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fenntartott intézményeknél folyó étkeztetésről
szóló rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április 28-i soros
ülésén.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Tűhegyi Julianna, Barta Józsefné intézményvezetők,
Ternák Lászlóné gazdaságvezető, Kuntzer Mártonné és Miklósi Jánosné csoportvezetők,
Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Nardai Dániel települési menedzser,
Czibulkáné dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló és Rácz Péter Törökszentmiklósi
Kistérségi Iroda vezetője
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszönti Czibulkáné dr.
Németh Emília hites könyvvizsgálót és Rácz Pétert a Törökszentmiklósi Kistérségi Iroda
vezetőjét, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester: A napirendek sorába javasolja felvenni az alábbiakat:
- 14-as sorszámmal: Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről
- 15-ös sorszámmal: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által fenntartott
intézményeknél folyó étkeztetésről szóló rendelet módosítása
- 16-os sorszámmal: A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
A napirendek felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
Interpellációk:
Herman József: A lakosok egy része jelezte felé, hogy nem értenek egyet a Majális
elmaradásával és a Virágzó Tisza Napjának, valamint a Diák Gulyásfesztiválnak az
összevonásával. Személy szerint sem tartja ezt elfogadhatónak, a testületi ülésen is ellene
szavazott.
Dr. Kiss Györgyné: A buszmegálló melletti butik tulajdonosa jelezte, hogy a bolt előtt csak
egy kerékpártámasztót helyeztek el, a nagy forgalom (zöldséges, Alfa) miatt többre lenne
szükség.
Tatár László polgármester: 2012. évben a rendezvények megtartását, finanszírozását jobban
át kell gondolni. Több kerékpártámasztó el-, illetve áthelyezésre kerül, a probléma megoldása
folyamatban van.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták.
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1.) napirend: Polgármesteri tájékoztató
A Polgármesteri tájékoztatót a képviselők kérdés, észrevétel nélkül 9 igen szavazattal
elfogadták.
Tatár László polgármester: Javasolta, hogy a A 2/A és a 2/B napirendek együttesen
legyenek tárgyalva, mert a két témával kapcsolatban egy rendeletet kell elfogadni.
2/A. napirend: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadása
2/B. napirend: Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a napirendekkel kapcsolatos rendelet-tervezetet.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén elfogadásra javasolta a
2010. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló rendelet-tervezetet.
Tatár László polgármester: Felkérte Czibulkáné dr. Németh Emília hites könyvvizsgálót,
hogy a vizsgálattal kapcsolatban ismertesse észrevételét.
Czibulkáné dr. Németh Emília: Köszöntötte a Képviselőtestület tagjait, elmondta, hogy
elvégezték az önkormányzat és intézményeinek adatait együttesen tartalmazó költségvetési
beszámoló könyvvizsgálatát. Három független könyvvizsgálói jelentés készült, az első az
Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámolójának, a
második az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezet, a harmadik kiegészítés pedig az Önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának és
zárszámadási rendelet-tervezetének vizsgálatáról.
A könyvvizsgálónak három szempontból kell nyilatkozni az éves beszámolóról. Egyrészt,
hogy az önkormányzat működése, a számviteli nyilvántartása, pénzügyi gazdálkodása
megfelel-e a törvényeknek, jogszabályoknak. Másrészt nyilatkozni kell arról, hogy az Önök
elé terjesztett éves beszámoló valós adatokat tartalmaz-e, hitelesen mutatja-e be az
önkormányzat jelenlegi jövedelmi helyzetét. Harmadrészt kötelező nyilatkozni a
gazdálkodásról, különös tekintettel a hitelfelvételről, megfelel-e azoknak a korlátoknak,
amelyet az önkormányzati törvény előír és nem veszélyezteti-e az önkormányzat
gazdálkodását. Vizsgálták a kötelezően előírt jogszabályok alapján a belső szabályzatok
meglétét, hogy az önkormányzat betartja-e azokat. Ennek alapján semmilyen eltérést nem
tapasztaltak, az önkormányzat és intézményeinek beszámolói a jogszabálynak megfelelően
készültek.
Vizsgálták az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy az egyszerűsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)
Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye és az adatok
szerint Fegyverneken mindent megtettek a település fejlesztéséért, jól gazdálkodtak a meglévő
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forrásokból, az önkormányzati törvényben előírt hitelfelvétel felső határát nem lépték túl, nem
veszélyeztették a költségvetés egyensúlyát és erre figyelni kell az elkövetkező időkben is.
