JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-i
soros ülésén.
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Barta Józsefné, Hillender Györgyné,
Gál Istvánné és Tűhegyi Julianna intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, Miklósi Jánosné és Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Bérczesi Mária Fegyverneki
Hírmondó főszerkesztője
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek az alábbi napirendek
felvételével:
20.) Pléh rendőr kihelyezéséről
21.) Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat működtetésének átadásáról
22.) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet
módosítása
23.) Orvosi Rendelő I. sz. fogászati körzet finanszírozásáról
A képviselők egyhangúlag egyetértettek abban, hogy az Ötv. 12. §. (4) bekezdés a.) pontja
alapján a 3. napirend zárt ülésen kerüljön tárgyalásra.
Interpellációk:
Dr. Kiss Györgyné: Több lakos jelezte felé, hogy a Kiss János Altábornagy utcában
randalírozás volt egész éjszaka, reggel 5 óráig. Az ott élők félnek és nem mernek lépni. A 4.
sz. főút melletti Nepomuki szobrot le kellene festeni, e miatt a szobor körüli területet és az
oda vezető útsávot nem vetették be a bérlők.
Tatár László polgármester: A rendőrséget kell értesíteni rongálás, illetve csendháborítás
miatt, de megvizsgálják a problémát. A szobor valószínűleg műemlék védelem alatt áll, így
nem újíthatja fel az önkormányzat.
Ficsor Dénes: A Dózsa Gy. és Vörösmarty út sarkán lévő Fehér kereszt - amit 2 éve vittek el
felújítani - mikor kerül vissza a helyére?
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Tatár László polgármester: Erről nem tudott, utánajár, hogy hol van jelenleg és milyen
állapotban.
Szatlóczki Edit: A Gyóni G. út mellett lévő téglagyári gödör állapotára hívták fel a figyelmét
az ott élők. A tarthatatlan állapot miatt kérik a Képviselőtestület, az önkormányzat segítségét,
mert a megnövekedett gaz és nád miatt elszaporodtak a rágcsálók, amit a lakók már
képtelenek kiirtani.
Tatár László polgármester: Egyéb feladatok sürgőssége és a területen álló víz miatt a jövő
hétre van tervezve a terület megtisztítása, a nád és a gaz géppel történő lezúzása.
További kérdés nem hangzott el, az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 9 igen
szavazattal elfogadták.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Bognár Zoltán: Mi lett az eredménye a Takarékbank igazgatójával folytatott tárgyalásnak? A
tájékoztatóban olvasta, hogy más is pályázott a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
állására, de az előterjesztésben mégis csak egy fő pályázatát említik.
Tatár László polgármester: A dokumentációt aláírtuk, visszaküldtük, de még hiánypótlásra
kértek bennünket. A Vízi Közmű Társulat számlájára a mai napig közel 10 MFt-ot fizetett be
a lakosság. A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának kiírására 2 pályázat érkezett,
de időközben Bujdosó Tünde visszavonta, mert nincs meg a megfelelő végzettsége.
Dr. Kiss Györgyné: A Kormány Bűnmegelőzési Programjának tájékoztatóján mi hangzott el?
Mi az eredménye a 4. sz. főút zajszint mérésének? A Megyei Főállatorvossal folytatott
tárgyalásról szeretne többet hallani.
Tatár László polgármester: A Megyei Főkapitánynak a Belügyminiszter meghatározta a
rendőrség 1 éves feladatát és ennek értékeléséről hallottunk tájékoztatót. A statisztika szerint
Tiszabő, Tiszapüspöki és Fegyvernek kiemelten veszélyeztetett település, ezért e
