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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 30-i
rendkívüli 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 és Csehné Köteles Rozália megbízott ellenőr
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön üdvözölte Csehné Köteles
Rozália megbízott ellenőrt, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület
határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki.
1.) napirend: 1956. október 23-i forradalom 56. évfordulójára emlékmű felállításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy 2012. október 23-ára, a forradalom 56.
évfordulójára tervezik emlékmű felállítását, amelyhez T-34-es korabeli tankot szerettek volna
kiállítani, de mivel ez már lehetetlen, ezért kezdeményeznék 1 db hatástalanított 42.M. 76
mm-es páncéltörő ágyú beszerzését. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ellátóknál
szolgáló alezredessel beszélt a terveikről, aki felajánlotta segítségét.
A képviselőtestületnek döntenie kell, hogy egyetért-e az emlékmű létrehozásával és az
említett típusú ágyú beszerzésével.
Papp Róbert: Az emlékmű felállítását hova tervezik?
Tatár László polgármester: A leendő emlékművet a 4-es sz. főút mellett tervezik elhelyezni,
természetesen a jelenlegi emlékmű mellett és nem helyett.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek az emlékmű állításával és az alábbi
határozatot hozzák:
201/2011.(XI.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Az 1956. október 23-i forradalom 56. évfordulójára emlékmű felállításáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az 1956.
október 23-i forradalom 56. évfordulójára – 2012. október 23-ára – emlékmű
felállításához.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékmű felállításához szükséges 1 db
hatástalanított 42.M. 76 mm-es páncéltörő ágyú beszerzését kezdeményezze.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Tatár László polgármester: Javasolja a képviselőknek, hogy a 2.) napirendet a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdésének b) pontja alapján zárt
ülésen tárgyalják.
Papp Róbert: Indítványozza, hogy a napirend tárgyalása nyílt ülésen történjen.
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Papp Róbert nyílt tárgyalásra tett módosító
indítványát, amelyet a képviselők 3 igen szavazattal 6 nem ellenében nem fogadnak el, tehát a
képviselőtestület a 2.) napirend tárgyalását zárt ülésen folytatja és az alábbi határozatot hozza:
Papp Róbert: A képviselők nem vállalják nyilvánosan a véleményüket.
202/2011.(XI.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Ismeretlen tettes elleni feljelentés megtételéről zárt ülés elrendelése
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. 12. §. (4) bek. b.) pontja értelmében ismeretlen tettes
elleni feljelentés megtételéről készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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