk 40 mFt-ot, de a súlyadón nyernénk 80
mFt-ot.
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy a kijelölt területen ki kellene alakítani az
infrastruktúrát, egy ipari parkot, amelyre az önkormányzat megkapná a telephelyengedélyt.
Hosszú távon lehet ez cél, de számolni kell a nagyobb befektetéssel is.
Nagy József: Mennyi a kintlévőség az iparűzési adó esetében?
Tatár László polgármester: Összes hátralék 26 mFt.
Nagy József: Az iparűzési adót fizető vállalkozókat meg kell becsülni, információja szerint
ezeknek az embereknek időszakos a munkájuk, időszakos a bevételük, meg kell azonban
említeni azt is, hogy időszakonként nem kapják meg az eladott termékük után a vételárat.
Megoldásnak azt látná, ha az önkormányzat részletfizetési kedvezményt adna a
vállalkozóknak, illetve késedelmes fizetés esetén nem terhelné őket további késedelmi
pótlékkal. Véleménye szerint ez nagyobb segítség lenne a vállalkozóknak, mint a 0,1 %-os
iparűzési adó csökkentés.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Árt. rögzíti a fizetési határidőt, ettől nem térhetünk el.
Minden vállalkozónak joga van részletekben fizetni az iparűzési adót, - kérelem beadásával
igénylik is a vállalkozók - a lényeg, hogy a törvény által előírt határidőre fizesse ki az arra az
időszakra eső részét.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 3 igen szavazattal 6 nem
ellenében nem fogadta el a rendelet módosítását.
9.) napirend: Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja elfogadásra a
rendelet-tervezetet, a csökkenés mértéke nem segítené a gazdákat, az önkormányzat bevétele
viszont 1.256 eFt.
Tatár László polgármester: Az iparűzési adó és a mezőőri járulék csökkentésével a
vállalkozók terheit, illetve a vállalkozók és az önkormányzat közötti ellentétet akartuk
csökkenteni. A gazdák ellenzik ezt a mezőőri járulékot, azzal indokolják kijelentésük, hogy
ezért ők semmilyen szolgáltatást nem kapnak.
A képviselők 2 igen szavazattal 7 nem ellenében nem fogadták el a mezőőri járulék emelését,
a rendelet módosítását.
10.) napirend: Anyakönyvi rendezvények
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatásként elmondta, hogy először van lehetőség és
törvényi kötelezettség arra, hogy a munkaidőn túli rendezvényekre az önkormányzat
rendeletet alkosson. Törvényerejű rendelet felhatalmazza az önkormányzatot, hogy
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályait, a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékét. A rendelet a munkaidőn kívül történő házasságkötésre írja a
kötelezettséget, viszont a környező települések gyakorlatát figyelembe véve általában a
hétvégére szervezett névadó és házassági évforduló esetén is javasoljuk a díjak fizetését.
Pontosításokat javasol, ami nem változtatja meg az elmondottak lényegét:
1.) A rendelet-tervezet bevezetőjének szövegébe hivatkozásként kerüljön be a
…Képviselőtestület: „az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdése, valamint”
házasságkötési….
2.) A rendelet-tervezet 5. §-ában a „megállapodást” szövegrész helyébe „polgárjogi
szerződés tartalmát” szövegrész kerüljön.
3.) A záró rendelkezés a 6. §-ról 7. §-ra módosuljon, de nem kell (1) bekezdéssel
jelölni, mert egy mondatból áll.
4.) A rendelet-tervezet „6. §. Értelmező rendelkezés: Meghiúsult rendezvénynek
minősül: amennyiben a kérelmezők nem jelennek meg a rendezvényen az előre
egyeztetett időpontban.”
5.) A mellékletnél lemaradt a címe: „Szolgáltatási Szerződés anyakönyvi rendezvények
megtartására”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 9 igen szavazattal a módosításokkal
együtt elfogadta a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkotta:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2011. (II.3.) rendelet
az anyakönyvi rendezvényekről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
11.) napirend: Céltartalék képzése a Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási
Intézménynél
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosító indítványt javasol,
maradjon az eddigi 11,- Ft/m3 összeg céltartalékként, a költségvetés javítása érdekében.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a módosítást és a
módosítással együtt 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
7/2011. (I.27) sz.

