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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i soros
ülésén.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, Buzás Istvánné dr.
jegyző, Ambrus Dénes, Hillender Györgyné intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes
pénzügyi szervező, Bérczesi Mária Fegyverneki Hírmondó főszerkesztője, Kapusi Jánosné
belső ellenőr, Dománné Simon Anikó Orvosi Rendelő képviselője
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek az alábbi napirendek
felvételével:
16.) A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, valamint a Művelődési
Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
17.) Támogatás megelőlegezési hitel igénybevételéről

Interpellációk:
Dr. Kiss Györgyné: A Fegyverneki Hírmondó 4. oldalán megjelenő sajtóközleményben az
alábbi mondatra hívja fel a figyelmet. „A településközpont felújítása olyan minőségi változás,
olyan új lépcsőfok elérése településünk fejlődésében, melyre az elmúlt 20 évben nem volt
példa.” Véleménye szerint az előző Képviselőtestület is lelkiismeretesen végezte feladatát, az
idézett mondatot eltúlzottnak érzi, bár elismeri, hogy a felújítással szebb lett ez a
településrész.
Szatlóczki Edit: A lakosok jelezték, hogy a temetőkben megnőtt a gaz, ha lekaszálják, akkor
pedig a sírokra kerül a levágott fű, amit nem takarítanak le. Kérdezi, hogy a
közfoglalkoztatottak bevonásával meg lehetne-e ezt szüntetni?
Papp Róbert: Érdeklődik, hogy a Büdöséri csatorna kotrásával kapcsolatban benyújtott
lakossági kérelemre tettek-e intézkedéseket? A Martinovics úton lévő bolt tulajdonosa Huber
Tiborné jelezte, hogy hosszabb ideje problémáik vannak az Aranyi családdal. A Torony út
környékén élők közül 42 fő írta alá azt a beadványt, amelyben felhívták a figyelmet az utóbbi
időben elkövetett egyre nagyobb számú bűncselekményekre, lopásokra, lakásfeltörésekre,
valamint az ezen a területrészen megjelenő szemétre, rágcsálókra.
Burján Attila: A régi sertésátvevő helyen lévő tárgyakat elkezdték bontani és elhordani, mit
lehetne tenni ez ellen?
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Herman József: Az elhanyagolt ingatlanok felszámolására még mindig nem született helyi
rendelet, a lakosok panaszkodnak, mielőbbi intézkedést várnak. Az Országgyűlés megalkotta
azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a településeknek, hogy rendeletben kötelezzék a
lakosokat saját ingatlanuk rendbetételére.
Tatár László polgármester: Az előző kaszáláskor is felhívták a munkát végzők figyelmét
arra, hogy a fűvágás után a sírokról takarítsák le a gazt, de ismét jelezni fognak.
A Büdöséri csatorna kotrására valószínűleg - a pénzügyi helyzettő függően - 2011. év
második felében kerül sor.
Az átvevőhely bontását mi is tapasztaltuk, próbálunk megoldást találni.
A rendelet megalkotása folyamatban van, amely a törvények figyelembevételével alapos
előkészítést igényel.
Papp Róbert: Érpatakon drasztikus lépéseket tettek annak érdekében, hogy a
bűncselekmények száma csökkenjen. Fegyverneken is hasonló intézkedéseket kellene hozni,
összefogni és fellépni a bűnelkövetők ellen, mert előbb-utóbb az emberek saját kezükbe
veszik az ítélkezést.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ez nem önkormányzati hatáskör, a Rendőrség feladata a
bűncselekmények felszámolása, az elkövetők elfogása. A rendelet megalkotását alaposan meg
kell fontolni, mert nem tudja az önkormányzat végrehajtani. Azok a lakosok, akik segélyt
kapnak, most is a létminimumon alatt élnek és ha ezt elveszítik, a létfenntartásuk kerül
veszélybe.
Tatár László polgármester: A Fegyverneki Hírmondóban a lakosok felé jelent meg
figyelemfelhívás az elhanyagolt ingatlanokra vonatkozóan. Az érintett lakosokat hivatalos
