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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-i soros
ülésén.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, Buzás Istvánn dr. jegyző,
Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, Tűhegyi Julianna, Barta Józsefné intézményvezetők,
Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Nardai
Dániel települési menedzser,
N-Alexander Kft. képviseletében: Zupcsán László, Nagy Norbert és Bogár András,
Dr. Tóth Péter Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője, valamint Simon Imre a
Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka.
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszönti az N-Alexander Kft.
képviselőit, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.
Az interpellációk ismertetése és a napirendek tárgyalása előtt felkéri Zupcsán Lászlót az NAlexander Kft. képviselőjét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a szennyvízhálózat
építésével, valamint a vízi közmű társulat alapításával kapcsolatban.
Zupcsán László N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft. üzleti vezetője: Tisztelettel
köszöntötte a megjelenteket és röviden bemutatta a kft-t és működési területüket.
A Kft. Miskolci székhelyű biztosítási alkusz cég, 1996 óta dolgoznak a piacon. Teljes
egészében magyar tulajdonú, fő tevékenysége biztosítások kötése és hitelközvetítés
magánszemélyeknek, jogi személyiségeknek és gazdasági társaságoknak. Több mint 14 éve
foglalkoznak különböző önkormányzati beruházásokkal, víziközmű társulatok, útépítő
közösségek szervezésével és az itt kialakult forráshiány kezelésével. 140 gesztor
önkormányzaton keresztül 400 településen alakítottak víziközmű társulatot, ami egyre
nehezebb. Az önkormányzatok csak úgy tudják megvalósítani a beruházásokat, ha bevonják
az érdekelteket, azokat az ingatlantulajdonosokat, aki szolgáltatást fognak kapni. Ezen a
településen is ez lenne a feladatuk. Szerveztek Kisújszálláson, Kunhegyesen, Kenderesen
víziközmű társulatot az Innoinvest közreműködésével. Tiszaföldváron 2000 fős útépítő
közösséget, Kunszentmártonban a társulat 3. ütemét.
Elmondta, hogy UNIO-s KEOP környezetenergetikai alapú támogatásra van lehetőség
pályázni szennyvízhálózatra és egyéb hasonló közművek építésére. Minden beruházásnál
önerőre van szüksége, hiszen 100 %-os támogatottság nincs. Az UNIO-s támogatás
sajátossága, hogy előre kell az önerőt bemutatni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Be kell
mutatni azt is, hogy a lakosság támogatja ezt a beruházást, ha ez hiányzik, nem fogadják be a
pályázatot. A pályázat benyújtásakor a lakosság 75 %-ának rákötési szándéknyilatkozata
szükséges, a következő évben a 92 %-ának a hozzájárulása.
Költséghasznos támogatás van, CBA-t, megvalósítási tanulmányt kell készíteni és a
víziközmű társulat üzemeltetése is hatékony kell, hogy legyen. A befizetett szennyvíztisztítási
díjból fizetni kell az amortizációt, további támogatás nélkül fenn kell tartani a közművet.