Megköszönte az önkormányzat és az intézmények számviteli dolgozóinak pozitív hozzáállását
a könyvvizsgálathoz, minden adatot azonnal rendelkezésükre bocsátottak, amit kértek.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy kevés önkormányzatnál adnak a Képviselőtestületnek olyan
részletes tájékoztatást a mérlegbeszámolóról, mint Fegyverneken.
Javasolta a Képviselőtestületnek mind a beszámoló, mind a rendelet-tervezet elfogadását.
A napirendekkel kapcsolatban kérdést, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen
szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
23/2011.(V.2.). sz. rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
3.) napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak
évente kétszer van beszámolási kötelezettsége. Felkérte Rácz Pétert a Kistérségi iroda
vezetőjét, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondja el kiegészítését.
Rácz Péter: A beszámolóhoz Ambrus Dénes Igazgató Úr és Barta Józsefné Igazgató Asszony
kistérségi ülésre elkészített anyagát csatolta, ami Fegyvernek szempontjából fontos. Ezt a két
beszámolót 2010. szeptember 27-i ülésén a Társulási Tanács elfogadta.
A képviselők kérdést, észrevételt nem intéztek a napirenddel kapcsolatban, egyhangúlag 9
igen szavazattal elfogadták a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
beszámolóját és az alábbi határozatot hozták:
59/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Dr.Juhász Enikő társulás elnöke
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
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5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét képező beszámolót a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelet alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Papp Róbert: Ismételten kérte, hogy a honlapon a frissítések időben történjenek meg és ne
csak a testületi, hanem a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is kerüljenek fel.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 1 nem ellenében a
napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
60/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2010. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése
alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített 2010. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
A határozatot kapják:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
5. Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslat 5.) pontjának a.) alpontját javasolta kiegészíteni az alábbi
szöveggel:
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.
A határozati javaslat 5.) pontjának b.) pontjában szereplő határidőt javasolta módosítani 2011.
szeptember 30-ra. A kiegészítéssel és a módosítással együtt a bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
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További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a
kiegészítéssel és a módosítással és ezek figyelembe vételével 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadták el:
61/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése
alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1)
bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint:
1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.
2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok
megnevezése:
- az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok ellátása,
- munkáltatói jogkör gyakorlása,
- közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,
- pályázatok benyújtása,
- községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3.) A pályázat elnyerésének feltételei:
a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerint akreditált
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó
közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése,
c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és
szakképzettségnek megfelelő területen,
d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai
gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10
éves szakmai gyakorlat.
4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
- a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerinti tanfolyam
eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:
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a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.
b.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2011. szeptember 30-ig.
c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2011. október 1. – 2016.
szeptember 30-ig.
d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti
megbízotti kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre. (
e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot.
f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) napirend: Jász-Nagykun-Szolnok
költségeihez való hozzájárulás
Előadó: Tatár László polgármester