településekre nagyobb figyelmet fordítanak, nagyobb rendőri erőket csoportosítanak.
A 4. sz. főút zajszint mérése elkészült, a szakhatósággal a megbeszélésen ismertettük az
álláspontunkat. A mérés szerint 14 decibell-el meghaladta a zajszint a megengedett
határértéket. A tárgyalás eredménye, hogy a Környezetvédelmi Hatóság készít egy zajtérképet
a Szapárfalui szakaszra és ennek függvényében döntenek a megoldásról.
A településen vágópontot szeretnénk létrehozni, ezért kezdeményeztünk egyeztetést a Megyei
Főállatorvossal, amelyen áttekintettük a törvényi előírásokat. A kezdeményezést – amely
példaértékű lehet - az érintettek örömmel fogadták és támogatják.
Nagy József: Az OTP-vel kötött szerződés szerint mennyi a kamat?
Tatár László polgármester: 9 %-os a hitelkamat.
Papp Róbert: Mi az eredménye a Gyermekélelmezési Konyha dolgozói és Lipcsei Zsuzsanna
meghallgatásának? A Fegyverneki Vízműnél fölöslegesen végezték el a beruházást?
Tatár László polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lipcsei Zsuzsanna panasszal
kereste fel az esküvőjüket követő vacsora lebonyolításával, illetve számlázásával
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kapcsolatban, amelyet a Gyermekélelmezési Konyha intézett. E miatt vált szükségessé
Lipcsei Zsuzsanna és a Gyermekélelmezési Konyha dolgozóinak meghallgatása, amelyről
jegyzőkönyv is készült és a későbbiekben erről a Képviselőtestületet tájékoztatni fogja.
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél az ivóvíz rádióvezérlés
beruházás 1,5 MFt-ba került, amely a szivattyúkat jobban terhelte és legtöbbször kézi
vezérléssel kellett működtetni. Később SMS vezérlés került beépítésre, amely szintén nem
működött megfelelően, ezért felülvizsgálatot kezdeményeztünk. 50.000,- Ft költséggel
visszaállítottuk az eredeti állapotot, ami tökéletesen működik jelenleg is.
Papp Róbert: A rendőrségi tájékoztatóból kiderül, hogy a településen a bűncselekmények
száma emelkedik, a Hársfa úton a fiatal vandálok tönkretették a játszótéren lévő játékokat is.
Bejelentette a testületnek, hogy megalakult a Szebb Jövőért Polgárőr Mozgalom, amelynek
működését a rendőrség Fegyvernek területén nem engedélyezte. Törökszentmiklós
Rendőrkapitánya figyelmeztette a mozgalom tagjait, ha a településen ilyen feliratú pólóban
megjelennek, letartóztatják őket. Felháborítónak tartja, hogy a településen hetente történik
valamilyen bűncselekmény, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitány pedig ezt a kijelentést teszi,
pedig a mozgalom tagjai nem bűnözők.
A képviselők további kérdés, észrevétel nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a polgármester
tájékoztatóját.
2.) napirend: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság is elfogadásra javasolta a beszámolót.
Herman József: A beszámoló 23. oldalán a gabona összes bevételéből kimaradt az árpa, csak
a búza került összeadásra.
Tatár László polgármester: Valóban számszaki hiba történt, de a szövegben helyesen lett
feltüntetve, az összes gabona bevétele 32.843,- eFt.
Papp Róbert: Megköszönte a pénzügyi csoport munkáját, egy jól összeállított beszámolót
készítettek.
A képviselők kérdés nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a 2011. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról készült beszámoló és az alábbi határozatot hozták:
125/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
1.) Intézmények vezetői
2.) Tatár László polgármester