3
A pályázat beadásakor biztosítani kell az önerőt, ami Fegyvernek esetében kb. 400 mFt, a
pályázónak összesítő jelentést kell készíteni, hogy mennyien csatlakoztak a közműhöz, de ha
az UNIO vizsgálja, be is kell mutatni ezeket a nyilatkozatokat. A pályázó és a beruházó az
önkormányzat, a víziközmű társulat az önkormányzat tulajdonába kerül, neki kell üzemeltetni
vagy az általa létrehozott cégnek. Az önkormányzatnak van egy felfüggesztett, de nem
elutasított KEOP pályázata, amit az új kormányzat befogad, ha megfelelnek a feltételeknek.
Az önkormányzatok az önerőt többféleképpen bemutathatják, meglévő pénzeszközből,
hitelből, kötvényalapú támogatásból, kötvényalapú hitelből vagy víziközmű társulat
létrehozásával. Az önkormányzat Képviselőtestületének határozatot kell hozni arról, hogy
milyen formában építi meg ezt a szennyvízhálózatot, társulatot szervez és társulati formában
biztosítja a hiányzó forrást, az önerőt. A határozat meghozatalát követően meg kell alakítani
egy Szervezés Előkészítő Bizottságot, meg kell választani annak elnökét. A bizottság feladata
a víziközmű megszervezése, a szándéknyilatkozatok összegyűjtése az érdekeltektől. A
bizottságnak össze kell hívnia az Alakuló Közgyűlést, elő kell állítani azokat a
dokumentumokat, amelyek szükségesek a cégbírósághoz. A bizottság feladatát átvállalja az
N-Alexander Kft. az önkormányzat megbízása alapján. Az N-Alexander megszervezi a
víziközmű társulatot és biztosítja a jogi hátteret addig, amíg be nem jegyzik a cégbíróságnál
ezt a társulatot és minden dokumentációt elkészítenek, alapszabály tervezetet, amit a szervező
bizottság, a Képviselőtestület megismer és ami a helyi sajátosságok figyelembevételével
készül el. Ez természetesen közös munka kell, hogy legyen. Az elmúlt 5 év tapasztalata, hogy
ha együtt történik a társulat szervezése, a lakosok alapos tájékoztatása, a megfelelő számú
nyilatkozat összegyűjtése, akkor rövid idő alatt megteremthetőek a feltételek a sikeres
beruházáshoz.
1500-2000 ingatlantulajdonost az utcabizalmiak segítségével pár nap alatt felkeresnek.
Tudomása szerint a márciusi közmeghallgatásokon széleskörű tájékoztatást kaptak a lakosok,
utcabizalmiak kijelölésre kerülnek, remélhetőleg a lakosok megfelelő számban vállalják a
hálózatra való rákötést.
Ha a lakástulajdonosok 75 %-a vállalja a rákötést, összehívják az Alakuló Közgyűlést, ahol a
75 %-os jelenlétet biztosítani kell. Kb. 1800 ingatlantulajdonosnak ott kellene lenni ezen az
Alakuló Közgyűlésen, ami technikailag is lehetetlen, ezért a törvény arra ad lehetőséget, hogy
meghatalmazottakon keresztül alakuljon meg a víziközmű társulat. A meghatalmazott
maximum 100 ingatlantulajdonost képviselhet. Meghatalmazottak lehetnek, akik a lakosokat
felkeresik, a szervező bizottság tagjai, illetve az utcabizalmiak. Ettől függetlenül az Alakuló
Közgyűlésre mindenkit meg kell hívni, az is el fog jönni, aki belépett és az is, aki nem lépett
be a víziközmű társulatba, mindenki szavazhat. A víziközmű társulat tagjai azok az
ingatlantulajdonosok, aki a tervekben szerepelnek. Minden olyan ingatlantulajdonos, ahol a
lakásban, családi házban vezetékes ivóvíz van bevezetve. Ahol nincs ivóvíz bevezetve, a
KEOP nem támogatja, kizárja, elő közművesítésnek tekinti, üres telket szintén nem támogat,
mert nincs vízfogyasztás és nincs szennyvízkibocsátás.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik a szervezéskor belépnek, ők alapító tagok, akik nem
lépnek be, de egyébként érdekeltek, illetve benne vannak a tagjegyzékben, azok
kényszertaggá válnak és ha akarják, ha nem, meg kell fizetniük a hozzájárulást. Ezeket a
lakosokat tájékoztatni kell, ha nem fizeti meg, köztartozásnak minősül és közadó módjára
behajtható.
A Képviselőtestület határozatának meghozatala után tájékoztató levelet küldenek ki a
lakosoknak, 3 lakossági fórumot szerveznek, amelyeken már lehetőség lesz belépni a
víziközmű társulatba. A lakosoknak javasolják, hogy a Fundamentával szerződést kössenek,
amelyben vállalják, hogy 67 hónapon keresztül 2.295,- Ft-ot fizetnek, így 5,5 év múlva az
állami támogatással (30 %) és a betéti kamattal (3 %) teljesítik a hozzájárulás összegét, ami
197.500,- Ft. A szerződéses összeg két részből áll. Az egyik 50 % a megtakarítási összeg, a
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másik 50 % a hiteljogosultság. Ezt a hitelt a lakóingatlan tulajdonos 1 éven belül felveheti a
lakás felújítására, közművesítésre 6 %-os kamatra, de 1 év után elévül.
Az a lakos, aki a Fundamentával nem szeretne szerződést kötni, ő is fizetheti részletben az
érdekeltségi hozzájárulást, de abban az esetben 67 hónapon át 2.925,- Ft-ot kell fizetni, ami a
végén szintén 197.500,- Ft lesz, mert a 30 %-os állami támogatás ebben az esetben nem jár.
Annak az ingatlantulajdonosnak, aki 2011. március 31-ig egy összegben fizette be a
hozzájárulást, szintén be kell lépnie a társulatba, a szándéknyilatkozatot alá kell írnia. A
Képviselőtestületnek döntenie kell arról, hogy elfogadottnak tekinti az összeget vagy a
különbözetet megfizetteti az ingatlantulajdonossal.
Az LTP szerződés megkötésekor 3.900,- Ft szerződéskötési díjat kell fizetni minden lakosnak.
A Kft. javasolta, hogy ezt az összeget az önkormányzat vállalja át a lakosoktól és utalja át a
társulat számlájára, ezzel aktiválva azt. Az önkormányzat által megfizetett szerződéskötési díj
a lakosok felé egy gesztus, megmutatva, hogy bízik a beruházás megvalósulásában, ezzel is
segítve az ingatlantulajdonosok terheit, költségeit.
A szennyvízberuházás magában foglalja a gerincvezeték és a szennyvíztisztító megépítését,
minden olyan műszaki rendszert, ami szükséges a szennyvíz elszállítására, illetve
elszállítására és minden ingatlanhatáron belül 1 m-re leállás kiépítését. A házi bekötés minden
tulajdonos feladata és költsége lesz, egyénileg megoldható, nem szükséges terv készítése.
A társulásnak 3 legfőbb szerve lesz. Az első és legfontosabb a Közgyűlés, amely működteti a
víziközmű társulatot. A másik legfontosabb az Intéző Bizottság, amely operatív irányító
testület, a társulat ügyeit intézi, a bizottság elnöke egyben a társulat elnöke is. Ő képviseli a
társulatot, szerződést köthet, társulati hitelszerződést írhat alá, ő jegyezteti be a céget a
cégbíróságon, neki lesz aláírási joga. Harmadik legfontosabb az Ellenőrző Bizottság,
amelynek 1 elnöke és minimum 2 tagja van. Ellenőrzi, hogy a társulat és az Intéző Bizottság a
szabályoknak, törvényeknek megfelelően dolgozik-e.
A kivitelezéssel és a beruházással kapcsolatban csak az önkormányzatnak van feladata, a
víziközmű társulatnak nincs. Az önkormányzat nyújtja be a pályázatot, az önkormányzat a
beruházó, ő válassza ki közbeszerzésen keresztül a kivitelezőt, neki van felelőssége műszaki
ellenőrt állítani, megvalósítani, ellenőriztetni. A társulat a beruházóval társszerződést köt,
amelyben átadja a beruházáshoz szükséges önerőt. A társulatnak ezt az összeget egy
visszavonhatatlan ígérvénnyel kell a pályázati szakaszban biztosítani az önkormányzatnak, ezt
kell hozzácsatolni a pályázati anyaghoz, valamint a csatlakozás %-os arányát. Így felel meg az
önkormányzat a pályázati feltételeknek. Ha az önkormányzat megnyeri a pályázatot és
megindul a beruházás, az önerőből a kivitelezőt ki kell fizetni.