önkormányzati határozat

Céltartalék képzése a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem fogadta el, hogy a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2011. évtől évente 22.Ft/m3 összeget céltartalékként elkülönítsen.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Képviselőtestület tagjai
12.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Központ

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy Örményesen a testületi
ülésen elfogadták a módosítást, kérték, hogy a határozat mellékletének 5.) pontjának utolsó
bekezdésében szereplő 40 nap 30 napra módosuljon.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők a módosítást 9 igen szavazattal, a
módosítással együtt 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:
8/2011.(I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzatok társulásáról
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. 92. §.
(1) bekezdése alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodását e határozat melléklete
szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
2.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.) Tatár László polgármester
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5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
8/2011.(I.27.) sz. határozat melléklete
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó
Társulási Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott
és a 259/2007.(XII.11.) sz., a 22/2009(II.12.) sz. és a 198/2010.(XII.16.) sz. határozatokkal
módosított Társulási Megállapodást 2011. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
5.)

Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete megállapodnak
abban, hogy első ízben 2011. évben Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2008.(XI.20.) sz. rendeletéből és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2009.(IX.17.) sz. önkormányzati rendeletéből a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról vonatkozó
szabály szó szerint beépül
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe 2011. április 1-i hatállyal.
Ennek érdekében Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületei a saját
szociális rendeltükben az erre vonatkozó rendelkezést 2011. március 31-i hatállyal
hatályon kívül helyezi és Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április
1-i hatállyal szó szerint beépíti saját szociális rendeletébe.
Ezt követően a későbbi években Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestületének és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról hozott határozata épül be Fegyvernek Önkormányzat fenti
számú önkormányzati rendeletébe.
Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a döntést a Fegyverneki
Önkormányzati testületi döntést megelőzően 30 nappal meghozzák és ezt 8 napon
belül megküldik Fegyvernek Önkormányzatának.

13.) napirend: Intézményfenntartó Társulási Megállapodások módosítása
a.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolg.
b.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Előadó: Tatár László polgármester
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozták:
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9/2011.(I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 257/2007.(XII.11.) sz., a 20/2009.(II.12.) sz., valamint a 71/2009.(IV.2.) sz.
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az
intézmény
működésével
kapcsolatos
költségeket
és
bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező állami
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik,
azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet
több, mint 500 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 100
%-ra kiegészíti.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést
illető saját központi forrásukat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.
3.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
6.) Az általános iskolai napközi ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében
az ingyenes és kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell
biztosítani.
Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint
kell biztosítani.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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10/2011.(I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 258/2007.(XII.11.) sz., a 21/2009.(II.12.) sz., valamint a 201/2011.(XII.16.) sz.
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező állami
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik,
azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet
több, mint 1.800 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat
100 %-ra kiegészíti.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést
illető saját központi forrásukat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.
3.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
6.) Az óvodai ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében az ingyenes és
kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell biztosítani.
Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint kell
biztosítani.

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
14.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde dokumentumainak
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta:
11/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A dokumentum fejléce alatti jogszabályi hivatkozások kiegészítésre kerülnek
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel
Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport
6.) Török Csaba polgármester Örményes
7.) Rédai János polgármester Kuncsorba
12/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2007. (XI. 29.) sz. határozattal
elfogadott, a 183/2009. (IX.24.), 53/2010. (III. 25.), valamint a 202/2010. (XII. 16.) sz,
határozatokkal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 1.2 pontja szerinti jogszabályi hivatkozások kiegészítésre kerül:
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel.
Az SZMSZ 2.4. pontja kiegészül az alábbi 2.4.1. ponttal:
„2.4.1. Telephelyek engedélyezett létszáma
Fegyvernek:
Újtelepi Óvoda:
100 fő
Központi Óvoda
75 fő
Annaházi Óvoda
70 fő
Szapárfalui Óvoda 50 fő
Bölcsőde
12 fő
Örményes:
Napsugár Óvoda
50 fő
Kuncsorbai óvoda:
50 fő”
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2. Az SZMSZ 2. számú melléklete a„Bölcsőde Házirend”-je kiegészül az alábbi 16.1., és
16. 2. ponttal:
„16.1. A bölcsőde 3 fővel érdekképviseleti fórumot alakít.
Szülőket képviseli: Farkas Éva
Intézményt képviseli: Tóth Lászlóné bölcsőde vezetője
Fenntartót képviseli: Dr. Kiss Györgyné önkormányzati képviselő”
16.2. Érdekképviseleti fórum működésének szabályai:
Döntési jogkör:
 Dönt saját működési rendjéről és munkaprogramjáról.
 Dönt a bölcsőde képviseletében eljáró személy megválasztásában.
 Dönt a bölcsőde javára szervezett rendezvényekről, az ezekből
származó bevétel felhasználásáról.
 Dönt a szülők körében szervezett bölcsődét segítő munkákról.
 Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, intézkedéseket
kezdeményezhet a fenntartónál, valamint a bölcsőde ellenőrzését ellátó
megyei gyámhivatalnál.
Véleményezési jogkör:
 A bölcsőde szakmai programja
 Az SZMSZ szülőket is érintő rendelkezései.
 A bölcsőde munkarendje és nyitvatartása.
 A bölcsőde-család kapcsolattartási rendje.
 Szülőket anyagilag is érintő ügyek.
 A bölcsőde alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatások
Egyetértési jogkör: A házirend jóváhagyásánál.
 A szülőknek joguk van tájékoztatást kérni és kapni a bölcsődében folyó
munkákról.
 Az érdekképviseleti fórum köteles munkájáról tájékoztatni a szülőket.
 A szülők tanácsot kérhetnek nevelési kérdésekben, véleményüket
tolmácsolhatják az érdekképviseletükön keresztül, a működés
kérdéseiben.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Hillender Györgyné óvodaigazgató
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport
Török Csaba polgármester Örményes
Rédai János polgármester Kuncsorba