Szakképzés-szervezési

Társulás

működési

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kérdést, hozzászólást a képviselők nem tettek, 9 igen szavazattal elfogadták a működési
költségekhez való hozzájárulást és az alábbi határozatot hozták:
62/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való
hozzájárulásról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a JászNagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez 119 eFt
támogatást nyújt a 2011. évi költségvetés terhére.

Erről értesül:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi csoport

8
7.) napirend: TISZK létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a megállapodás módosítását.
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
63/2011 (IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
működtetéséről szóló megállapodás módosítására

Társulás

létrehozásáról

és

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodásnak a
határozat melléklete szerinti módosításával egyetért.
Értesülnek:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét képező megállapodás módosítást a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.)
8.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári nyitva
tartásának elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a Bölcsőde nyári szünetének időpontját.
A képviselők hozzászólás nélkül, egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a tervezett
időpontot és az alábbi határozatot hozták:
64/2011. (IV. 28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Bölcsőde nyári működésének jóváhagyására
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §. (5) bek. értelmében a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szünetének
tervezett időpontját 2011. július 18- 2011. július 31. közötti időszakban hagyja
jóvá.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató

9
2.)
3.)
4.)
5.)

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

9.) napirend: Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2010. november 25-i ülésen kötelezettséget vállalt a testület
60.000,- Ft-ra, Markóth Imre főépítész megbízási díjára a helyi értékvédelmi rendelet
módosítása érdekében, mert valamely érték helyi védelembe vonása az építészeti örökség
helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet szerint csak az
ún. értékvizsgálati dokumentáció alapján történhet. Időközben felmerült két terv, ezért meg
kellene fontolni, hogy most dönt-e a testület a napirendről vagy később. Dönteni lehetne arról,
hogy a 4. sz. Főút melletti 1919-es emlékmű parkrésze – emlékmű nélkül - és a
településközpont - elkészülte után – kerüljön-e védelem alá. Ha a testület javasolja, hogy az
előbb említettek közül valamelyik kerüljön értékvédelem alá, akkor egy eljárásban
lefolytatható, összevontan egy későbbi testületi ülésen ismét tárgyalható. Felhívta a
képviselők figyelmét arra, hogy minden újabb eljárás költsége minimum 60.000,- Ft, a
költségek csökkentése érdekében szükséges lenne átgondolni és összevonni a védelem alá
helyezett értékeket.
Bognár Zoltán: Ha a Képviselőtestület arról dönt, hogy a településközpont védelem alá
kerüljön, akkor további fejlesztések esetén nem okoz ez problémát, nem kell külön engedélyt
kérni bármi, akár egy tábla elhelyezésére is?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Értékvédelembe helyezés esetén külön engedély szükséges,
éppen ezért kellene értékvédelem alá helyezni. Jelenleg a Képviselőtestület dönthet
kihelyezésről és visszavonásról, de védelembe helyezés után a képviselők szavazhatnak annak
feloldásáról is.
Nardai Dániel: A Katolikus Templom területén lévő két szobor országos védelem alatt áll,
hiszen a pályázathoz az Országos Műemlékvédelmi Hatóság engedélye kellett a szobrok
felújításához.
Herman József: Nem javasolta a Szent Imre tér és az emlékmű parkrészének védelem alá
helyezését, az emlékmű ne kerüljön lebontásra.
Tatár László polgármester: Az emlékmű nem lesz lebontva. Javasolta, hogy az előterjesztést
vegyék le a napirendről és átgondolva, átdolgozva egy későbbi testületi ülésen tárgyalják újra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a
napirend levételével, illetve egy későbbi időpontban való tárgyalásával és az alábbi
határozatot hozták:
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65/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.(V.28.) sz. rendelet módosításának
napirendről való levételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete átdolgozás céljából
a rendelet módosítását leveszi napirendről.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

10.) napirend: „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek az alapítvány alapító
okiratának módosításával és az alábbi határozatot fogadták el:
66/2011. (IV. 28.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratának
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 5.
„(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/9 és 15. pontjai)”
hivatkozás hatályát veszti.
2. Az Alapító Okirat 7/e pontja hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés kerül:
A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban- a döntést követő számban közzé kell tenni.
A döntésről 8 napon belül írásban vagy személyesen, (átvételi elismervény ellenében)
értesíti az érintetteket.”
3. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

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

11.) napirend: Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezése
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Kérte a Képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a tábla elhelyezéséhez, amely
az Alsóréti Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület kérése. Két héttel ezelőtt volt egy pergető
horgászverseny, amelyen a részt vevő pergetők 3 nap alatt több napijegyet vásároltak, mint az
elmúlt 7-8 év alatt a horgász egyesületnél. A horgászat fontos tevékenysége a településnek.
Ellenőrizték, bejárták a területet, a tábla kihelyezése a forgalmat nem fogja zavarni.
Véleménye szerint a Szent Imre téren elhelyezett Fegyvernek történetét, nevezetességeit,
térképét és utcaneveit bemutató tábla túlzsúfolt, a Szent Imre térről elérhető utcákat és
létesítményt bemutató tábla zavarja a közlekedést, a címer öt helyen szerepel rajta. A
kihelyezésre kerülő tábla dekoratív eleme lenne a szerkezetnek, hangsúlyozta, hogy ez csak az
első lépés, minden vízpartra szeretné az egyesület kirakni a tóegységek megnevezéséről
készült táblákat is. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket teljes egészében az egyesület
finanszírozza.
Bognár Zoltán: Felhívta Papp Róbert Képviselőtársa figyelmét arra, hogy kritikáit gondolja
át, nem minden rossz a Szent Imre téren. Egyetért azzal, hogy a térről elérhető utcákat
bemutató táblától a körforgalomnál nem lehet kilátni, közlekedési szempontból zavaró.
Dr. Kiss Györgyné: Kérte, hogy a Felvidékiek látogatására a településen megtalálható
nevezetességeket tartalmazó tájékoztató oszlop tábláit helyezzék megfelelő irányba. Ezt a
táblát nem lehet áthelyezni? A trianoni-keresztről a testület már döntött, de nem a
látványtervben elfogadott került kihelyezésre. Nem szeretné megint, hogy a megszavazott
tábla helyett más kerüljön ki.
Bognár Zoltán: Elmondta, hogy a trianoni emlékoszlopnak Papp Róbert képviselő volt a
legnagyobb támogatója. Kérdezte a képviselőtől, hogy ez az oszlop véleménye szerint
dekoratív és odaillő?
Papp Róbert: Úgy érzi, hogy a képviselők támadják, pedig csak a véleményét mondta el.
Tatár László polgármester: Javasolta, hogy készítsék el a táblát, helyezzék el és a
Képviselőtestület vizsgálja meg és döntsön a további sorsáról. A honlapon a lakosság
véleményét is meg lehetné kérdezni.
Papp Róbert: A közeljövőben több horgászverseny kerül megrendezésre, ami bevételt jelent
a településnek, ezért szükségesnek tartja ennek a táblának a mielőbbi kihelyezését.
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal 2 nem ellenében a
módosítással egyetértettek, 7 igen szavazattal 2 nem ellenében elfogadták, hogy a tábla
kihelyezésre kerüljön és az alábbi határozatot hozták:
67/2011. (IV.28.)sz.