A lakástulajdonosok csak 5,5 év múlva fizetik ki a megállapított rákötési díjat, de ezt már a
kivitelezés során meg kell előlegezni. A víziközmű társulat hitelből tudja biztosítani a
finanszírozási költséget. A hitel 10 évre vehető fel, az első 5 évben a kamatok 70 %-át, a
második 5 évben a kamatok 35 %-át vállalja az állam a társulat helyett.
Papp Róbert képviselő megérkezett az ülésre.
Magyarország fejlesztési tervében szerepel, hogy 2015-ig a 2000-10000 lakosú településeken
meg kell építeni a szennyvízhálózatot. Ha ezt Fegyvernek nem építi meg, a környezetvédelmi
terv szerint el kell számolni az elfogyasztott víz mennyiségével azonos szennyvíz
ártalmatlanításával. Zárt rendszerben elvezeti az elfogyasztott víz után keletkezett
szennyvizet. Nem csak az UNIO szorgalmazza a szennyvízhálózat megépítését, hanem a
település érdeke is a beruházás megvalósítása az ivóvíz védelme érdekében. Vizsgálatok
alapján megállapították, hogy az ország ivóvízbázisa évről-évre szennyezettebb.
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Herman József: Egyetért a beruházás megvalósításával, de miért szükséges az N-Alexander
Alkusz Kft. bevonása és ez mennyibe kerül az önkormányzatnak?
Zupcsán László: Az önkormányzat egyedül is megszervezheti a víziközmű társulatot, illetve
a lakosok szándéknyilatkozatának aláíratását, de az LTP szerződések kötését kizárólag
vizsgával és erre engedéllyel rendelkező személyek és cégek végezhetik. A Kft. munkájával
kapcsolatban az önkormányzatnak nincs költsége, az LTP jutalék az ő bérük, az fedezi
költségeiket.
Bogár András: Felhívta a figyelmet arra, hogy ha a 75 %-os rákötési szándékot nem tudják
elérni a nagyközségben, akkor a későbbi években nem lesz esélye a településnek a 85 %-os
támogatottsághoz hozzájutni. Ezt most kellene kihasználni és megvalósítani.
Herman József: A közmeghallgatásokon elhangzott, hogy az elfogyasztott 200 em3 ivóvíz
mellett 40 em3 szennyvíz kerül kiszállításra, a többi víz a talajba szivárog, itt van alattunk. Az
elkövetkező években az elfogyasztott vizet kiszállítják a szennyvíztelepre, de a helyzet csak
annyiban változik, hogy a víz nem alattunk, hanem mellettünk lesz. Azért emelkedik a talajvíz
szintje, mert az ezer méterről felhozott vizet nem nyomjuk vissza, hanem itt tartjuk fenn.
Bogár András: A szennyvíz ártalmatlanítása során olyan eljárást alkalmaznak, amely után a
Holt-Tiszába vezethető ez a megtisztított víz.
Zupcsán László: A szakemberek véleménye szerint a szennyvízhálózat kiépítése nem oldja
meg a talajvíz problémáját, de az ivóvizet meg tudja védeni. Az viszont tény, hogy a
szennyvizet a rendszeren keresztül elvezetik, megtisztítják és az élő vízbe továbbítják, tehát
nem marad itt.
Tatár László polgármester: Szükségesnek tartja egy tapasztalt szakemberekből álló cég
közreműködését a szervezésben, mert látható, hogy 4 évvel ezelőtt nem sikerült ezt jól
megszervezni, 2 beadott pályázatot is visszadobtak. A Képviselőtestületnek dönteni kell arról
is, hogy az egy összegben befizető lakosokkal mi lesz. Az ígéret szerint az akkor
meghatározott összeg elég lesz-e a rácsatlakozásra?
Buzás Istvánné dr. jegyző: 2005-ben a Képviselőtestület felvette a kapcsolatot a Kft-vel,
rendeletet alkotott arról, hogy a Fundamentával kötnek szerződést a lakosok, valamint
idősávonként mennyit fizetnek egy összegben azok, akik ezt vállalják.
A Kft-től kaptunk egy határozati mintát, amelyet át kell dolgozni. A rendelet-tervezet arról
szól, hogy a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló rendeletbe bele kellene
foglalni, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás 2014 évre 197.500,- Ft. A 2. §-ban szerepelne,
hogy aki a Fundamentával köt szerződést, az 67 hónapon át 2.295,- Ft/hó összeget fizet. A
rendelet-tervezet 3. §-ában az egy összegű befizetések idősávonként vannak feltüntetve,
javasoljuk, hogy az alábbi szövegrésszel egészüljön ki a táblázat.
„Az egy összegű befizetések kamattal növelt összegét a lakosok egészítsék ki 197.500,- Ftra.”
A 4. §-ban az érdekeltségi egység minden megkezdett 450 l/nap vízfogyasztásnak minősül.
Bognár Zoltán: Ha a lakosok 50 %-a vállalja csak a rákötést, akkor is ki kell fizetni a 3.900,Ft szerződéskötési díjat a Kft-nek?
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Zupcsán László: Ha a társulat nem alakul meg, akkor senki nem fizet, addig kell a szervezést
végezni, míg a pályázathoz szükséges 75 %-os szándéknyilatkozat nincs meg. Az
önkormányzatnak a társulat cégbejegyzése után kell átadni ezt az összeget.
Tatár László polgármester: Az egy összegű befizetők hátrányba kerülnek a lakás előtakarékossági szerződéskötőkkel szemben, mert nekik nem jár az állami támogatás.
Zupcsán László: Minden lakosnak egységes az érdekeltségi hozzájárulás, 197.500,- Ft. Azok,
akik LTP szerződést kötnek, kapnak állami támogatást, ezért ők kevesebbet fizetnek, az egy
összegben befizetők pedig többet. Az egy összegű hozzájárulást nem kell megfizetni, csak
akkor, ha az önkormányzat megnyerte az állami támogatást és indul a beruházás. Ekkor a
társulat felszólítja az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy megadott határidőn belül fizesse
meg az egy összegű hozzájárulást.
Papp Róbert: Ha az LTP összeget a lakos nem fizeti havonta, akkor elesik az állami
támogatástól?
Zupcsán László: A befizetett összeg után kapja az állami támogatást, ha nem fizette
rendszeresen, az elmaradt összeg után elesett ettől a támogatástól. Erre fel kell hívni majd a
lakosok figyelmét.
Nardai Dániel: Az egy összegű befizetések esetén az önkormányzat azt igérte 2006-ban,
hogy a beruházás megkezdésekor ez az összeg 144.000,- Ft-ot ér. A mai tervezés szerint pedig
minden lakóingatlan tulajdonosnak 197.500,- Ft-ot kell fizetnie. E két összeg közötti
különbözetet a lakosoknak meg kell fizetniük.
Tatár László polgármester: El kellene gondolkodni azon, hogy az egy összegben
befizetőknek kamattal növelten visszafizetnénk a pénzét és felajánlanánk számukra LTP
szerződés kötését.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Megközelítőleg ki lehet számolni kinek mennyi összeg jár. Egy
összegben van lekötve ez a pénz, nem név szerint. A kommunális adómentességet ezek a
lakosok igénybevették, döntés szükséges ezzel kapcsolatban is.
Egy másik lehetőség, hogy 2011. március 31-ig teljesített egy összegű befizetéseket
elismerjük 121.000,- Ft-nak és ezen összeget kell kiegészíteni 197.500,- Ft-ra és az egy
összegű befizetést 2011. április 1-től le kellene zárni.
Tatár László polgármester: Javasolta, hogy a napirenddel kapcsolatos vitát, egyeztetést az
ülés végén folytassák és április 6-i rendkívüli ülésen döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.
Tatár László polgármester: Köszöntötte a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjét
Dr. Tóth Péter és a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnokát Simon Imrét, javasolta a
képviselőknek, hogy a Polgármesteri tájékoztató előtt a 2. napirend a Fegyverneki Rendőrőrs
beszámolója kerüljön megtárgyalásra.
A képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.
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2.) napirend: A Fegyverneki Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadása
Előadó: Dr. Tóth Péter rendőralezredes a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