13/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai programjának
jóváhagyása
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv. 104. §. (1)
bek. d) pontja alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját a melléklet szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Hillender Györgyné óvodaigazgató
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport
Török Csaba polgármester Örményes
Rédai János polgármester Kuncsorba

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletet tartalmazza.)
15.) napirend: Orvosi Rendelő SZMSZ módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Nagy József: Elmondta, hogy tudomása szerint az esti rendeléseken 40-50 ember is
megjelenik. A rendelések csökkentése eredményezheti azt is, hogy a heti 2 esti rendelésen
még több beteg jelentkezik vagy a rendelési időn kívül a készenléti orvos lakásán jelenik meg.
Tatár László polgármester: Az orvosok jelzése alapján jellemző volt a betegekre, hogy ha a
reggeli rendelésen sok beteg volt, nem várták meg míg sorra kerülnek, hanem az esti rendelési
időben mentek újra. Az esti rendelés elsősorban a munkából érkező betegek érdekében
működik. Abban az esetben, ha az I. sz. körzetbe is találunk orvost, felülvizsgáljuk az esti
rendelést és ha szükséges, akkor visszaállítjuk az eddigi esti rendelési számot.
További észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
14/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) számú
határozattal elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2011. február 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.)
A SZMSZ III. „Szervezeti –Működési Rend” 1./ „Munkarend” I. a./ „Háziorvosok
munkaideje:” pontjában „Az Orvosi Rendelőben hétfőtől péntekig a munkából érkező
dolgozók ellátása érdekben 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymás közt felváltva
tartanak rendelést a beosztott ápolónővel.” mondat hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:
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„Az Orvosi Rendelőben kedd és csütörtöki napokon a munkából érkező dolgozók
elláttása érdekében 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymást közt felváltva tartanak
rendelést a beosztott ápolónővel.”

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Orvosi Rendelő megbízott intézményvezető részére
Irattár

16.) napirend: „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért”
Alapítvány alapító okiratának módosítása és az alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 16.) és 17.) napirend a két alapítvánnyal kapcsolatos ügyészi
észrevételt, illetve az alapján javasolt változtatást tartalmazza. Az előző ülésen az iskolai
alapítvány alapító okirata már módosításra került és akkor jeleztük, hogy ennek a két
alapítványnak is módosítva lesz az alapító okirata. Az iskolai alapítványnál a kiemelt
közhasznúsági fokozat megtartására kötöttünk megállapodást, ennél a két alapítványnál
viszont az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba sorolást kezdeményezzük, mert ennél a két
alapítványnál más az alapítói kör, nincsenek magánszemélyek az alapítók között, ezért nem
biztos, hogy elfogadják a kiemelt fokozatot. Az alapítványok kuratóriumának tagjaival
megbeszéltük és ők is egyetértettek ezzel a módosításokkal.
A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta a „Fegyvernek Lakosságának
Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, valamint az
Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását és az alábbi
határozatokat hozta:
15/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és
Biztonságos Életéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a hetedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból
tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra
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ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az
élőterjesztést szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a következő
kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.
2. Az Alapító Okirat 5.) „ Az alapítvány célja, feladata:” 3. pontja alatti
zárójeles szövegben a „c/2” „c/1”-re változik

3. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket.”
4. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba- jogának, vagy jogos érdekének igazolása után- bárki betekinthet, az
iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány
székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett
időpontban kerülhet sor”.
5. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek
Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”

honlapján,

illetve

a

Fegyverneki

6. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

16/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek
Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolását.
Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
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4. Képviselőtestület tagjai
5. Kuratórium tagjai
17.) napirend: „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának
módosításáról és az alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolása
Előadó: Tatár László polgármester
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta a
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány Alapító okiratának módosítását, valamint az
Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását és az alábbi
határozatokat hozta:
17/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 93/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
7. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a hetedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból tárgyalni
kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra ugyanazon
kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az élőterjesztést
szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell
előterjeszteni.
8. Az Alapító Okirat 5.) „ Az alapítvány célja, feladata:” 3. pontja alatti zárójeles
szövegben a „c/1” „c/4”-re változik
9. Az Alapító Okirat 10. „Felügyelő Bizottság”pontja kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
„A Felügyelő Bizottság tagjainak a Khtv.8-9. §. által meghatározott összeférhetetlenségi
előírásoknak meg kell felelni. Erről a tagok személyenként írásbeli nyilatkozatot tesznek.
10. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.”
11. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokbajogának, vagy jogos érdekének igazolása után- bárki betekinthet, az iratbetekintést a
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kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium
elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor.
12. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki Hírmondóban
történő közléssel biztosítja.”
13. Az Alapító Okirat 7/a pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze e-mail-en keresztül. A meghívó tartalmazza
az ülés időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak, melyről a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kifüggesztett meghívóval tájékoztatja az érdeklődőket
14. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

18/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba
történő átsorolásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek Művelt
Ifjúságáért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását.

Erről értesül:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr.jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Kuratórium tagjai
18.) napirend: TISZK Társulás létrehozására megkötött megállapodás módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: A Megyei Önkormányzattól érkezett megkeresés, az
államháztartási törvény szerint ahol Társulási Megállapodás van, ott nem kell alapító okirat. A
határozati javaslatban ennek a hatályon kívül helyezéséről kéri, hogy döntsön a
Képviselőtestület.
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozták:
19/2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött
Megállapodás módosításáról.
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A társulási megállapodás módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervhez be kell nyújtani.
3. A társulás Alapító Okiratát és annak módosításait hatályon kívül helyezi.
18/2008. (II. 28.) sz. önk. hat. 1. pont Alapító Okiratra vonatkozó szövegrész
192/2008. (XI. 27.) sz. önk. hat. 4-6. pontok
34/2009. (II. 26.) sz. önk. hat.
97/2009. (V. 28.) sz. önk. hat.
191/2009. (IX. 24.) sz. önk. hat.
223/2009. (XI. 26.) sz. önk. hat.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
TISZK
Képviselőtestület tagjai

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
19.) napirend: Településfejlesztési terv aktualizálása
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, a képviselők 8 igen szavazattal 1 nem
ellenében az alábbi határozatot hozták:
20/2011.(I. 27.) sz.

önkormányzati határozat:

A településfejlesztési terv aktualizálásáról.
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek
Nagyközség Településfejlesztési Terv (2005-2013) című dokumentum módosításait
egységes szerkezetben melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoport vezetői
Nardai Dániel, települési menedzser

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletet tartalmazza.)
20.), 21.) napirend: Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a 20.) és a 21.)
napirendet a Képviselőtestület összevonva tárgyalja és először a Közbeszerzési Szabályzatról
döntsenek a képviselők.
Hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a
Közbeszerzési Szabályzatot, valamint a Közbeszerzési tervet és az alábbi határozatokat
hozták:
21/2010 (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Közbeszerzési Szabályzatról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX.
számú törvény 6. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Szabályzatot e határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 5/2005 (I. 27.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat
hatályát veszti.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Képviselőtestület tagjai
Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi szervező
Nardai Dániel, települési menedzser

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
22/2011 (I.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2011 évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
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1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 2003 évi
CXXIX. számú törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 2011 évi Közbeszerzési Tervet e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesülnek:
7. Képviselőtestület tagjai
8. Tatár László, polgármester
9. Buzás Istvánné dr., jegyző
10. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
11. Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi szervező
12. Nardai Dániel, települési menedzser
22 / 2011 (I.27.) sz. határozat 1. sz. melléklete
Fegyvernek Nagyközség 2011 évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A
közbeszerz
Irányadó
és tárgya és CPV kód
eljárásrend
mennyiség
e

az eljárás
megindításának
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,
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0-8
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i eszközök 3023216 at elérő
egyszerű
beszerzése
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közbeszerzé
Becsült
közbeszerzés
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értéke:
nettó
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Ft
2011 – 0511000
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A Kbt. VI.