önkormányzati határozat:

Alsóréti Holt-Tiszáról szóló tájékoztató tábla elhelyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sárszögi
Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület elnöke által benyújtott kérelme alapján
hozzájárul a Szent Imre téren az Alsóréti Holt-Tiszáról szóló információs tábla
elhelyezéséhez.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal

12.) napirend: Fegyvernek, Sallai út 2/C sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy az önkormányzat
forrás hiányában nem vásárolja meg a határozati javaslatban szereplő ingatlant.
Herman József: Tudomása szerint áron alul, 150.000,- Ft-ért eladná a tulajdonos, nem
kellene megvenni?
Tatár László polgármester: Az árat nem határozták meg, a lakásalapban nincs erre fedezet.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadták el:
68/2011.(IV. 28.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Sallai út 2/c. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Magyar Mónika – tulajdonos –
és Magyar Lászlóné – haszonélvező – Fegyvernek Angolkert út 31. sz. alatti
lakosoktól.

Erről értesül:
1. Magyar Mónika és Magyar Lászlóné Fegyvernek, Angolkert út 31.
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző

13
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármester Hivatal csoportvezetői

13.) napirend: Fegyvernek, Petőfi út 15. sz. alatti ingatlan eladása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat „A” alternatíva
elfogadását javasolta. Indoka, hogy az önkormányzatnak kb. 100.000,- Ft-ba került az
ingatlan, Budaiék 400.000,- Ft-ért megvásárolják, nyereség keletkezik.
Herman József: Információja szerint Budai Attila nem tud arról, hogy 60.000,- Ft-ot egy
összegben köteles kifizetni.
Tatár László polgármester: Ez részletkérdés, közfoglalkoztatásban dolgozik,
munkabéréből is le tudjuk ezt az összeget vonni, ha a testület az eladás mellett dönt.

a

A képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértettek a Petőfi út 15. sz. alatti ingatlan
értékesítésével és az alábbi határozatot hozták:
69/2011.(IV.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Petőfi S. út 15 sz. alatti ingatlan eladásáról
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Petőfi S. út
15. sz. alatti ingatlan eladásához hozzájárul Budai Attila és neje
Fegyvernek, Damjanich J. út 143. szám alatti lakosok részére 400.000.-Ft
értékben
2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével
Erről értesül:
1. Budai Attila és neje Fegyvernek, Damjanich J. út 143.
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