Dr. Tóth Péter: Köszöntötte a Képviselőtestület tagjait. Kiegészítésként elmondta, hogy a
beszámolóban lévő adatok alapján látható, Fegyverneken növekedett a bűncselekmények
száma, különösen a november, december, január, február hónapokban. Ennek oka
visszavezethető a változó társadalmi helyzetre, amely nem segíti a bűnözés visszaszorítását.
Összességében elmondható, hogy Törökszentmiklós Rendőrkapitányságánál 200 nyomozással
kevesebbet kellett elrendelni, ugyanakkor Fegyverneken az előző (2009.) évinek a kétszeresét,
szám szerint 300 ügyet indítottak el. Úgy látszik márciusban ez a helyzet rendeződik, az
adatok átlagos számot mutatnak. Ennek oka talán, hogy a közmunkaprogram február 1-én
megkezdődött, a lakosok egy részének anyagi helyzet mélyponton van. A településen sok volt
a fa- és vaslopás, az elkövetőket nehéz elfogni, rábizonyítani, rövid idő alatt eladják a lopott
vasanyagot.
A Fegyverneki Rendőrőrsön folyamatos létszámemelkedés van, próbálnak több bűnügyi
szakembert átcsoportosítani ide.
A településen élő bűnelkövetőket őrizetbe veszik, de vannak olyan esetek, ahol a bíróság nem
helyezi őket előzetes letartóztatásba, annak ellenére, hogy a rendőrség erre előterjesztést tesz.
A szabálysértéssel kapcsolatban megváltozott a rendőrség tevékenysége, 50-60 %-os
eredményességet tudnak felmutatni.
A Megyei Rendőrkapitány Úrral egyetértésben a Fegyverneki Rendőrőrs fejlesztésére, a
rendőri erők erősítésére tettek javaslatot. Az Országos Főkapitány Úr szóban elmondta, hogy
támogatja ezt az elképzelést, de döntés még nem történt. Sajnos a rendőrségnél is
költségcsökkentéseket hajtanak végre, 50 milliárd forint került elvonásra.
Más településen lévő rendőrőrsök nagyobb támogatást kapnak az önkormányzattól. Lehet,
hogy jobb anyagi helyzetben vannak vagy nagyobb hangsúlyt helyeznek a rendőrség
munkájára. Kérte az önkormányzatot, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassák a
rendőröket.
Megköszönte a Képviselőtestület támogatását a Fegyverneki Rendőrőrsön foglalkoztatott
adminisztrátor esetében, további segítséget jelentene számukra, ha egy közfoglalkoztatásban
részt vevő elvégezné a kisebb adminisztratív munkákat.
Bízik abban, hogy az önkormányzat vezetőivel, a Képviselőtestület tagjaival az
együttműködésük az elkövetkező időkben is a kölcsönös bizalmon alapul, az emberek
biztonságérzetét, bizalmát a rendőrség felé emelni tudják.
Papp Róbert: A lopás és az egyéb lopás között mi a különbség?
Dr. Tóth Péter: A lopás kisebb kárértékű vétség, pl.: a kerékpárt lezáratlanul hagyják és
ellopják. Ha le van zárva a kerékpár és dologi erőszakot használnak vagy ha behatolnak egy
zárt udvarra és elvisznek valamit, akkor az egyéb lopás. Az egyéb lopás minősített esete a
lopásnak, bekerített helyre behatolással történő bűncselekmény.
Herman József: A lakosokat nem a statisztikai adatok érdeklik, hanem ha kilépnek az utcára,
mennyire érzik magukat biztonságban. Miért nem tudnak hatékonyan fellépni bizonyos
személyek, családok, pl.: uzsorások ellen? Mindenki tudja kiről van szó, a rendőrség is.
Nem csak a bűnelkövetés, a garázdaság, hanem már a jelenlétük is irritálja a lakosok egy
részét, pl.: az autóból áradó hangos zene.
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Dr. Tóth Péter: Több eljárás folyamatban van, több gyanúsítottat kihallgattak, 6 személy
előzetes letartóztatásban van e tárgyban. Tudomásuk van arról, hogy egyes személyek
követtek el bűncselekményeket, de sajnos a tanúk elmondása szerint nem láttak semmit,
bizonyíték nélkül nincs vádemelés. Véleménye szerint a lakosoknak tenni kell saját védelmük
érdekében, csak így számíthatnak a rendőrség hatékony munkájára.
Az a személy nem követ el szabálysértést, aki az autóban hangosan zenét hallgat.
Dr. Kiss Györgyné: A közeljövőben várható, hogy Fegyverneken a 16 státusz feltöltésre
kerül?
Dr. Tóth Péter: Az ígéretek szerint, ha vége lesz az Európai Unio-s Elnökségnek július 1ével, az ott szolgáló rendőrök hazajönnek, 6 főt szeretnének ide helyezni. Fegyverneken meg
kell erősíteni a rendőri állományt annak érdekében, hogy a bűncselekmények számát vissza
tudják szorítani legalább a tavalyi évi szintre.
Nagy József: Szakmailag mit jelent az önállóan kezdeményezett intézkedés és hogy
Fegyverneken és Tiszabőn az elemek kiszorítására az intézkedéseket már megtettük?
Működik-e térségünkben a vádalku?
Dr. Tóth Péter: Fegyverneken és Tiszabőn megpróbáljuk a bűnelkövetőket elfogni és
őrizetben tartani. Magas szintű bűnügyi konspirációval szűrjük ki ezeket az embereket a
Megyei
Rendőrkapitánysággal
együttműködve.
Tiszabőn
az
önkormányzat
Képviselőtestületének tagjai közül előzetes letartóztatásba helyeztek gyanúsítottakat.
A Belügyminiszter konkrét utasításokat fogalmazott meg az Országos Rendőrkapitány felé,
aki központi intézkedési terveket bocsátott ki. Ez azt jelenti, hogy országosan, a Megyei
Rendőrkapitányságok felé meghatározzák milyen akciókat, fokozott ellenőrzéseket kell
tartani. 2-3 polgárőrrel kiegészülve megmutatják, hogy egy nagyobb rendőri erőt tudnak
állítani, mely a bűnmegelőzés irányába hat, nem pedig a bűnüldözést segíti elő. Vannak a
közlekedés biztonságát célzó központi intézkedések, az önállóan kezdeményezett intézkedés
pedig a Rendőrkapitányság által kezdeményezett éjszakai megfigyelések, portyák, amelyek
körözöttek elfogására irányulhatnak.
Vádalku létezik a térségben, de az elmúlt időben erre nem került sor. Nem olyan egyszerű,
ezzel kapcsolatban is szigorították a törvényeket.
Szatlóczki Edit: Megérti a rendőrség nehézségeit, elégetlenségének adott hangot az oktatási
intézményeket ért atrocitások miatt. Az utóbbi időben 4 esetben is történt rongálás, lopás. A
Szakiskolánál falfirkálás, a Dózsa Gy. úti iskolában ablakbetörés történt, decemberben a
Tűzoltószertárból nagy értékű hegesztőt loptak el, illetve februárban a Könyvtárba törtek be.
Nincs tudomása arról, hogy a helyszíni szemle után a Tűzoltószertárnál további intézkedés
történt volna. Kérte a rendőrség fokozottabb ellenőrzését, hétvégi részvételét a településen.
Dr. Tóth Péter: Mindenki tulajdona fontos a rendőrség számára, de az önkormányzat
intézményeiben lévő eszközök még fontosabbak, mert ez köztulajdon. Folyamatban lévő
ügyről a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka ad majd tájékoztatást, de ez nem tartozik másra.
Bizalommal forduljanak hozzá, mint sértetti képviselőnek joga van ehhez.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadták a Fegyverneki Rendőrőrs 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozták:
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A Fegyverneki Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.
1.) Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal
megköszöni a Rendőrség 2010. évben végzett munkáját.
2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrőrs működési területén érintett
települési önkormányzatokkal közösen (Tiszabő, Tiszaroff, Tiszagyenda, Örményes,
Kuncsorba) a Fegyverneki Rendőrőrs munkáját 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásával segíti a befizetett összeg erejéig, melyből Fegyvernek 4 órát
finanszíroz.
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányt, hogy az adminisztrátor közös foglalkoztatás megvalósításához