formában kell megkeresni és felszólítani udvara, kertje rendbetételére.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadták.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Tatár László polgármester a kiadott anyagon túl tájékoztatja a képviselőket, hogy a május
12-i rendkívüli ülésen a Képviselőtestület döntött a „Települési szennyvíztisztító telep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” pályázathoz közbeszerzési tanácsadó
kiválasztásáról. Három árajánlat érkezett, a Bíráló Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot fogadta
el, amelyet a Lucsik és Társa Kft. tette. Ők fogják bonyolítani a pályázathoz szükséges
közbeszerzési eljárásokat.
Dr. Kiss Györgyné: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megbeszélésnek mi az
eredménye? Miről tárgyaltak az Angolkert úti Idősek Otthonának vezetőjével? Fejér Andor
Országgyűlési képviselő által tartott fogadónapon hány lakos jelent meg? A Szapárfalui Posta
újranyitása hogyan zajlott?
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy a Kft-től várják a pályázati dokumentáció egy
részét, véleményt kértek a település viszonylatában. Az Angolkert úti Idősek Otthonának
vezetője személyes találkozást kért, bemutatkozó látogatást tett, mint újonnan kinevezett
igazgató. Fejér Andor Képviselő Úrral megtekintettük az újonnan megnyílt Szapárfalui
Postát, a megnyitón a Magyar Televízió is jelen volt. A Szapárfalui lakosok közül 10-15 fő
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igénybe vette a Posta által kínált szolgáltatásokat, az elkövetkező hetekben pedig kiderül,
hogy szükséges-e a nyitva tartás.
Herman József: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Fejér Andor Képviselő Úr fogadónapján a
település egyetlen lakosa sem jelent meg. 3 fő közfoglalkoztatott segédmunkás beszélgetett a
Képviselő úrral a jelenlegi foglalkoztatásról, a programban résztvevők véleményéről,
valamint a Kormány jövőbeni terveiről.
Kérte a Polgármester Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket az aratásról.
Tatár László polgármester: Június 20-án hétfőn befejeződött az őszi árpa aratása, 57,5 q
termésátlagot sikerült elérni, ami eladásra került és a vételár felé (2,5 MFt) már befizették a
Vízmű pénztárába, a fennmaradó összeget pedig 45 napos átutalással teljesítik. A kalászos
növények értékesítéséből befolyt bevételek javítani fogják az önkormányzat 2011. évi
költségvetését. A búza betakarítását is az önkormányzat saját dolgozóval, saját géppel végzi,
ezzel is csökkentve a költségeket. A napraforgó is jó termést ígér, jó fajtát választottak a
kollégák, időben permetezték, műtrágyázták, reméljük az időjárás is segítségünkre lesz.
A képviselők a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszik.
2.) napirend: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
Bizottság módosító indítványt tesz. Javasolja, hogy a határozati javaslat szövegrésze legyen
az 1.) pont és egészüljön ki az alábbi 2.) ponttal:
2.) A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi, hogy az Örményesről és
Kuncsorbáról Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyerekek utáni önkormányzati
támogatásra vonatkozóan a Társulási Megállapodást vizsgálják felül 2012. január 1-i
hatállyal.
A módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hillender Györgyné a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója az
alábbiakkal egészíti ki beszámolóját: Az 5 éves munkájukról készítette el beszámolóját. Ha az
óvoda munkáját értékeljük, akkor elengedhetetlen, hogy az intézmény működésével
kapcsolatos törvényi változásról is tájékoztassa a beszámolóban a képviselőket. Két fontos
esemény történt az intézményben az elmúlt öt évben, 2007-2008-ban Intézményfenntartó
Társulási Megállapodás jött létre, ami az intézmény működését is nagy mértékben
befolyásolta, valamint a Bölcsőde megnyitása. Az óvodavezető számára ezek megszervezése
többletfeladatot jelentett, ezért a szakmai irányításra kevesebb idő jutott. A Tagintézmények