szerződés
teljesítésén
ek várható
időpontja
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szerződés
időtartama
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V.
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si
koncesszió
-

22.) napirend: Damjanich út 136. sz. alatti ingatlan megvásárlásának felajánlása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
23/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Damjanich J. út 136. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich út 136.
sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Erdei János
Törökszentmiklós, Templom út 5. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
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3. Képviselőtestület tagjai
23.) napirend: 2011. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasoljuk, hogy az óvodai ellátottak ebéd díja 157,- Ft-ról 155,Ft-ra, az iskola ellátottak ebéd díja 211,- Ft-ról 184,- Ft-ra módosuljon, mert az 68.000,- Ft
állami normatíva ennyi összegre elegendő. A szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításának elfogadásánál a képviselők megszavazták, hogy az óvodában és az
iskolában továbbra is kapják az uzsonnát, ezért ennél a rendeletnél is be kell azt építeni.
Továbbra is az óvodai ellátottak uzsonna díja 56,- Ft, az iskolai ellátottak uzsonna díja 60,- Ft,
az iskolai ellátottaknál a tízórai Fegyverneken nem merül fel, de Örményes és Kuncsorba
miatt a jelenleg érvényes összegnek szerepelni kell (73,- Ft).
Észrevételt nem tettek a képviselők, egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a
módosításokkal a rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
6/2011.(II.3.) sz. rendelete
A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010.(IX.24.) sz. rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
24.) napirend: A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló
rendelet, a helyi közművelődésről szóló rendelet, valamint a település
környezetvédelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén merült fel először a koncepció módosítása, hogy a kiadások csökkentése
érdekében közművelődési és civil alapot ne tervezzünk, ezért javasoljuk az első két rendelet
hatályon kívül helyezését. Szintén az Oktatási Bizottság javaslata volt, hogy a
közművelődésről szóló rendelet felhasználásra vonatkozó részt helyeznénk hatályon kívül.
Ficsor Dénes: A helyi közművelődésről szóló rendelet mellékletének hatályon kívül
helyezésével nem ért egyet, színvonalasabb rendezvény megtartásához szükségesnek tartja az
önkormányzat támogatását.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezését, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében a helyi közművelődésről szóló
rendelet 1. sz. mellékletének hatályon kívül helyezését, valamint 8 igen szavazattal 1 nem
ellenében a település környezetvédelméről szóló rendelet módosítását és az alábbi
rendeleteket alkotta:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2011. (II.3.) sz. Önkormányzati rendelet
A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2/2003. (II. 6.)
számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2011. (II.3.) sz. rendelete
A helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) számú rendelet 1. számú mellékletének
hatályon kívül helyezéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletet tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2011. (II.3.) sz. rendelete
a település környezetvédelemről szóló 13/2005. (IV. 29.) sz. rendeletének módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)
25.) napirend: A vis maior pályázat benyújtásáról szóló önkormányzati határozat
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Jelenleg is folyik a védekezés, III. fokú a belvízvédelmi
készültség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták:
24/2011.(I.27.) sz.

önkormányzati határozat

Vis Maior pályázat benyújtásáról szóló 3/2011.(I.6.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Vis Maior pályázat beadásáról
szóló 3/2011. (I.6.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.) A határozat 4.) pontja
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

2011. év
2.107.824.- Ft

%
30

az alábbiak szerint módosul:
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
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Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

4.918.256.- Ft
7.026.080.- Ft

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

26.) napirend: Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy Fegyvernek önkormányzat vállalja az 1 fő 8
órás adminisztrátor foglalkoztatási költségének felét, megkerestük a többi 5 önkormányzatot
is ezzel kapcsolatban. Örményes Képviselőtestülete a tegnapi ülésen úgy döntött, hogy nem
járul hozzá a foglalkoztatás költségéhez, a többi település polgármestere még nem jelzett
vissza.
Dr. Kiss Györgyné: Örményes mivel indokolta a döntését?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Örményes Képviselőtestülete már a rendőrségi tájékoztatóban
szereplő szolgálati óraszámot is vitatta, amit a rendőrség a településen tölt. A
Törökszentmiklósi Rendőrkapitány 153 órában határozta meg az Örményesen eltöltött
óraszámot, ami napi 8 órával számolva 18 nap jelenlétet jelent, ami a Képviselőtestület
véleménye szerint nem valós adat.
Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták, hogy
Fegyvernek önkormányzat fizesse a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatás költségeinek 50 %-át és az alábbi határozatot hozta:
25/2011.(I.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete szerint
jóváhagyja a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásáról szóló Együttműködési Megállapodást.