nyújtson segítséget.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Fegyvernek
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester a meghívón lévő napirendeken kívül az alábbiakat javasolja
felvenni:
12.) Vis maior pályázat benyújtásáról
13.) Fegyvernek Nagyközség szennyvízberuházásáról szóló határozat elfogadása
14.) A közműfejlesztési célú lakossági pályázatról szóló rendelet módosítása
15.) A helyi sportról szóló rendelet módosítása
16.) Iskola felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
17.) Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend módosítása
A Képviselőtestület a javasolt napirendi pontok tárgyalását 9 igen szavazattal elfogadta.
Tatár László polgármester javasolta, hogy a 13.) és 14.) sz. napirendek esetében a határozat
elfogadásáról, illetve a rendelet módosításáról az ülés végén döntsön a Képviselőtestület.
A javaslatot a képviselők ellenvetés nélkül 9 igen szavazattal elfogadták.
Interpellációk:
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Herman József: Megkereste a Csillag út 22/A sz. alatti lakos, aki elpanaszolta, hogy 1-2
hónappal ezelőtt 6 méteres nagy teherautók közlekedtek az utcában és e miatt a házán komoly
károk, repedések keletkeztek. A problémáját jelezte az önkormányzatnál, de segítséget nem
kapott. Van-e tudomása valakinek az önkormányzatnál arról, hogy milyen járművek
közlekedtek ekkor?
Szapárfaluban a Berényi úton mikor kezdik a romos ház bontását, körülkerítését?
Tatár László polgármester: Nincs információnk nagy méretű teherautók közlekedéséről,
nem tudjuk mit szállítottak. Utánanézünk kinek a teherutói lehettek?
A Berényi úton hamarosan kezdődik a munka, amit a közfoglalkoztatásban dolgozók
végeznek.
Bognár Zoltán: Kötelező volt Hubaiék előtt a volt buszmegállóban a betont feltörni?
Tatár László polgármester: A bíróság döntése alapján igen.
A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta az interpellációkra adott
válaszokat.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Fegyverneken a lakosoknak vetőmagot osztottak, figyelemmel kíséri azt
valaki, hogy elvetik-e ezeket és gondozzák-e a növényeket? Mikor történik a közvilágítás
korszerűsítése? Van-e lehetőség a Szapárfalui Posta újraindítására?
Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója:
A Családsegítő Szolgálaton belül történt a vetőmag elosztása 120 lakosnak 1.000,- Ft
értékben. A Vöröskereszten keresztül minden olyan lakos kaphatott, aki 40 m2 területtel
rendelkezett, a megműveléshez eszközök (ásó, kapa, gereblye) rendelkezésére állnak. A
veteményt 3 alkalommal fényképezik, először április 11-én. A legszebb kert tulajdonosa
2012-ben 10 db naposcsibét kap ajándékba.
Tatár László polgármester: Szapárfalui Posta nyitásával kapcsolatban ma is volt egy
telefonos megbeszélés, készül a szerződés, előzetes egyeztetés alapján július 1-ével heti 2
alkalommal hétfőn és csütörtökön 12-13 óráig fog nyitva tartani. A forgalomtól teszi függővé
a Magyar Posta, hogy szükséges-e a településen az üzemeltetés, hogy a heti 2x1 óra
nyitvatartás elégséges vagy emelni szükséges ezt az időt.
Az épületet az önkormányzat ingyen rendelkezésükre bocsátja, elvégzik a festést, mázolást és
a közüzemi számlákat is átvállalja az önkormányzat. A közvilágítás korszerűsítésével
kapcsolatban a Képviselőtestület hozott egy határozatot, folynak az egyeztetések, érkeznek az
árajánlatok, igyekszünk az legjobb és legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani a település számára.
Herman József: Nem látja az előterjesztések között azt a rendeletet, amelyben a lakókat
köteleznék saját ingatlanuk rendben tartására. Véleménye szerint a Képviselőtestületnek
rendeletet kellene alkotni arról, hogy csak az kaphasson segélyt, akinek gondozott a kertje,
udvara.
Tatár László polgármester: A törvény szerint az kaphat az önkormányzattól bérpótló
juttatást, akinek az ingatlana gondozott. 3 településen helyi rendeletet alkottak, de nem tudják
betartatni. A lakosok anyagi befektetése is szükséges ahhoz, hogy az elhanyagolt ingatlanokat
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felszámolják (gyomirtószer, parkányirtó). Ha a segélyeseket azzal büntetjük, hogy megvonjuk
tőlük az egyedüli jövedelmi forrást, esélyük sem marad ezen munkák elvégzésére. Keressük a
megoldást, de valószínűleg az önkormányzat anyagi segítségére is szükség lesz. Fel kell
mérni az elhanyagolt ingatlanokat, az önkormányzatnak ki kell takarítani azokat és
felszólítani a tulajdonost, hogy azt az állapotot őrízze meg.
Ficsor Dénes: Nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy holnaptól e miatt nem kapják a segélyt.
Nagyon sok embernek ez az egyedüli bevételi forrása.
Szatlóczki Edit: A tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy a március 15-i
megemlékezések rendben lezajlottak és a Művelődési Házban volt az Országos Színjátszó
Találkozó megrendezve, amelynek lebonyolításáért köszönet illeti a Művelődési Ház
igazgatónőjét.
Tatár László polgármester: Herman József képviselő felvetette a településen a helyi
televízió létrehozását. Az előzetes adatok alapján 20 mFt-ba kerülne ez a beruházás, amelyhez
jelenleg állami támogatás és saját forrás sincs. Fel kellene venni a kapcsolatot a
Törökszentmiklósi vagy a Szolnoki tv-vel, velük együttműködve lehetne megvalósítani, a
hosszú távú gazdasági fejlesztésben lehet szerepeltetni.
Herman József: Túlzásnak tartja ezt a költségvetést.
A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a tájékoztatót.
3.) napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tagjai 2 igen és 2 nem arányban
szavaztak, a Képviselőtestületre bízták a döntést. A rendelet 43. §-ának hatályon kívül
helyezése azt jelenti, hogy a Képviselőtestület üléseiről nem készül hangfelvétel? A rendelettervezet ezen §-ánál nem volt egyetértés a tagok között, a többi §. elfogadását javasolja a
bizottság.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Helyesbítést javasolt, a rendelet-tervezetben elírás miatt a 2. §nál a 48. §. helyett a 43. §. veszti hatályát. Tájékoztatta a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a
jelenlegi SZMSZ-ben úgy szerepel, hogy a testületi ülésekről hangfelvétel készül, ami nem
selejtezhető. A hangfelvétel rögzítése magnókazettára történik, ami elavult. Folyamatban van
egy korszerűbb technikai rendszer beszerzése. A továbbiakban is hangfelvétel készül az
ülésekről, de ez ne legyen kötelező, mert az általuk rögzített adatok közérdekű adatnak
minősülnek és bárki kérésére ki kell adni. A Képviselőtestület tagjainak védelme érdekében és
az ülésen elhangzott nem közérdekű adatok miatt javasolták az SZMSZ ezen §-ának
felülvizsgálatát.
Dr. Kiss Györgyné: E rendelet-tervezet elfogadása után nem minden ülésről készül
hangfelvétel?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ezután is minden testületi ülésről hangfelvétel készül, ami a
képviselők kérésére bármikor visszahallgatható.
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Papp Róbert: Nem javasolta a rendelet ezen §-ának hatályon kívül helyezését. Minden
képviselőnek vállalnia kell a testületi ülésen elhangzott hozzászólását, véleményét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében
megszavazták a 43. §. hatályon kívül helyezését, valamint 9 igen szavazattal elfogadták a