vezetőinek jogkörét e miatt meg kellett növelni, amit a kezdeti bizonytalanság után nagyon jól
megoldottak.
Három dologra szeretné felhívni a Képviselőtestület figyelmét:
Az első: Ha 2012. szeptember 1-én az új oktatási törvény bevezetésre kerül, nem tisztázott
még, hogy 3 vagy 4 éves kortól lesz kötelező az óvoda. Rendkívül leterhelt a Központi és az
Újtelepi óvoda, a Szapárfalui óvodában pedig van férőhely, ezért kérik a körzethatárok
módosítását. Szapárfaluban egyre kevesebb gyerek születik, tehát az elkövetkezendő években
is lesz szabad kapacitásuk.
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A második: Az Oktatási Bizottság elnöke már elmondta, hogy folyamatosan járnak a
Bölcsődébe Örményesi és Kuncsorbai lakosú gyerekek, ezért kérni fogják, hogy ezen
települések önkormányzatai is járuljanak hozzá a fenntartási költségekhez.
A harmadik: A beszámolóban többször említésre kerülnek az óvoda udvarán található
játszóeszközök. Az ide vonatkozó jogszabálynak eleget tettek, bevizsgáltatták, elbontották a
régi, jelenleg nem elfogadott játékokat és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeket
a játékokat pótolják. Minden pályázaton igyekeznek részt venni, a szülői rendezvények
bevételeit udvari játékok vásárlására fordítják. Folyamatosan figyelik, de az állam nem ír ki
játszóudvar építésére pályázatot. Kéri a képviselőket, hogy – az önkormányzat pénzügyi
helyzetétől függően – évente egy-egy óvodára fordítsanak 2-3 MFt-ot játékeszközök
beszerzésére. Komoly feladat az óvónők számára, hogy a gyerekeket lekössék, hogy
balesetmentes játékokat biztosítsanak.
Kéri a képviselőket, hogy fogadják szívesen az ülésen megjelent óvónők érdeklődését, hiszen
az óvoda, az ott dolgozók munkáját értékelik. Várja kérdéseiket és észrevételeiket.
Dr. Kiss Györgyné: Gratulál az óvoda vezetőjének és dolgozóinak, hogy kreativitásukkal,
szakértelmükkel igyekeznek minél magasabb színvonalú ellátást biztosítani, foglalkozásokat
szervezni és a további munkához erőt és kitartást kíván.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők a módosító javaslatot egyhangúlag 8 igen
szavazattal, a módosítással együtt a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadták és az
alábbi határozatot hozták:
107/2011. (VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. Megállapítja,
hogy az intézmény működése megfelel a közoktatásról szóló 1993. évi törvény
óvodákra vonatkozó előírásainak, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények működésével
összefüggőkérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet
előírásainak.
A képviselőtestület elismeri és megköszöni azokat az erőfeszítéseket, melyet az
intézmény vezetője és dolgozói tesznek annak érdekében, hogy a
tagintézményekben változatlanul magas színvonalú munka folyik.
2.) A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi, hogy az
Örményesről és Kuncsorbáról Bölcsődei férőhelyet igénybevevő gyerekek utáni
önkormányzati támogatásra vonatkozóan a Társulási Megállapodást vizsgálják
felül 2012. január 1-i hatállyal.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
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3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A beszámolót a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
3.) napirend: Orvosi Rendelő egészségügyi ellátás helyzetéről készült tájékoztató
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit: Az Oktatási bizottság egyetértését ismerteti.
Ficsor Dénes: Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az alábbi 3.) ponttal.
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elismeri és megköszöni az Orvosi Rendelő
vezetőinek és dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.
A képviselők vita nélkül egyhangúlag egyetértettek a kiegészítéssel és 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
108/ 2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