14.) napirend: Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit: Kérdezte, hogy a térburkolat és a hozzá vezető járda kiemelése miből
valósul meg?
Tatár László polgármester: Teljes egészében civil szervezet kezdeményezése,
finanszírozása és társadalmi munka. Az emlékhely burkolata a Szent Imre tér burkolatával
azonos térburkoló lappal, színnel és burkolási móddal készül.
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Papp Róbert: Elmondta, hogy a Szent Imre téren egy trianoni emlékcsoportot, egy
kompozíciót szeretnének létrehozni. A meglévő kopjafa mellé még egy kopjafát és egy 3 m
magas kettős keresztet kívánnak felállítani és térburkolóval kirakni, amely mögött fű és
virágok lesznek ültetve. A kialakítandó emlékhely így önálló teret kap. Az elhelyezést
támogatja Álmosdi Árpád tervező és Tanácsné Sós Erzsébet az előterjesztés készítője is.
Tatár László polgármester: Civil kezdeményezésre, a Jobbik helyi szervezetének kérelme
alapján készült az előterjesztés a Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről.
Véleménye szerint mindnyájunk közös érdeke ennek az emlékhelynek a kialakítása, de ennek
ne legyen politikai színezete és ne vezessen csatározáshoz.
Ficsor Dénes: Egyetért Tatár László Polgármester Úrral, szerencsésebb lett volna, ha ez nem
egy párt, hanem egy civil szervezet kérelmére történik.
Papp Róbert: A képviselők közül ő az egyedüli, aki nem független, hanem a Jobbik párt által
támogatott képviselő. A párt tagjai felvállalták a szervezést, előkészítést, de ezt bárki
megtehette volna.
Herman József: Miért probléma az, ha egy párt kezdeményezte az emlékhely kialakítását? A
Jobbik az áprilisi választásokon került be a kormányba és több településen is kezdeményezték
már trianoni emlékmű állítását. Lehetősége volt mindenkinek a kezdeményezésre.
Bognár Zoltán: Egyetért Papp Róbert képviselőtársával, a szobrok, emlékművek
elhelyezésekor ráírják, hogy ki állíttatta. Véleménye szerint bárki, bármilyen energiát,
munkát, pénzt áldoz közérdekű dologra, akkor a nevét ne hallgassuk el, akár magánszemély,
akár párt.
Tatár László polgármester: A Jobbik párt tagjai ezt felvállalták, de civil szervezet
kezdeményezte, akik készítik és a társadalmi munkában részt vesznek nem mindenki a párt
tagja. Összefogásról van szó, sok ember munkája benne lesz.
A képviselők egyéb hozzászólást, kérdést nem intéztek, egyhangúlag 9 igen szavazattal a
határozati javaslat „A” alternatíváját fogadták el és az alábbi határozatot hozták:
70/2011.(IV.28.)sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Szent Imre téren kialakítandó trianoni emlékhelyről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott kérelmének megfelelően hozzájárul
a Fegyvernek Szent Imre téren az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanon
a trianoni békediktátum aláírásának 91. évfordulója alkalmából emlékhely kialakításához az
alábbi feltételekkel:
 a felállításra kerülő 2 db objektum a Felszabadulás útról nézve a már álló
kopjafától mint kiindulási ponttól jobbra, a piac felé eső területen kerüljön
elhelyezésre egyenlő szárú háromszög alakban úgy, hogy az átfogó
párhuzamos legyen a Felszabadulás úti járdával, az I. világháborús
emlékműhöz közeli végpontján a már meglévő, a piac felőli végpontján az új
kopja, a befogók metszési pontján a kettős kereszt legyen elhelyezve
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 az emlékhely burkolata a Szent Imre tér burkolatával azonosan: azonos
térburkoló lappal, színnel és burkolási móddal kerüljön kialakításra
 az emlékhely burkolata mögött az aknák vizuális takarása érdekében zöld sávot
(sövény, virágok) kell kialakítani.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
15.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézményeknél folyó
étkeztetésről szóló rendeletének módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 14.) és a 15.) napirend részben összefügg.
a.) A 26/2009.(XII.3.) sz. rendelet tartalmazza, hogy a Gyermekélelmezési Konyha kiknek
biztosít étkeztetést. A javaslat a kötelező étkezők körének törlését tartalmazza. A
tervkoncepcióban és a költségvetési rendeletben forrás hiányában megszüntette a
Képviselőtestület a kötelező étkezőknek az 5.000,- Ft hozzájárulást.
b.) A Gyermekélelmezési Konyha dolgozói kedvezményes térítési díjat fizetnének.
Megfizetnék a nyersanyagot, ÁFA-t és 5 % rezsiköltséget, ami 1 ebéd esetén 311,- Ft-ot
jelentene, míg a többi hivatali és intézményi dolgozó 533,- Ft-ot fizet.
Ficsor Dénes: Eddig mennyit fizettek?
Tatár László polgármester: Két hónapja nem fizetnek. Munkahelyi megbeszélésen a
dolgozók jelezték, hogy elfogadhatatlannak tartják a havi 12.000,- Ft étkezési költség
kifizetését, de a napi 311,- Ft-ot, ami havonta 6-7000,- Ft, vállalják
Egyéb észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a rendelet
módosítását és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2011.(V.2.) sz. önk. rendelete
a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézményeknél folyó
étkeztetésről szóló 26/2009.(XII.3.) sz. rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
16.) napirend: 2011. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
25/2011.(V.2.) sz. rendelete
A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010.(IX.24.) sz. rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Tatár László polgármester: megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 16,45
órakor bezárta.
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