4
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) napirend: Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint
temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem tudott dönteni, 2 fő az „A”
alternatíva elfogadását javasolta, 2 fő tartózkodott a szavazástól.
Herman József: Az előterjesztést nem látja átláthatónak, megalapozatlan és diszkriminatív,
az előkészítők ellenszenvet éreznek a vállalkozóval szemben. A vállalkozókat segíteni,
támogatni kellene, de ilyen feltételekkel egyetlen vállalkozó sem tudna működni. Az
előterjesztőnek az volt a szándéka, hogy a testület ne szavazza meg a temetkezési tevékenység
átadását, ezért javasolta az előterjesztés napirendről való levételét.
Tatár László polgármester: Nem ért egyet Herman József képviselővel, az előterjesztésben
valós adatok szerepelnek és az „A”, illetve a „B” alternatíva választásával minden
képviselőnek joga van dönteni. Jelenleg a temetkezési feladatokat a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény végzi, de a testület a mai ülésen dönthet arról, hogy ez így
maradjon vagy lehetőséget adjunk a vállalkozónak a szolgáltatás végzéséhez.
Bognár Zoltán: Kérdezte, hogy a Netist Szolgáltató Bt. azokat a lakosokat is eltemeti,
akiknek hozzátartozói nem tudnak fizetni? A szociálisan rászorulók temetését is vállalják
vagy azokat az önkormányzathoz küldik?
Herman József: A lakosoknak a sírhelyváltás költségét az önkormányzatnál kell befizetni,
viszont ezért szolgáltatást nem végez.
Bognár Zoltán: Véleménye szerint a temetkezési szolgáltatást teljes egészében végezhetné a
Bt., ha évente kb. 6-7 MFt-ot fizetne az önkormányzatnak, de az nem működik, hogy a fizetni
tudó ügyfeleknek szolgáltatást nyújt, a szociálisan rászorulóknak pedig nem. A bizottság azért
nem tudott dönteni, mert a „B” alternatíva a Bt. számára nem megfelelő, mert ez alapján a
szolgáltatás egy részét látja el, a tevékenység teljes átadásával azonban a lakosok egy része
kerülhet hátrányba.
Tatár László polgármester: A Bt. sírhelyet nem adhat el, hiszen a temetők önkormányzati
tulajdonban vannak. A Bt. csak szolgáltatást végezhet, ami azt jelenti, hogy a halottat szállítja,
felravatalozza, a kellékeket biztosítja, minden szolgáltatást, csak a sírásást nem. Mielőtt teljes
egészében átadja az önkormányzat a temetkezést, meg kell győződni arról, hogy a lakosok
megelégedésére, jól végzi a feladatát.
Herman József: 1996. óta végzi a Bt. a szolgáltatást és panasz nem érkezett.
Tatár László polgármester: Szóbeli panasz érkezett.
Herman József: Akkor kell megvizsgálni, ha legalább 3 írásos panasz érkezik, a szóbeli
panasz nem vehető figyelembe.
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Tatár László polgármester: A törvény meghatározza, hogy az önkormányzat mely
szolgáltatásokat adhatja át vállalkozónak.
Nagy József: Az előterjesztésben mit jelent „megfelelő díj megfizetése mellett” szöveg?
Tatár László polgármester: Az önkormányzat díjjegyzéke szerint kell fizetni a ravatalozást,
de a pénzügyi vonatkozásáról jelenleg fölösleges beszélni, hiszen még nincs megállapodás.
Ha a testület elfogadja a rendelet módosítását, a Bt. megkapja a temetés lehetőségét, ha nem,
akkor Fegyvernek területén lévő temetőkben az önkormányzati dolgozókon kívül más nem
temethet.
Papp Róbert: Ha a képviselők a „B” alternatívát fogadják el, az önkormányzat és a Netist
Szolgáltató Bt. között létrejövő megállapodásról dönt-e a testület?
Tatár László polgármester: A szolgáltatás átadásáról szóló megállapodás nem a testület
hatásköre. A rendelet módosításával a Képviselőtestület lehetőséget ad arra, hogy más
vállalkozó is végezhet a településen temetkezési szolgáltatást.
Bognár Zoltán: Tisztázni szeretné, hogy jelenleg ki és milyen temetkezési tevékenységet
végezhet a településen.
Tatár László polgármester: Temetkezési szolgáltatást Fegyverneken kizárólag a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végezhet. A rendelet módosítása után
vállalkozó is végezheti a tevékenységet, kivéve a sírásást, hantolást, sírba helyezést, a
ravatalozótól a sírhelyig történő szállítást, amelyet továbbra is az Intézmény dolgozói
végeznek.
Netist Szolgáltató Bt. képviseletében Németh Istvánné: Az előterjesztésben szereplő
kellékek beszerzésére fordított összeget magasnak tartja, a Bt. több éve vásárol ilyen
termékeket, tisztában vannak az árakkal. A hamvasztás, halott hűtése fel lett tüntetve a
kiadások között, de a bevételnél nem, pedig azt a hozzátartozó kifizeti.
A hozzátartozók jelezték, ha a Bt. végezte a temetkezési szolgáltatás egy részét, akkor az
önkormányzatnál többe került a szolgáltatás és nem kaptak temetési segélyt, holott az alanyi
jogon jár. A szociális temetést is megoldja a Bt.
Tatár László polgármester: A temetők fenntartására és üzemeltetésére irányuló kiadások,
illetve a bevételek elemzése nem tartozik a tárgyhoz. Az adatokat a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény biztosította. Az előterjesztésből fontosnak tartja kiemelni,
hogy a „ - vállalkozás szabadságát figyelembe véve - a fegyverneki lakosoknak választási