A település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról.
1.)
2.)

3.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település egészségügyi
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.
A tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a következő feladatokat fogalmazza
meg:
- Az üres orvos és védőnői álláshelyek folyamatos pályáztatása, betöltése.
- Az ügyeleti ellátás rendszerének hatékonyabbá tétele a környező
településekkel együttműködve.
- Törekedni a jogszabályi előírások szerinti működésre.
- A lakosság megfelelő színvonalon történő ellátása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elismeri és megköszöni az
Orvosi Rendelő vezetőinek és dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.

Erről értesül:
1.) Gál Istvánné az Orvosi Rendelő megbízott igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A tájékoztatót a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: A „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” c.
pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetértett a határozat módosításával.
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Véleménye szerint nehéz a pályázatok közül a legmegfelelőbbet választani. Hangsúlyozta,
hogy a Szilasi és Tsa Kft. az utóbbi években nagyon sok munkát kapott Fegyverneken, ezért
igazságosnak tartotta volna, ha a Kft. ezt a 3.228 eFt-ot átvállalja.
Herman József: Ki mulasztott, kik a felelősök? Ne a jelenlegi testületet büntessük az előző
vezetők hibája miatt. Ragaszkodik a vizsgálathoz.
Tatár László polgármester: Ez összetett kérdés, nem tud megnevezni egyetlen felelőst sem,
egy későbbi eljárás része lehet ennek kiderítése. Az előterjesztésben ismertették, hogy az
önkormányzat milyen lépéseket tett az elvonás mértékének csökkentésére, de ezek
sikertelenek voltak. Tárgyalásokat folytatott a Szilasi és Tsa Kft-vel, akik nem vállalták a
költségek felét sem, ezzel megosztva a felelősséget. Vállalták viszont, hogy a piac területének
átépítésénél 200 m2 térburkoló követ biztosítanak térítésmentesen, valamint a Szapárfalui
játszótér kialakításánál építési anyagot és munkaerőt ajánlanak fel az elvonás mértékének 50
%-áig.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Képviselőtestület felelőssége nem merült fel, mert akkor is a
testület által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat volt, az alapján történt az eljárás. A döntés
polgármesteri hatáskörbe tartozott. Közbeszerzési szakjogászok, gyakorló ügyvédek is
eltérően értelmezték, nincs egyértelmű álláspont.
Papp Róbert: Megköszönte, hogy Polgármester Úr ismertette a képviselőkkel a
közbeszerzési szakértő kiválasztásának eredményét.
A képviselők további kérdést, észrevételt nem tettek, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot fogadták el:
109/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

„Polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése” című pályázat
benyújtásáról szóló 198/2009 (IX.24.) sz. határozat módosításáról
1.) A 198/2009 (IX.24.) sz határozat 3 pontja az alábbiak szerint módosul:
A beruházás ÁFA - val növelt értéke 15.980.850 Ft, melyhez 4.623.754 Ft + 157.819 Ft =
4.781.573 Ft saját erőt vállal a 2011. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

A beruházás forrásösszetétele
Támogatás 70 %
10 753 027 Ft
Saját Erő 30 %
4 623 754 Ft
Összesen 100 %
15 376 781 Ft
Nem támogatott költségek
157 819 Ft
(teakonyha kialakítása)
Mindösszesen
15 534 600 Ft

Erről értesül:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Nardai Dániel, települési menedzser
Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
Irattár

5.) napirend: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat tagintézmény vezetők kötelező óraszámának csökkentése
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a napirendi anyagot.
Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Javasolja, hogy az Örményes Község Képviselőtestülete is fogadja
el az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
110/2011. (VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

A tagintézmény vezetők kötelező óraszámának csökkentéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ általános igazgató helyettesének, a Móra
Ferenc Általános Iskola Tagintézmény, az Orczy Anna Általános Iskola
Tagintézmény, és a Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény vezetőinek
kötelező óraszámát 4 órával csökkentse.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Igazgatója
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Pénzügyi csoport

6.) napirend: Kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindítására (1. osztályosok)
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az első határozati javaslat azt tartalmazza, hogy az új pedagógiai
rendszer beindítása miatt ki kell egészíteni a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.) sz. határozat IV. fejezet 1.) és 2.) pontját. A második határozati javaslat szerint
a Képviselőtestület kötelezettséget vállal az engedélyezett óraszámok és az óraszámok
lefedéséhez szükséges álláshelyek költségeinek finanszírozására a 2011. évben.
Papp Róbert: Jónak és szükségesnek tartja az új rendszer beindítását, meggyőződése, hogy
ha hamarabb beindításra kerül, akkor a tanulók elvándorlása nem történt volna meg.
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Ambrus Dénes: Az előterjesztésben feltüntetett költségek az idei évre vonatkoznak, a jövő
évi költségek már szerepelni fognak a költségvetési tervkoncepcióban. Az új rendszer
beindításához plusz költségre van szükség, nem lenne igazságos, ha más tanulóktól vennénk
el. Megköszönte a Képviselőtestület hozzáállását és támogatását.
A képviselők egyhangúlag – 8 igen szavazattal – egyetértettek az előterjesztéssel és az alábbi
két határozatot hozták:
111/2011. (VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról.
A határozat IV. fejezet 1.) és 2.) pontja „Intézményi önként vállalt feladatok” című rész
kiegészül az alábbi szövegrésszel:
1.) pont:
- 2011. szeptember 1-től:
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből,
informatikából és testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely
2.) pont:
- 2011. szeptember 1-től
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből,
informatikából és testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

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

112/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi költségvetés
terhére:
2011.IX.1-től.
- Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft
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+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft
- Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft
+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft
_____________________
Mindösszesen:
999.804 Ft
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

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

7.) napirend: Kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménynél
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztést az Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményezte, azzal egyetértett.
Papp Róbert: Nagyon sok informatikus végzettséggel rendelkező közfoglalkoztatott van,
költségcsökkentés érdekében nem lehetne őket alkalmazni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A közfoglalkoztatottak nagy része 4 órában dolgozik naponta és
2, illetve 4 hónapi szerződéssel, hosszú távon nem megoldás. Figyelembe kell venni az
álláshely követelményeit is, adatok, valamint vagyon védelme. Az iskolában foglalkoztatott
rendszergazda rendkívül leterhelt, e miatt indokolt a megfelelő végzettséggel rendelkező
informatikus alkalmazása. Ha a testület ezt jóváhagyja, az intézmény hatásköre, hogy a
jelentkezők közül mely személyt találja megfelelőnek az állás betöltésére.
Ambrus Dénes: A megfelelő rendszergazda kiválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy
rendkívüli bizalmi állásról van szó. A számítógép különböző személyes adatokat tartalmaz a
pedagógusokról és a tanulókról is, illetve vannak olyan dokumentumok, amelyek tartalma
nem tartozik még a kollégákra sem.
Papp Róbert: Elmondta, hogy tartózkodni fog a szavazásnál, mert 2003 óta az álláshely
forrás hiányában nincs betöltve, de sajnos az önkormányzatnak ebben az évben sincs erre
fedezete. Javasolja, hogy az álláshely betöltése helyett fizessenek többet a meglévő
rendszergazdának.
Ambrus Dénes: 2003 óta sokkal több számítógéppel gyarapodott a géppark, fizikálisan nem
tudják ellátni az informatika tanárok a rendszergazda feladatát is.
A képviselők további kérdést, észrevételt nem tettek, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett kötelezettséget vállaltak rendszergazda foglalkoztatására és az alábbi határozatot
hozták:
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113/2011.(VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ intézményben rendszergazda
foglalkoztatásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, a 2011. évi költségvetés
terhére egy fő rendszergazda foglalkoztatására 2011. július 1-től az alábbiak szerint:
Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft
+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft
+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Igazgatója
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Pénzügyi csoport

8.) Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti
szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: A Pénzügyi Bizottság az „A” alternatíva elfogadását javasolja.
Dr. Kiss Györgyné: Értesülése szerint az önkormányzat nem támogathat pártot, csak civil
szervezetet, ezért javasolja a bérleti díj emelését.
Tatár László polgármester: A jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés 2011. június 30-án
megszűnik, a szervezet kéri a szerződés meghosszabbítását 500,- Ft/hó bérleti díj ellenében. A
Képviselőtestület dönt a hosszabbításról és a bérleti díj összegéről.
Nagy József: Mióta bérli a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete
a helyiséget.
Tatár László polgármester: 2011. július 1-e óta bérli, június 30-án lejár az egy évre kötött
bérleti szerződés, a testület döntése alapján ez kerül hosszabbításra.
A képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértettek abban, hogy a szervezet
újabb egy évre bérbe vegye a helyiséget és az alábbi határozatot hozzák:
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114/2011. (VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződés
meghosszabbításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja
alapján:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti helyiséget bruttó 500,- Ft/hó
bérleti díj fejében bérbe adja a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fegyverneki Helyi Szervezete részére 2011. július 1-től 2012. június
30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
9.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alatti önkormányzati bérlemény
bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: A Pénzügyi Bizottság az „A” alternatíva elfogadását javasolja.
Herman József: Mennyi bevétele van a szervezetnek az előállított termékekből?
Bencze Sándor, a szervezet képviselője: A bevétel éppen fedezi a költségeket, nem akarnak
nyereségre törekedni, 4-5 fő foglalkoztatását biztosítják. Az energiaköltségek csökkentése
érdekében a gázfűtés helyett vegyes tüzelésű kályhát állítottak be és figyelnek az
áramfogyasztásra is.
A képviselők vita nélkül 8 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslat „A” alternatíváját
és az alábbi határozatot hozták:
115/2011.(VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződés meghosszabbításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja
alapján:
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Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből
bérbe adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére
2011. július 1-től 2012. június 30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

10.) napirend: A Képviselőtestület 38/2011.(II.24.) sz. határozatának visszavonása
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők észrevétel nélkül 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
116/2011.(VI. 23.) sz.

önkormányzati határozat:

A 38/2011. (II. 24.) sz. önk. határozat visszavonásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0384/25
hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra vonatkozó 38/2011. (II. 24.)
sz. határozatát visszavonja, mert az eladók eladási szándékuktól
elálltak.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület
4. Csoportvezetők

11.) napirend: 0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést véleményezte és a „B” alternatíva
elfogadását javasolja. A Németh és Tsa Kft. a megvásárolni kívánt területen öntözésfejlesztési
beruházást tervez megvalósítani, ami az önkormányzat és a település számára is kedvező.
Ficsor Dénes: Véleménye szerint elkerülték a képviselők figyelmét az előterjesztés francia
bekezdésében szereplők.
Szatlóczki Edit: A pályázat beadásához feltétlenül szükséges a terület tulajdonjogának
megszerzése? Csak az önkormányzatnak, vagy másoknak is van földtulajdona itt?
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Tatár László polgármester: A beruházás sikeres megvalósításának feltétele, hogy a terület
tulajdonosa legyen a pályázó. A haszonkölcsön szerződés 2030. október 31-ig érvényben van,
az önkormányzat nem veszíti el alapjogait, kisebb bevétel is származik. Másnak is van földje
ezen a részen, de az előzetes tervek szerint erre a területre van szükség a beruházáshoz.
Nagy József: A 0311 hrsz-ú szántó terület nagy része Németh Attila tulajdonában van?
Mekkora ez az osztatlan terület és honnan tudjuk, hogy ez a rész az önkormányzat tulajdona?
Ha az osztatlan közös tulajdon eladásra kerül, azt ki kell mérni.
Tatár László polgármester: Hozzávetőlegesen 80 ha van az ő tulajdonukban, de szükséges e
terület tulajdonjoga. Az osztatlan közös tulajdon 41,7655 ha, ebből az önkormányzatnak saját
tulajdona 1,1186 ha, amelyet jelenleg is művel.
Ficsor Dénes: A pályázathoz szükséges többi földterületet hogyan szerzi meg? Ha hosszú
távon a haszonkölcsön szerződés alapján az önkormányzat műveli továbbra is a területet és
állami támogatással megvalósul az öntözőberendezés, akkor a közfoglalkoztatottak
bevonásával megvalósítható lesz ennek a területnek olyan kultúrnövényekkel való bevetése,
amit később tud az önkormányzat értékesíteni, vagy a helyi konyhán felhasználni. Ennek
érdekében javasolja, hogy a határozati javaslat „B” alternatívájának 1.) pontja egészüljön ki
az alábbi szöveggel:
…..terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.), „azzal a feltétellel, hogy a vevő garantálja minimális
bérleti díjjal (mindenkori bérleti díjnál alacsonyabb összeg) az 1,1186 ha nagyságú földterület
művelését, használatát 2030. október 31-ig.”
Tatár László polgármester: A többi földterület már kívül esik a fejleszteni kívánt területen.
Nardai Dániel: A Földhivatal tájékoztatása szerint, ha tulajdonváltozás történik, a meglévő
haszonbérleti szerződés akkor is érvényben marad, jelen esetben 2030. október 31-ig.
Szatlóczki Edit: A földterület eladásából az önkormányzatnak bevétele keletkezik, ezen kívül
mi érdekünk fűződik az eladáshoz?
Tatár László polgármester: Természetesen a bevétel is javítja a költségvetésünket, de a
legfontosabb, hogy az öntözőrendszer megvalósuljon és az a terület öntözhető legyen. E
mellett biztosítékot szeretnénk, hogy az önkormányzatnak megmaradnak azok a jogai,
amelyek jelen pillanatban megvannak. Rendelkezünk elővásárlási joggal, elő bérleti joggal,
ami a szomszédos földterületekre vonatkozik és amit jelenleg is bérel az önkormányzat.
Nagy József: Ha csak béreljük a földet, kevesebb joggal rendelkezünk, mint a tulajdonos. Ha
az önkormányzat eladja ezt az 1,1186 ha területrészt, teljes egészében a Németh Attila
tulajdonába kerül a földterület, aki előnyös helyzetbe kerül.
Tatár László polgármester: Az öntözés fejlesztési beruházás megvalósulása esetén mindkét
fél jól jár, ha nem valósul meg, akkor mindenki veszít. Javasolja, hogy bízzunk a korrekt
együttműködésben, bízzunk az előterjesztésekben leírt fejlesztésekben és e földterületek
eladásával segítsük a tervek megvalósulását.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők a kiegészítéssel 6 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:
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117/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

fegyverneki 0311/15 hrsz-ú 1,1186 ha területű 23.83 AK értékű önkormányzati
tulajdonú ingatlanrész értékesítésére.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0311/15 hrsz.
alatti osztatlan közös tulajdonból az önkormányzat tulajdonát képező 1,1186
ha nagyságú 23.83 AK értékű területet értékesíti Németh Attila, 5231
Fegyvernek, Tópart Németh major lakos részére 476.600.- Ft-ért. Az adásvétellel kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd,
Földhivatal stb.), azzal a feltétellel, hogy a vevő garantálja minimális bérleti
díjjal (mindenkori bérleti díjnál alacsonyabb összeg) az 1,1186 ha nagyságú
földterület művelését, használatát 2030. október 31-ig.
2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Csoportvezetők
Németh és Társa Kft.

12.) napirend: 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztése a Pénzügyi Bizottság véleményezte és azzal egyetértett.
Tatár László polgármester: A határozatban az eladási szándékot kell jelezni, a vételárat az
augusztusi ülésen határozza meg a testület.
A képviselők vita nélkül egyhangúlag – 8 igen szavazattal – egyetértettek a földterület
eladásával és az alábbi határozatot hozták:
118/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi
szándékát
a fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzat
tulajdonát képező 2062
m2 nagyságú ingatlan
értékesítésére Németh Attila, 5231 Fegyvernek, Tópart
Németh major lakos részére, amennyiben az
adás-vétellel
kapcsolatos költségeket a vevő az adás-vételt
megelőzően
rendezi. A vételár pontos meghatározásáról az augusztus havi
testületi ülésen kerül sor.
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Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.
13.) napirend: 0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az ingatlanrész eladásáról szóló határozati
javaslatot.
A Képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

fegyverneki 0333 és 0334 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0333 hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képező 1,0848 ha
nagyságú 16.06 AK értékű erdő művelési ágú ingatlant,
valamint a 0334 hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képező
1702 m2 nagyságú 2.52 AK értékű erdő művelési ágú
ingatlanokat értékesíti Németh Attila, 5231 Fegyvernek,
Tópart Németh major lakos részére 1.107.600.- Ft-ért. Az
adás-vétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.
2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.
16.) napirend: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, valamint a
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A kincstár kérte a hiánypótlást, pontosítást, ezért szükséges a
módosítás.
A képviselők 8 igen szavazattal elfogadták az Alapító Okiratok módosítását és az alábbi
határozatokat hozták:
120/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:
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A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.),
5/1999.(I.28.),
37/2000.(III.30.),
22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészében a „…, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4. §-a” szövegrész
hatályát veszti.
2.) Az Alapító Okirat 7. pontjának címe („A költségvetési szerv besorolása:…”)
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:…”
3.) A határozat 2. sz. mellékletéből az alábbi szakágazati besorolások törlésre
kerülnek:
-

382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
422200 Elektromos, híradás technikai célú közmű építése
431100 Bontás
431200 Építési terület előkészítése
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433100 Vakolás
433200 Épületasztalos-, szerkezet szerelése
433300 Padló-, falburkolás
433400 Festés, üvegezés
433900 Egyéb befejező építés
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
771100 Személygépjármű kölcsönzése
773900 Egyéb gép, tárgyi eszközök kölcsönzése

4.) A határozat 2.sz.melléklete kiegészül az alábbi szakágazati besorolással:
-

429900 Egyéb máshová nem sorolható építés
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

5.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.

Erről értesül:
1.
Tatár László polgármester
2.
Buzás Istvánné dr. jegyző
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3.
4.
5.

Képviselőtestület tagjai
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

121/2011.(VI.23.) sz.

önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal
elfogadott és a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a
90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz.,
74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30)sz., a 125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.)sz. és a
84/2011.(V.26.)sz. határozattal módosított Alapító Okiratot az alábbiak szerint
módosítja:
1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészében a „…és a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4. §-a” szövegrész hatályát veszti.
2.) Az Alapító Okirat 7. a; pontja, valamint 7.b. pont cím „b; a feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:”hatályát veszti, a 7. pontjának címe hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:”

3.) Az Alapító Okirat 11. b.) pontja hatályát veszti és ezzel egyidejűleg a 11. c.) pont 11.
b.) pontra módosul.
4.) Az Alapító Okirat 11. b.) pontjában a 4. sz. melléklet 3. sz. mellékletre változik és
ezzel egyidejűleg a 4. sz. melléklet 3. sz. mellékletre változik.
5.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

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

17.) napirend: Támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Az OTP Bank Nyrt. 2011. június 30-ával 10 MFt-tal
csökkenteni fogja a folyószámlahitelünket. Ahhoz, hogy zökkenőmentesek legyenek a
kifizetések, rövidlejáratú hitel felvétele szükséges a 2011. évi területalapú támogatás
megelőlegezésére.
A képviselők vita nélkül egyhangúlag – 8 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozzák:
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122/2011.(VI.23.)

önkormányzati határozat:

támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 14.188.200,- Ft összegű rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el a 2011. évi területalapú támogatás megelőlegezésére.
2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének
megérkezésekor azonnal, de legkésőbb 2012. június 30.

határideje:

a

támogatás

3.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a költségvetés módosításakor betervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 1174506615736534, valamint a Vízmű önkormányzati Intézményi gazdálkodási 11745066-154099933029008 számú elszámolási számláira érkező 8252330065 és a 8252329029 számú
támogatási kérelemből eredő mindösszesen 17.735.250,-Ft támogatási összegét, valamint az
időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit.
5.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Igazgatója
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező
7.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.
Tatár László polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Dr. Kiss Györgyné :)
Jkv. hitelesítő