Erről értesül:
1.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
2.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
3.) Tiszabő Község polgármestere Farkas Barnabás
4.) Tiszaroff Község polgármestere Kamarás Zsolt
5.) Tiszagyenda Község polgármestere Pisók István
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6.)
7.)
8.)
9.)

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

25/2011.(I.27.) sz. önkormányzati határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására.

Együttműködő felek:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Tatár László polgármester
2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Török Csaba polgármester
3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Rédai János polgármester
4.) Tiszabő Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Farkas Barnabás polgármester
5.) Tiszaroff Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Kamarás Zsolt polgármester
6.) Tiszagyenda Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
képviseli: Pisók István polgármester
Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő napi 8 órás
közalkalmazott adminisztrátort közösen foglalkoztatnak az alábbiak szerint:
1.) A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszony keretében történik a mindenkori
jogszabályi rendelkezésnek megfelelő besorolás szerint. A munkáltató Fegyvernek
Nagyközség polgármestere.
2.) Az 1.) pont szerint felmerülő besorolás szerinti bér és járulék költségeit megállapodó
felek az alábbiak szerint vállalják:
Az éves díj előző év december 1-től tárgyév november 30-ig tartó bér és járulék
összege.
Ez az összeg 2010. december hónapban 89.500,- Ft bér + 24.165,- Ft járulék, 2011.
január 1-től – 2011. november 30-ig havi 94.000,- Ft bér + 25.380,- Ft járulék. Ez
összesen éves szinten 1.123.500,- Ft bér + 303.345,- Ft járulék, mindösszesen
1.426.845,- Ft.
A településekre jutó összeg:
bér (Ft)
járulék (Ft) összesen (Ft)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Fegyvernek: 50 %
561.750,151.670,713.420,Örményes
50 % 1/5-e,
112.350,30.335,142.685,Kuncsorba: 50 % 1/5-e,
112.350,30.335,142.685,Tiszabő:
50 % 1/5-e,
112.350,30.335,142.685,Tiszaroff:
50 % 1/5-e,
112.350,30.335,142.685,Tiszagyenda: 50 % 1/5-e,
112.350,30.335,142.685,__________________________________________________________________
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Összesen:

1.123.500,-

303.345,-

1.426.845,-

3.) Megállapodó felek vállalják, hogy a 2.) pont szerint kimutatott költséget a települések
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat 11745066-15409993 sz. költségvetési
számlájára minden év január 31-ig előre, egy összegben átutalják, összesen 142.685,Ft-ot.
4.) Amennyiben a közalkalmazotti törvény szerint a bér módosítására lesz szükség, erről
előző év december 31-ig írásban értesítést küld Fegyvernek Nagyközség
polgármestere a megállapodó polgármesterek részére, akik a már felemelt összegnek
megfelelő 1/5 részt vállalják kifizetni.
5.) Amennyiben január 31-ig nem kerül átutalásra a megállapodás szerinti összeg:
a.) Erről a tényről Fegyvernek Nagyközség polgármestere értesíti a Törökszentmiklósi
Rendőrfőkapitányt tárgyév február 15-ig, aki közbenjár a mulasztó település
polgármesterénél, a településre eső díj kifizetése érdekében.
b.) Az adott év március 1-től annyiszor 1-1 órával csökken az adminisztrátor napi 8
órás munkaideje, ahány település nem utalja át az 1 órának megfelelő összeget.

Fegyvernek, 2011. január 14.

…………………………………………
Tatár László polgármester
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

…………………………………………
Török Csaba polgármester
Örményes Község Önkormányzat

…………………………………………
Rédai János polgármester
Kuncsorba Község Önkormányzat

………………………………………….
Farkas Barnabás polgármester
Tiszabő Község Önkormányzat

…………………………………………
Kamarás Zsolt polgármester
Tiszaroff Község Önkormányzata

………………………………………….
Pisók István polgármester
Tiszagyenda Község Önkormányzata

Fentiekkel egyetértek:
Fegyvernek, 2011. január 14.
………………………………………….
Dr. Tóth Péter r.alezredes, Kapitányságvezető
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
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Tatár László polgármester megköszönte a képviselők részvételét, munkáját és az ülést
18 óra 10 perckor berekesztette.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Papp Róbert :)
Jkv. hitelesítő