lehetőséget ad az önkormányzat, hogy mással is végeztethet temetkezési szolgáltatást.” A
testület a mai ülésen dönthet erről.
Temetési segély az önkormányzat által adható, ha az igénylő a rendeletben szereplő
feltételeknek megfelel.
Ficsor Dénes: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy ha a testület a „B” alternatívát
fogadja el, akkor a településen nem csak a fegyverneki vállalkozóknak ad lehetőséget a
temetkezési szolgáltatás végzésére, hanem bármely település vállalkozóinak. Egyetért azzal,
hogy a szolgáltatás egy része a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
maradjon, így biztosítva munkát a jelenlegi dolgozóknak.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 5 igen szavazattal, 3 nem
ellenében és 1 tartózkodással a „B” alternatívát fogadták el és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
30/2011.(VIII.29) sz. rendelete
Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési
tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a rendelettervezet „Az éjszakai nyitva tartás korlátozása” című rész 4. §. (1) bekezdése a.) pontjában
„hétfő, kedd szerda, csütörtök, valamint vasárnap 22:00 órától másnap 05:00 óráig”, a b.)
pontjában „pénteken és szombaton 02:00 órától másnap 05:00 óráig kötelező zárva tartani”
szövegrészre módosuljon. A fiataloknak lehetőséget kell biztosítani a hét végi szórakozásra,
ellenkező esetben más településre utaznak, ahol fennáll a veszélye a kábítószerezésnek.
Papp Róbert: Egyetért képviselőtársával, a lakosok igénylik az 5 órai nyitást és az éjféli
zárást pedig túl korainak tartja, a fiatalok nem mennének haza, hanem az utcán folytatnák a
szórakozást.
Tatár László polgármester: Ötletként felvetette, hogy egy övezetet lehetne létrehozni, ahol a
fiatalok éjszaka is szórakozhatnának, természetesen, ha igény van rá. Figyelembe kell venni
azonban azokat a lakosokat is, akik éjszaka pihenni szeretnének, ezért vált szükségessé a
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának szabályozása.
A képviselők további hozzászólás nem intéztek, a módosító indítványt egyhangúlag, a
módosítással együtt a rendeletet szintén egyhangúlag elfogadták és az alábbi rendeletet
alkották:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
31/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Papp Róbert: Örül és egyetért a rendelet módosításával.
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Ficsor Dénes: Javasolta, hogy az elkövetkező időszakban mint önkormányzati képviselő
tegye meg kezdeményezését Papp Róbert és az előterjesztésben ne szerepeljen párthoz való
kötödése.
A képviselők kérdés nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek a rendelet módosításával és az
alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2011.(VIII. 29.) sz. rendelete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Település környezetvédelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság javaslata, hogy a rendelet módosítását a testület vegye le napirendről.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén az előterjesztés napirendről
való levételét javasolta, mert magasabb rendű jogszabályba ütközne és szabálysértés esetén az
önkormányzat semmiféle szankciót nem alkalmazhatna.
Papp Róbert: Hangsúlyozta, hogy a törvény adta lehetőségeken belül próbálják a rendet és
fegyelmet betartani. A jelenlegi törvények nem szankcionálják, ha a háztulajdonos lakása
előtti fákról az arra járó lakosok leszedik a gyümölcsöt, letördelik az ágakat. E miatt a
háztulajdonosok azt fontolgatják, hogy a 30-40 éves fákat kivágják.
A képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében egyetértettek abban, hogy a rendelet
módosítása lekerüljön napirendről és az alábbi határozatot hozták:
126/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a település
környezetvédelméről szóló 13/2005(IV.29.) sz. rendelet módosításáról szóló
előterjesztést leveszi napirendről.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
8.) napirend: Lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
módosítását.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkották:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
33/2011.(VIII.29.) sz. rendelete
a lakások bérletéről valamint elidegenítéséről szóló 30/1993. (XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: A luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
hatályon kívül helyezését.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
34/2011.(VIII.29.) számú rendelete
a luxusadóról szóló 10/2006.(III.31.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
10.) napirend: Remondis Kétpó Kft. és a Remondis Kft. között létrejövő elszámolási
megállapodásról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolta a határozati javaslat
tudomásul vételét.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal jóváhagyták az a melléklet szerinti
elszámolási megállapodást és az alábbi határozatot hozták:
127/2011.(VIII.25.) sz.
A Remondis Kétpó
megállapodásról.