rendelet módosítását és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2011.(IV.1.) sz. rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: A Képviselőtestület 2011-2014. évi Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a Gazdasági Program III. fejezet 3. pontjának (Egészségügy) első két mondata
helyett az alábbi szöveget javasolta:
Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi
Rendelőben mikro-térségi szinten az ügyeleti rendszert.
A módosító javaslattal a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal:
- A Gazdasági Program II. fejezet 2. pontjának utolsó előtti bekezdésében a 8. pont
helyett 4. pont kerüljön.
- A Gazdasági Program II. fejezet 3.) pontjánál a felsorolás második részénél a helyrajzi
szám hiányos, pótolni kell (1539/36,37,38,39,41,42).
- A Gazdasági Program II. fejezet 4.) pontjának utolsó bekezdésében a 3. pont 2. pontra
módosul.
- A Gazdasági Program II. fejezet 5.) pontjának első bekezdésében a 4. pont 3. pontra
módosul.
- A Gazdasági Program III. fejezet 1. pontjában helyesen az iskola neve: Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
A Képviselőtestület a módosításokkal 9 igen szavazattal egyetértett, a módosításokkal együtt
a Képviselőtestület 2011-2014. évi Gazdasági Programját 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
15/2011.(IV.1.) sz. rendelete
A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011-2014. évi Gazdasági
Programjának elfogadására.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: A helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában lévő
oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló rendelet módosítása
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Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosító indítványt javasolt. Kiegészítésként javasolta, hogy a rendelet-tervezetbe
5. §-aként kerüljön be az alábbi rendelkezés:
5. §. A rendelet 10. §. b.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b.) Az óvoda a fejlettségére vonatkozó szakvéleménye alapján január 31-ig elkészíti a
tankötelessé váló tanulók jegyzékét, amelyet megküld az önkormányzat jegyzőjének és
az általános iskolának. Ez az alapja a körzethatárok esetleges módosításának és a
beíratási kötelezettség ellenőrzésének.
A rendelet-tervezet 5., 6., és 7. §-át vegyék ki az alábbi indokok alapján és e módosítással a
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Az iskolai beiratkozások március 25-ig megtörténtek, a Tiszabői tanulók száma 4 fő lesz, akik
közül 2 fő Fegyvernekre járt óvodába. Nem tartják fontosnak, hogy rendeletben szabályozzák
a nem fegyverneki lakosú gyerekek beiratkozását, szóban már megállapodtak erről, az első
osztályos tanulói létszám betelt.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság kiegészítést javasol a rendelettervezet 6. §-ának 1. pontjához: .......beírása, kivéve, aki eddig is idejárt óvodába. E
kiegészítéssel elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Ficsor Dénes: A jelenleg hatályos Alkotmánnyal nem ütközik ez? Az emberi méltóság, az
emberi szabadsághoz való jog nem sérül? A Képviselőtestület nem hozzon törvénybe ütköző
rendeletet.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A közoktatási törvény szerint az iskolaigazgató nem tehet
különbséget a kijelölt körzethatáron belül lakóhellyel rendelkező gyerekek beiratkozása
között, ha ezen felül a létszám megengedi, köteles a körzethatáron kívülről is gyerekeket
felvenni. A törvény szerint: Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége után további
felvételi kérelmet is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
kérelmét teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló közül előnyben kell részesíteni
azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol
az iskola székhelye található.
Az Alkotmány úgy szabályozza, hogy az állam köteles biztosítani az oktatás feltételeit.
Nem törvényellenes a rendelet-tervezet 5.,6.,7. §-a.
Bognár Zoltán: Véleményem szerint a Képviselőtestület meghatározhatja, hogy a településen
lakóhellyel nem rendelkező gyereket felvesz-e az oktatási intézményekbe.
Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Az iskolai beiratkozást több törvény is szabályozza, a közoktatási
törvény szerint az igazgató dönt ebben a kérdésben, a fenntartó az Alapító Okiratban
meghatározza az induló osztályok számát és ezen osztályokba járó gyerekek létszámát. A
települési önkormányzatoknak joga van rendeletet alkotni minden olyan ügyben, amelyben
magasabb jogszabály nem szabályoz, vagy ha szabályoz, akkor joga van rendeletben
pontosítani, de a törvénnyel ellentétes rendeletet nem alkothat.
Az önkormányzattal és a szülőkkel történt egyeztetések alapján az iskola igyekezett a
fegyverneki lakosú gyerekekkel betölteni a létszámot, de azt is elmondta, hogy más
településről nem volt tömeges jelentkezés az iskolába.
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Ficsor Dénes: Javasolta, hogy fogadja el a Képviselőtestület az Oktatási Bizottság javaslatát,
mert a létszám betelt, nem vesznek fel több gyereket.
Papp Róbert: Megköszönte az előterjesztő és a Jegyző Asszony munkáját. Véleménye
szerint már évekkel ezelőtt meg kellett volna ezt a lépést tenni és akkor sok szülő nem vitte
volna el a gyerekét Törökszentmiklósra.
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 5 igen szavazattal 4 nem
ellenében elfogadták, hogy az 5., 6., 7. §. kikerüljön a rendelet-tervezetből, 9 igen szavazattal
elfogadták a kiegészítésre tett javaslatot és e módosításokkal 5 igen szavazattal 4 nem
ellenében az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
16/2011.(IV.1.) sz. rendelete
a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási
intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. rendeletének
módosításáról.
(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi és az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra
javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tettek a témával kapcsolatban, egyhangúlag 9 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
17/2011.(IV.1.) számú rendelete
a szociális ellátásról szóló 7/1996. /IV.5) számú rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: „Fegyvernek Művelt Ijfúságáért” Alapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az Alapító
Okirat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:
48/2011. (III. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 93/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5. pontja:
 A bevezető szöveg -„A cél szerinti tevékenységek (a közh. szervezetekről
szóló 1997. évi tv. 26. §. c) pontja szerint):” –törlésre kerül.
 „(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. §-ában meghatározott feladat; a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv.26. §. c/4., 5. és 6.
pontjai)”—hivatkozás hatályát veszti.
2. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban
keletkezett iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú
iratok) bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az
iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen,
szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor.
3. 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