önkormányzati határozat:
Kft. és a

Remondis Kft. között létrejövő elszámolási

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a jelen
határozat mellékleteként csatolt, a Remondis Kétpó Kft és a Remondis Kft.
között létrejövő – a 2006-2008. években végzett szennyvíziszap kezeléssel
kapcsolatos – elszámolási megállapodást és felhatalmazza az ügyvezetést
annak aláírására.
Erről értesül:
1.) Kétpó Községi Önkormányzat Polgármestere 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
2.) Tatár László polgármester

9
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(Az Elszámolási Megállapodást a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
11.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a megállapodás módosítását.
Hillender Györgyné a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója:
Elmondta, hogy a júniusi ülésen kérte, hogy a Bölcsőde finanszírozásához az Örményesi és a
Kuncsorbai Önkormányzat is járuljon hozzá, mivel az érintett településekről is járnak
gyerekek az intézménybe. E miatt módosítani szükséges az Intézményfenntartó Társulási
Megállapodást. Örményesen a tegnapi napon volt testületi ülés, döntésük szerint a 2012. évi
tervkoncepció tárgyalásakor visszatérnek erre a kérdésre.
Ficsor Dénes: Nem a költségvetésről van szó, hanem az Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosításáról. Örményesnek is tudomásul kell venni azt, hogy ha
Fegyvernekről Bölcsődébe járó gyerekek után a Fegyverneki Önkormányzat 165.200,- Ft
támogatást nyújt férőhelyenként, akkor az Örményesről járó gyerekek után Örményes
Önkormányzat fizesse meg ezt a támogatást.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Örményes Képviselőtestülete úgy döntött, hogy megvizsgálják a
pénzügyi lehetőségeiket és ennek függvényében határoznak a támogatásról. Ha Örményes
nem járul hozzá a finanszírozáshoz, nem vesznek fel a településre gyereket a Bölcsődébe.
A képviselők további észrevételt nem tettek, 9 igen szavazattal elfogadták a megállapodás
módosítását és az alábbi határozatot hozták:
128/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítása.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítja:
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás „III. Költségek viselésének aránya és
teljesítésének feltételei” című rész kiegészül az alábbi 7.) ponttal:
7.) A Bölcsődei férőhely önkormányzati támogatásának összege 2012. évre 165.200,Ft/fh., melyet az igénybevevő önkormányzatok támogatásként nyújtanak
Fegyvernek Önkormányzat részére egy összegben legkésőbb tárgyév április 30-ig.
Ezt követően a Bölcsődei férőhelyekre jutó önkormányzati támogatás következő
évi összegét az érintett önkormányzatok évente felülvizsgálják és azt a
tervkoncepció jóváhagyásáig módosítják.
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Erről értesül:
1.) Örményes Község Önkormányzata
2.) Kuncsorba Község Önkormányzata
3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
12.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására
megállapodás létrehozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság nem javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.
Ficsor Dénes: Örményes és Kuncsorba települések is szeretnék, hogy a közművelődési
feladatok ellátására Társulási Megállapodás jöjjön létre Fegyvernekkel?
Tatár László polgármester: Örményes az IKSZT-n, Kuncsorba a LEADER-en keresztül látja
el a közművelődési feladatokat és ezen nem szeretnének változtatni. Jelenleg a törvény sem
ad a társulásra lehetőséget.
A képviselők 2 igen szavazattal 6 nem ellenében 1 tartózkodással nem értettek egyet a
társulás létrejöttével és az alábbi határozatot hozták:
129/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására megállapodás
létrehozásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem fogadta el,
hogy Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések között a Művelődési
Ház és Könyvtár közművelődési feladatainak ellátására Társulási
Megállapodás vagy Együttműködési Megállapodás jöjjön létre.
Erről értesül:
1.) Örményes Község Polgármesteri Hivatala
2.) Kuncsorba Község Polgármesteri Hivatala
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
13.) napirend: A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezése
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
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Herman József: Hova lenne szállítva a szemét?
Tatár László polgármester: Kétpóra, máshová nem szállíthatjuk. A Kistérség polgármesterei
kerestek meg a szilárd hulladék kedvezményesebb szállításával kapcsolatban, amely a társulás
létrehozásával teljesülhet. A megállapodás szerint Fegyvernek székhellyel létrehozott
kommunális szolgáltató intézményt társulás formájában tartana fenn Fegyvernek, Örményes,
Kuncsorba, Tiszatenyő, Tiszapüspöki és Kengyel települések részvételével. A cél, hogy a
Remondis Kft. megkerülésével az önkormányzatok összefogásával társulás jöjjön létre, ennek
előkészítése folyamatban van. Az érintett önkormányzatoktól megkértük a Társulási
Megállapodás megkötéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat, a számításokat
elvégezzük. Megvizsgáljuk, hogyan tudunk nyereséget produkálni, természetesen a díjak
csökkenésével. Kengyel Községnek még 1 éves szerződése van, de nyilatkozik belépési
szándékáról. Jelenleg a szilárd hulladék szállítása önkormányzati feladat, de törvényi
változások várhatóak és kikerülhet az önkormányzat feladatköréből.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a
társulás előkészítésével és az alábbi határozatot hozták:
130/2011(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a települési szilárd
hulladék társulási formában történő szállítására Fegyvernek székhellyel létrehozott
kommunális szolgáltató intézményt közösen tart fenn, társulás formájában.
A társulásban résztvevő települések: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata,
Örményes Község, Kuncsorba Község, Tiszatenyő Község, Tiszapüspöki Község,
Kengyel Község.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás előkészítésére.

Erről értesül: 1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
14.) Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal nem
tudott dönteni. A „nem” szavazók véleménye szerint e szakképzettség nélkül is el tudja látni
feladatát.
Dr. Kiss Györgyné: Az előterjesztés szerint a szakképesítés megszerzése érdekében vállalja,
hogy 2 évig nem mond le közalkalmazotti kinevezéséről. Ezt az időt nem lehetne magasabbra
emelni?
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Tatár László polgármester: A törvény szerint a szakképzés időtartamán túl 1 évig
kötelezhető a jelenlegi munkahelyén munkavégzésre.
Bognár Zoltán: Véleménye szerint főiskolán védőnői képesítést szerző dolgozónak egy ilyen
továbbképzés nem ad plusz információt.
Dr. Kiss Györgyné: A laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő
továbbképzésen elhangzottakat, technikákat felhasználhatja a munkája során.

szakirányú

Papp Róbert: Kollné Ilyés Annamária tisztában van azzal, hogy a településen védőnőhiány
van, ezért bízik az önkormányzat támogatásában.
Gál Istvánné az Orvosi Rendelő megbízott intézményvezetője: A védőnőnek nincs
szándékában Fegyvernekről elköltözni, jól érzi itt magát. A laktációs szaktanácsadás vizsga
megszerzésével nem csak az anyatejes táplálás és szoptatás előnyeit fogja megismerni, hanem
az Unio-s pályázatok elkészítésében is részt vehet és sikeres pályázat esetén közösségi
programokat szervezhet, a szociálisan hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásában részt
vállal.
Papp Róbert: A védőnőnek lehetősége van saját költségén elvégezni a képzést.
A képviselők 4 igen szavazattal 5 nem ellenében az alábbi határozatot fogadták el:
131/2011.(VIII.25.)sz.

önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő védőnőjének szakirányú továbbképzésének támogatásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Kollné Ilyés
Annamária védőnő laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakképesítés
megszerzését nem támogatja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kollné Ilyés Annamária védőnő
Polgármesteri Hivatal csoport vezetői
Gál Istvánné Orvosi Rendelő megb.int.vez.

15.) napirend: A 41/2011.(II.24.) sz. határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A Tópart és Damjanich út sarkán lévő ingatlan egy részének
megvásárlására szükség van a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításához, valamint az
építési engedélyezési eljárás lefolytatásához. A februári ülésen a Képviselőtestület döntött a
terület megvételéről, de a tulajdonosok nem egyeztek bele, hogy a vételárból a kommunális
adó tartozásuk levonásra kerüljön, ezért szükséges a határozat módosítása és a teljes vételár
kifizetése. Az adó beszedését pedig szorgalmazni fogjuk.
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A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek az ingatlanrész
megvásárlásával a határozati javaslat szerint és az alábbi határozatot hozták:
132/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

41/2011.(II.24.) sz. önk. határozat módosításáról
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 412011.(II.24.) sz. önk.
határozatát akként módosítja, hogy a 2011 évi költségvetés terhére
megvásárolja Bíró Tímea és gyermekei – Gácsi László és Gácsi Tímea
Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól a
fegyverneki 245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56
m2 nagyságú területet. Az ingatlan vételára 60.000.- Ft.
2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Csoportvezetők