8.) napirend: A „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:
49/2011. (III. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
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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:
4. Az Alapító Okirat 5. pontjában”
„(A helyi önkormányzatokról szóló 1994.évi LXIII. törvénnyel mód. 1990. évi LXV. tv. 8.
§-ában meghatározott feladat; a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §.
c/1. és 11. pontjait)”
hivatkozás hatályát veszti.
5. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

Erről értesül:
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
7.) Tatár László polgármester
8.) Buzás Istvánné dr. jegyző
9.) Képviselőtestület tagjai
10.)
Kuratórium tagjai

9.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítását.
Hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta a módosítást és az
alábbi határozatot hozta:
50/2011. (III. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló –
többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
II.
Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat területén lévő
intézmények esetében:
III.Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményvezetés:
Megnevezés
Vezetői pótlék, Teljesítménypótlék Egyéb
Fő
pótlékalap %-a
illetmény %-a
pótlék
Igazgató
…….
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Gazdasági vezető
Gazdasági vezető helyettes

1
1

200
170

20

4000
6000

E határozat 2011. január 1-től lép hatályba.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi csoport

10.) napirend: Kétpó község Körjegyzőségben való részvétele
Előadó: Tatár László polgármester
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
51/2011.(III.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Kétpó község Körjegyzőségben való részvétele

Kétpó Község jegyzőjének megkeresésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. tv. 6. sz. melléklete 2.1.1. pontjára figyelemmel kinyilvánítja szándékát, hogy
a Fegyvernek-Örményes községek által létrehozott körjegyzőséggel nem kíván részt
venni Kétpó Község Önkormányzatával Körjegyzőségben.

Erről értesül:
1.) Örményes Község Polgármesteri Hivatala
2.) Kétpó Község Polgármesteri Hivatala
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester: Javasolta, hogy a 11.) napirendet az ülés végén zárt ülésen
tárgyalják a képviselők.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal ellenvetés nélkül elfogadta a javaslatot.
12.) napirend: Vis maior pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Tatár László polgármester: A Só útnál végrehajtott belvíz-elvezetésnek a vis maior
pályázata ez, amelyet már benyújtottunk és várjuk a kedvező döntést.
Ficsor Dénes: A benyújtásra kerülő pályázatban szereplő önerő a 2011. évi költségvetésben
szerepel?
Tatár László polgármester: Igen, a költségvetésben már fel lett tüntetve.
Egyéb észrevétel, kérdés nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a
pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozták:
52/2011. (III.31.) sz.

önkormányzati határozat

Vis Maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy 2011.
január 31. napján 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
9/2011.(II.15.) kormányrendelet alapján.
3.) A 30% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel
terhére biztosítja.
4.) Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2011. év
1.326.863.- Ft
3.096.012.- Ft
4.422.875.-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

15.) napirend: A helyi sportról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Tatár László polgármester: A pályázat benyújtásához szükséges e rendelet módosítása, az
iskola névváltozásának átvezetése.
A képviselők kérdést, hozzászólást nem intéztek, egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a
módosítás indoklását és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
18/2011. (IV.1.) sz. rendelete
a helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) számú rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletet tartalmazza.)
16.) napirend: Az iskolával kapcsolatos pályázatok benyújtása
Előadó: Tatár László polgármester
Herman József: A 2011. évi költségvetésben nem szerepel az iskola és a tornaterem
felújításához szükséges önerő.
Tatár László polgármester: Hosszú távon a felújítás költségmegtakarítást jelent, hiszen a
hőszigetelés elvégzésével, a nyílászárók cseréjével a fűtési költségek csökkenni fognak.
Papp Róbert: Ismerve az önkormányzat költségvetését, miből fogjuk fedezni az önerőt?
Tatár László polgármester: Most nem arról kell dönteni, hogy a felújítást elvégezzük-e,
hanem pályázatot nyújtsunk-e be?
Ficsor Dénes: Nagyon nehéz a döntés, a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének
felújítása is szükséges, de az iskola épülete még rosszabb állapotban van, 1960 óta nem
történt felújítás. Kifogásolta, hogy nem ennek az épületnek a korszerűsítésére lesz beadva a
pályázat.
Ambrus Dénes: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolák állapotát megvizsgálták, a
jelenleg kiírt pályázat költsége a határozati javaslatban szereplő két épület felújítására
elegendő. A Móra Ferenc Általános Iskola felújítására az előzetesen készített felújítási terv
szerint legalább 300 mFt szükséges. Az utóbbi 2-3 hétben többször került sor egyeztetésre ez
ügyben és az érintettek szerint e két épület felújítása tűnik megvalósíthatónak.
A témával kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen
szavazattal elfogadták, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének, illetve az Orczy
Anna Általános Iskola Tagintézménynek felújítására pályázat kerüljön beadásra és az alábbi
határozatokat hozták:
53/2011. (III. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény Dózsa Gy. út 2. sz. alatti épületének
felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból

20
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM
rendelet 1. §. (1) a) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény
Dózsa Gy. út 2. sz. alatti épületének felújításáról szóló pályázat benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó
38.295.652 Ft összegben (ebből támogatott költség: 37.495.652 Ft, nem támogatott
költség: 800.000 Ft) az iskola épületének felújítására az alábbiak szerint:
Ebből:
1. prioritás: A „B” épületrészen (lapostetős épület) homlokzati, lábazati
hőszigetelések, valamint esőcsatorna, bádogozás helyes kialakítása, és az „A”, illetve
„B” épületrész teljes nyílászárócseréjének megvalósítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 23.630.109 Ft.
2. prioritás: Az „A” épületrész homlokzati hőszigetelése és az esőcsatorna hibás
elemeinek pótlásával történő helyes kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 13.865.543 Ft.
Forrás:
a) Pályázati forrás (80%)
b) Saját erő a támogatott költségekre (20%)
Támogatott költségek összesen:
c) Saját erő a nem támogatott költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)
MINDÖSSZESEN:

29.996.521 Ft
7.499.131 Ft
37.495.652 Ft
800.000 Ft
38.295.652 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Ambrus Dénes, Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

54/2011. (III. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra
Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Tornatermének (Felszabadulás út 27.)
felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM
rendelet 1. §. (1) b) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
Tornatermének (Felszabadulás út 27.) felújításáról szóló pályázat benyújtásával.
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2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó
24.716.394 Ft összegben (ebből támogatott költség: 24.216.394 Ft, nem támogatott
költség: 500.000 Ft) a tornaterem felújítására az alábbiak szerint:
Ebből:
1. prioritás: Homlokzati, lábazati hőszigetelések és esőcsatorna, bádogozás helyes
kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 16.164.798 Ft.
2. prioritás: Homlokzati nyílászárók és párkányzatok cseréje.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 8.051.596 Ft.
Forrás:
a) Pályázati forrás (80%)
b) Saját erő a támogatott költségekre (20%)
Támogatott költségek összesen:
c) Saját erő a nem támogatott költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)
MINDÖSSZESEN:

19.373.115 Ft
4.843.279 Ft
24.216.394 Ft
500.000 Ft
24.716.394 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a támogatási szerződés
megkötésére.
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának sporttal kapcsolatos részletes feladatait,
kötelezettségeit és az önkormányzat sportkoncepcióját a helyi sportról szóló 28/2002.
(IX.5.) sz. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület rendelete tartalmazza.
5. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
7/2011. (III. 9.) BM rendelet 6. §. (1) c) pontja alapján: Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat költségvetéséből a sportra fordított összeg 2011. évben 6.283.000 Ft.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Ambrus Dénes, Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

17.) napirend: Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás
és felelősségvállalási rend módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az előző ülésen Gál
Istvánné lett az Orvosi Rendelő megbízott vezetője, a részben önálló intézményeknél a
munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. Ennél az intézménynél az ideiglenes
megbízásra való tekintettel javasoljuk, hogy a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
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55/2011.(III.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/1994.(V.26.) számú
határozattal elfogadott és többször módosított Orvosi Rendelő és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendjét
2011. április 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.)
Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend I. fejezet 11. pontjának „Munkaügyi feladatok” első mondata („A
munkáltatói jogkört …”) hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető....”
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Orvosi Rendelő megbízott intézményvezetője
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Irattár

13.) napirend: Fegyvernek Nagyközség szennyvízberuházásáról
14.) napirend: A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatban voltak egyrészt egy
összegű befizetések a rendelet-tervezet 3. §-a szerinti összegekben, másrészt lakás előtakarékossági szerződések alapján havi részletfizetésre 2014. évi lejáratra, amelynek összege
144.000,- Ft. A jelenlegi számítások szerint minden lakóingatlantulajdonosnak 197.500,- Ft hozzájárulást kell fizetnie a csatornahálózat kiépítésére. Milyen
megoldást válasszunk? Az egy összegű befizetőktől kérjük a különbözet megfizetését vagy
fizessük vissza a befizetett összeget kamattal növelten és számukra is ajánljuk a lakás előtakarékossági szerződés kötését és részletfizetést a Fundamentával? Az önkormányzat
vállalja-e a szerződéskötési díj megtérítését, ami kétezer lakóingatlan hozzájárulása esetén
2.000x3.900,- Ft=7.800,- eFt.
Nardai Dániel: Aki 2006-ban a Fundamentával szerződést kötött és folyamatosan fizeti
havonta, az 2014-ben 199.000,- Ft-ot fog érni a kamattal és az állami támogatással együtt. A
Fundamenta szerződést 199.000,- Ft-ra kötötték, de a hálózatfejlesztési hozzájárulást
144.000,- Ft-ban állapították meg.
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Bognár Zoltán: Javasolta, hogy az önkormányzat csak abban az esetben fizesse ki a lakosok
számlanyitási díját az N-Alexander Kft-nek, ha meg van a 75 %-os rákötési
szándéknyilatkozat.
Ficsor Dénes: A legjobb megoldásnak azt tartaná, ha az egy összegben befizetőknek kamattal
növelten visszafizetnék a hozzájárulást, mindenki Fundamenta szerződést kötne és most
kezdené fizetni.
Nagy József: Az önkormányzat ki tudja ezt fizetni?
Tatár László polgármester: Ha a Képviselőtestület a visszafizetés mellett dönt, akkor ezt
mindenképpen megoldjuk.
Tatár László polgármester: Javasolta a Képviselőtestületnek, hogy a Fegyvernek
Nagyközség szennyvízberuházásáról szóló előterjesztést vegyék le napirendről és egy későbbi
időpontban rendkívüli ülésen kerüljön tárgyalásra ismételt átgondolás és egyeztetés után.
A képviselők a javaslattal 9 igen szavazattal egyetértettek.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet 4. §-ának a.) pontjában 450 l/nap
vízfogyasztás szerepel, az N-Alexander Kft. 500 l/nap vízfogyasztást javasolt. Dönteni
kellene ennek mértékéről vagy e §. módosítását el is halaszthatjuk a rendkívüli ülésre.
Ficsor Dénes: A településen a vállalkozók egy része sokkal több vizet fogyaszt naponta, ha
nem emeljük a 450 l vízfogyasztást, ők nem tudják kifizetni a számlát.
Tatár László polgármester: Javasolta, hogy a Képviselőtestület a rendelet-tervezet 1-3. §-át
fogadja el, a 4. §-áról pedig átgondolás után a jövő heti rendkívüli ülésen döntsön.
A képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta a
rendelet-tervezetet a 4. §. kivételével és az alábbi rendeletet alkotta:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
19/2011.(IV.1.) sz. rendelete
A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Tatár László polgármester: megköszönte a jelenlévők részvételét, aktív közreműködését és az
ülést 18,30 órakor bezárta.
Kmft.
(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
(: Nagy József :)
jkv. hitelesítő