16.) napirend: A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozat
visszavonásával.
Papp Róbert: A testület a júniusi ülésen határozott arról, hogy a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete részére bérbe adja a Fegyvernek, Móricz Zs út 1/d
sz. alatti önkormányzati ingatlant havi 500,- Ft értékben. Időközben kiderült, hogy az
Alkotmánybírósági határozat szerint és az Ötv. alapján a pártok számára nyújtott támogatás
nem minősül önkormányzati feladatnak. Ferencváros nyújtott be indítványt az
Alkotmánybírósághoz ezzel kapcsolatban és az Alkotmánybíróság foglalkozott a politikai
pártokkal. Valóban nem kaphatnak kedvezményes bérleti díjat a politikai pártok az
önkormányzattól. A határozat meghozatalakor kezdeményes díj nem hangzott el. Az
előterjesztésben szerepel, hogy 2009-ben volt utoljára kiadva 20.000,- Ft + ÁFA értékben a
bérlemény, de azt nem közölték, hogy egy hónapig tartózkodott itt a bérlő és az erre az időre
esedékes díjat sem fizette ki. A szervezet ezt a magas összegű bérleti díjat nem tudja kifizetni,
véleménye szerint cinikus, megalázó és rosszindulatú az előterjesztés. Kérte a képviselőket,
gondolják át a döntésüket.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A jelenlegi rendelet úgy szól, hogy meg kell pályáztatni és
minimum az előző bérlő által fizetett bérleti díjat kell figyelembe venni. Az előterjesztésbe
információként szerepel ez a 25.000,- Ft-os összeg. A rendeletet felülvizsgáljuk és a
módosítást a szeptemberi ülésre a testület elé terjesszük.
Herman József: Javasolta, hogy ne a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi
Szervezete, hanem Papp Róbert és Társa bérelje ki az ingatlant.
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Bognár Zoltán: Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy más pártokkal ellentétben a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete mennyit tett a településért.
Tatár László polgármester: A törvényi kereteken belül kell maradni, az ingatlan bérbeadását
meg kell pályáztatni, a rendeletet pedig módosítani szükséges.
További észrevétel nem hangzott el, a képviselők 6 igen szavazattal 3 nem ellenében
egyetértettek a határozat visszavonásával és az alábbi határozatot hozták:
133/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A 114/2011.(VI.23.) sz. határozat visszavonásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 114/2011./VI.23.)
sz. határozatát visszavonja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezetének elnöke
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

17.) napirend: Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasolt, a határozati javaslat 1.) pontjának második
mondatát „A vételárat a vevőnek nem kell megfizetni, azt a bontási és szállítási költségekre
köteles fordítani.” törölje a testület.
A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a módosító indítványt és a
módosítással együtt az alábbi határozatot hozták:
134/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan értékesítése

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Zrínyi út 1.
sz. alatti ingatlant bontási kötelezettséggel bruttó 200.000,- Ft-ért értékesíti
Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich J. út 66. szám alatti lakos részére.
2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
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1.
2.
3.
4.
5.

Gyetvai László Fegyvernek, Damjanich út 66.
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

18.) napirend: Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tudomása szerint az ingatlanon keretjelzálog
van bejegyezve, nem értékesíthető, ezért a bizottság a határozati javaslat „B” alternatívát
javasolta elfogadásra.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek abban, hogy az ingatlant nem értékesítik és az
alábbi határozatot hozták:
135/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti
a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlant Pataki Erzsébet és Burai
Róbert Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti lakosok részére.
Erről értesül:
1. Pataki Erzsébet és Burai Róbert Fegyvernek, Előre út 14.
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
19.) napirend:
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Társulás

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Közművelődési Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
136/2011.(VIII.25.) sz.
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
működtetéséről szóló megállapodás módosítására

önkormányzati határozat:
Társulás

létrehozásáról

és

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Jász-NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és működtetéséről
szóló megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosításával
Erről értesülnek:
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1.
2.
3.
4.

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai

(A megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
20.) napirend: Pléh rendőr kihelyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Szapárfaluban pléh rendőr lett kihelyezve a mai napon a
sebességkorlátozás betartása érdekében.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a pléh rendőr kihelyezésével és az alábbi
határozatot hozták:
137/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Pléh rendőr kihelyezéséről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz,
hogy
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály Balesetmegelőzési Bizottsága Fegyvernek
belterületén pléh rendőrt helyezzen ki váltakozó helyszínen.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
Balesetmegelőzési Bizottsága (5002 Szolnok, Baross út 39., Pf.: 97.)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester: A 21.) és a 23.) napirendek összefüggenek, ezért javasolta, hogy
a két napirendi pont együtt kerüljön tárgyalásra.
A javaslattal a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
21.) napirend: Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat működtetésének átadásáról
23.) napirend: I. sz. fogászati körzet finanszírozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta az I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban történő
működtetését.
Ficsor Dénes: A szerződés elfogadása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselők döntenek a szerződésben foglaltakról is.
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Bognár Zoltán: Az I. és a II. sz. fogászati körzetet is a Bt fogja működtetni a későbbiekben
azonos feltételekkel?
Tatár László polgármester: Igen.
Kókai Gergely az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. ügyvezetője: Előzetes szóbeli
megállapodás szerint az épületben keletkezett kárt 100 %-ban az önkormányzati fizeti, de ha
felújításra kerül sor a költségeket a tulajdonos és üzemeltető 50-50 %-ban vállalja a szerződés
szerint.
Bognár Zoltán: A 23.) napirend „B” alternatívában a teljesítménydíj átadását mi módon
gondolja az ügyvezető? Mennyi ennek az összege?
Kókai Gergely: Ha az önkormányzat megkapta a havi teljesítménydíjat, átutalja a Kft.
számlájára.
Gál Istvánné: Az önkormányzat teljesítményarányosan kapja a díjat az OEP-től, kb. 2
hónapos késéssel. Havonta 350-450 eFt összeg között mozog ez a teljesítményarányos díj.
Tatár László polgármester: Az Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. visszafizeti ezt az összeget
az önkormányzatnak?
Kókai Gergely: A zavartalan működés biztosítási érdekében a Kft-nek szüksége van arra,
hogy az önkormányzat visszatérítés nélkül átadja a két hónapi finanszírozást.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Kft. 2011. október 1-től veszi át a működtetést, szeptember 30ig az önkormányzat fizeti az ott dolgozó bérét és járulékait, valamint a rezsiköltséget is.
Bognár Zoltán: Egyetért az ügyvezető azzal, hogy a szeptember 30-ig felmerülő bér, járulék
és rezsiköltségek levonásával kapja meg a teljesítménydíjat?
Kókai Gergely: Igen.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az elhangzottak alapján módosítani szükséges a 23.) napirend
határozati javaslatának „B” alternatíváját az alábbiak szerint:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Euro-Poli Dentál Fogászati
Kft. kérelmének megfelelően az október és november havi teljesítménydíjat az
utófinanszírozásra való tekintettel átadja 2011. október 5-ig, illetve november 5-ig a Euro-Poli
Dentál Fogászati Kft. részére, csökkentve a szeptember havi bér-, járulék- és
rezsiköltségekkel.”
A 2.) pontot pedig ki kell venni a határozati javaslatból.
Kókai Gergely: A szerződés 11. pontja szerint Maduda Ibolya fogászati asszisztenst a
jelenlegi bérével kellene átvenni a Kft-nek. A fél éve ott dolgozónak 94.000,- Ft a bére és
feszültséget okozna, ha Maduda Ibolya magasabb bért kapna, ezért kéri, hogy ő dönthessen a
fizetéséről. Maduda Ibolya jelezte neki, hogy el szeretne menni, ő pedig közölte vele, hogy
2011. december 31-ig alkalmazza. Az elmúlt időszakban voltak problémák a munkájával.
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Tatár László polgármester: Véleménye szerint a dolgozó érdekeit szem előtt kell tartani, a
működtetés átadásakor közalkalmazotti munkaviszonya megszűnik, e miatt ne kerüljön
hátrányos helyzetbe.
Kókai Gergely: Vállalja, hogy – ha a Maduda Ibolya másik munkahelyet nem talál – 2011.
december 31- ig alkalmazza a jelenlegi bérével.
A képviselők további kérdés, hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a 21.)
napirend határozati javaslatát, 9 igen szavazattal elfogadták a 23.) napirend határozati
javaslatának módosítását, valamint 9 igen szavazattal a módosítással együtt az alábbi
határozatokat hozták:
138/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. fogászati szolgálat vállalkozásban történő működtetéséről.
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. október 1-i hatállyal
hozzájárul ahhoz, hogy Euro-Poli Dentál Fogászati Kft. működtesse az I. sz. fogorvosi
körzetet azzal a feltétellel, hogy Dr. Erdei Márta fogorvost foglalkoztatja, valamint
Maduda Ibolya fogászati asszisztenst 2011. december 31-ig alkalmazza.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy az Euro-Poli Dentál Fogáaszati Kft –vel (Fegyvernek, Kossuth u. 9.) az I. számú
fogászati szolgálatra a határozat melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t
megkösse.
Erről értesül:
1./ Kókai Gergely
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai
(A Feladat-Ellátási Szerződést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
139/2011.(VIII.25.) sz.

önkormányzati határozat:

I. sz. fogászati körzet finanszírozásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Euro-Poli
Dentál Fogászati Kft. kérelmének megfelelően az október és november
havi teljesítménydíjat az utófinanszírozásra való tekintettel átadja 2011.
október 5-ig, illetve november 5-ig a Euro-Poli Dentál Fogászati Kft.
részére, csökkentve a szeptember havi bér-, járulék- és rezsiköltségekkel.
Erről értesül:
1.) Euro-Poli-Dentál Fogászati Kft. 5231 Fegyvernek, Kossuth u. 9.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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22.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról
és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestületének
35/2011.(VIII.29.) sz. rendelete
Fegyvernek nagyközség önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
Tatár László polgármester: Megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 17,45 órakor
bezárta.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő

