TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

69/2011.(XII.19.) sz. önk.rend.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról

204/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv
módosításáról szóló határozat módosításáról

70/2011.(XII.19.) sz. önk.rend.

A
szociális
módosításáról

71/2011.(XII.19.) sz. önk.rend.

Az Önkormányzat Képviselőtestületének 20112014.
évi
Gazdasági
Programjának
elfogadásáról szóló rendelet módosításáról

205/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság
Köztestület vagyonának felosztásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele

206/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat
elbírálásáról

207/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás
meghirdetésére

72/2011.(XII.19.) sz. önk.hat.

2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet
módosításáról

208/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló
rendelet-tervezet napirendről való levétele

209/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

A „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer”
projekt
kapcsán
jóváhagyott
határozatok elfogadásáról

210/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról

211/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági
célú hasznosításáról

212/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend

ellátásról

szóló

rendelet
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jóváhagyásáról szóló határozat módosításának
napirendről való levétele
213/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről
szóló határozat visszavonásáról

214/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és
Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezéséről szóló határozat visszavonásáról

215/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal
közötti
munkamegosztás
és
felelősségvállalási
rend
hatályon
kívül
helyezéséről szóló határozat visszavonásáról

216/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

A Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi
Rendelő elnevezésének módosításáról

217/2011.(XII.15.) sz. önk.hat.

„Komposztálás
népszerűsítése
Fegyvernek
Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról
szóló 94/2011.(V.26.) sz. határozat módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. december 15-i
soros ülésén.
Jelen vannak: 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, Hillender Györgyné, Barta Józsefné, Szekeresné Csőke
Anita intézményvezetők és Bognár Annamária a Művelődési Ház és Könyvtár megbízott
intézményvezető, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Miklósi Jánosné és
Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Négyesiné Derecskei Edina művelődésügyi felügyelő
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirendek
felvételével:
14.) Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának, SZMSZ-ének,
valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló
határozatok visszavonása
15.) Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
16.) „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról szóló határozat módosításáról
Interpellációk:
Herman József: A buszöböl 2,5 millió Ft-ért lett áthelyezve. A kivitelezési munkák
elvégzésére két ajánlat érkezett, 15 és 17 millió forint összegben. Megkérdőjelezi az eddigi
beruházási munkák kivitelezési költségét is, lehet, hogy azokat is el lehetett volna készíteni a
költség 20-30 %-áért?
Miklósi Jánosné: A költségek azért voltak olyan magasak, mert a buszöbölt teljes egészében
át kellett volna helyezni más területre körforgóval együtt és az ajánlatok erre a variációra
érkeztek.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A pályázat műszaki tartalma határozza meg a költségeket. A
tervek között az szerepelt, hogy a buszöböl a körforgó után kerül megépítésre és a VOLÁN
csak abban az esetben engedélyezte volna, ha új körforgót is kialakítunk.
Az interpellációra adott válaszokat a képviselők egyhangúlag elfogadják.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Dr. Mosonyi Csaba ügyvéd úrral történt egyeztetésről szeretne többet
hallani.

4

Tatár László polgármester: Készül az írásos feljelentés, valószínűleg holnap kapjuk meg
átolvasásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a betöltetlen háziorvosi praxisra egy fiatal, kezdő doktornő
jelentkezett, ha megegyezés születik, talán 2012. február 1-től az üres álláshely betöltésre
kerül. Közalkalmazottként fogjuk alkalmazni, szolgálati lakást kell számára biztosítani.
A képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.
Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a 2.) napirend után a 11.) számú napirend
kerüljön megtárgyalásra, amelyet a képviselők egyhangúlag támogatnak.
2.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetés módosítását.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
A képviselők észrevétel nélkül, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
69/2011.(XII.19.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegrészét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2., 3., és 4.
sz. melléklete tartalmazza.)
A napirend tárgyalására megérkezett Faragó Attila a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény dolgozója, valamint Csík János a Sárszögi Holt-Tisza
Sporthorgász Egyesület elnöke.
11.)

napirend: Fegyvernek Alsóréti
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Holt-Tisza

Halgazdálkodási

Tervének

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés és a határozat
módosításának elfogadását javasolja.
Tatár László polgármester: A novemberi ülésen a Halgazdálkodási Terv módosításra került,
de a Fegyverneki Horgász Egyesület nem értett egyet a határozat két pontjával. Egyrészt a
3.000,- Ft-os napijegy 2.500,- Ft-ra való csökkentésével, másrészt a telepítés utáni 3 nap
horgásztilalommal. A Fegyverneki Horgász Egyesület módosító javaslatot nyújtott be,
amelyben kérték, hogy a határozat ezen pontjai törlésre kerüljenek és a napijegy ára továbbra
is 3.000,- Ft legyen, valamint a telepítés után nem legyen horgásztilalom.
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A Horgász Egyesületeket felkérték, hogy foglaljanak állást a módosítással kapcsolatban. 4
Horgász Egyesület támogatta a tilalom eltörlését, viszont 4 egyesület egyetértett a napijegy
árának 2.500,- Ft-ra történő csökkentésével. Az előterjesztéshez csatoltuk az egyesületek
nyilatkozatait is.
Papp Róbert: Felhívta a képviselőtársai figyelmét a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász
Egyesület nyilatkozatára, amelyben több szakember véleményt olvashatják a 2.500, Ft-os
napijegy, illetve a telepítés utáni 3 napos horgásztilalom szükségességéről. Javasolja egyrészt,
hogy a testületi ülésen megjelent Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület képviselőjének
álláspontját hallgassák meg, másrészt, hogy a Fegyverneki Horgász Egyesület módosító
indítványát a testület ne fogadja el.
A telepítések után azonnal lerabolják a halakat, 1 halőrrel a területet nem tudják ellenőrizni,
így a hal 60-70 %-a 1-2 napon belül eltűnik. E miatt sokan nem váltanak erre a területre
horgászengedélyt, hanem a Halász Kft-től vásárolnak a Tisza II. területére. Ez az oka annak,
hogy drasztikusan csökkent a napijegy, illetve a területi jegy forgalma. A halakat meg kellene
tartani, ennek érdekében pedig átgondolt döntést hozni a képviselőknek.
Nagy József: A horgászati tilalom egy évben hány napot érintene?
Tatár László polgármester: A Halgazdálkodási Terv szabályai szerint 5 alkalommal lehet
telepíteni, a horgászati tilalmat 1 hónappal előtte be kell jelenteni a Megyei Halászati
Felügyelőnek, 1 halőr nem tudja a 2 nap telepítést + 3 nap horgásztilalom felügyeletét 24 órán
át biztosítani. Régebben is horgászati tilalom volt a telepítéseket követően, de ezt eltörölték és
e miatt nem csökkent az eladott jegyek száma.
25 nap az ötszöri telepítéskori és 45 nap pontytilalom esetén 70 nap kiesik minden évben,
amelyen a horgászok nem hódolhatnak szenvedélyüknek.
Képviselőtársaim mérlegeljenek, döntésüket ezek tudatában hozzák meg.
Szatlóczki Edit: E határozati javaslat miről szól?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A november 24-i ülésen elfogadott határozat 7.) pontja: „A
telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.” A Fegyverneki Horgász Egyesület módosító
javaslata, hogy ez a 7.) pontot töröljék a határozatból. Ezzel 4 horgászegyesület egyetért,
viszont a tilalom elrendelését a Sárszögi Holt-Tisza Sportegyesület támogatja. Azt tartalmazza
a határozati javaslat, hogy maradjon a tilalom, vagy törli a testület a határozatból.
Ficsor Dénes: A novemberi ülésen hoztunk egy határozatot, amelyre egy horgászegyesület
módosító indítványt nyújtott be és a decemberi ülésen szintén ezzel kell foglalkozni. Ha
hozunk egy döntést, akkor azt miért módosítjuk havonta? Alaposabban elő kellett volna
készíteni az előterjesztést. Annak nincs értelme, hogy újabb és újabb indítványokkal
foglalkozzunk.
Nardai Dániel: A Halgazdálkodási terv módosítását a novemberi ülésre előkészítettük. Az
ülés előtt a horgászegyesületek között egyeztetésre került sor, az itt elhangzott javaslatok
bekerültek a testület elé. A napijegy árának csökkentése és a horgásztilalom bevezetése
egyéni képviselői indítvány volt. A testület döntése után a Fegyverneki Horgász Egyesület
jelezte módosító indítványát, ezért ismét szükségessé vált a horgászegyesületek
véleményének kikérése.
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Papp Róbert: A horgászegyesületek közötti egyeztetésen szó volt a napijegy árának
csökkentéséről és a 3 napos tilalomról, de mivel nem volt egyetértés az egyesületek között,
ezért a novemberi ülésre nem került be módosításként.
Herman József: A horgászversenyeken részt vesz és a horgászok panaszkodnak, hogy magas
a napijegy ára, a telepítés után a halakat lerabolják, ezért javasolta módosításként a horgászati
tilalom bevezetését és a napijegy árának csökkentését. Ű
Nagy József: A telepítés utáni 3 nap horgásztilalmat tehát az 4 horgászegyesületből 4 nem
támogatja. A telepítés után valóban kifogható a hal 60-70 %-a?
Faragó Attila: A nyári telepítésű halat etetésből hozzák, a tavaszit viszont nem, ezért ez az
arány tavasszal elképzelhető. Az elmúlt években, amikor a tilalom életben volt és
meghatározták, hogy szombattól lehet horgászni, többen már pénteken odaültek, foglalták a
helyet és 300-400 horgász is megjelent.
Papp Róbert: A fegyvernekiek megunták ez az áldatlan állapotot, hogy a telepítés után 1
héttel a Tiszabőről érkezők lerabolják a horgászhelyeket és e miatt inkább a Tisza II-re és az
élő Tiszára váltottak engedélyt. Ezt kellene a tilalommal megszüntetni.
Faragó Attila: 2008-ban szüntették meg a horgásztilalmat és azóta folyamatosan emelkedett
a területi jegyeket vásárlók száma.
Papp Róbert: Tegyük azt is hozzá, hogy utána lévő évben pedig e miatt csökkent.
Csík János: Az éves engedély 35 db hal kifogására ad felhatalmazást, de a telepítés után ezt a
mennyiséget több engedéllyel rendelkező horgász kifogja.
Az a probléma, hogy a telepítés után a hal nem érzi otthon magát, nem tudja hol van,
csapatokban maradnak.
Faragó Attila: Véleménye szerint nem a tilalom a megoldás, hanem a halőrzés fokozása. A 3
nap alatt a 15 km-t 1 halőr nem tudja folyamatosan ellenőrizni, ezét szükséges társadalmi
halőrök bevonása a halőrzési feladatokba.
Papp Róbert: Kéri a képviselőket, hogy hosszabb távra gondolkodjanak, függetlenül a
jelenlegi gazdasági racionalitástól. A falusi turizmus fellendítése érdekében szükséges a
halállomány megvédése, a település hangulatának javítása. A horgászegyesületek törekednek
a pozitív változásokra, igyekezzünk megőrizni a Holt-Tisza élővilágát, vízpartját.
Tatár László polgármester: Igazat ad Papp Róbert képviselőnek, de ha a pénzhiány miatt
nem tudunk halat vásárolni, illetve telepíteni, akkor a horgászat, sporthorgászat nem vonzza
ide a turistákat. A víz rendelkezésre áll a turizmus fellendítéséhez.
Nagy József: Egyetért Papp Róbert képviselővel, de még mindig nem tud dönteni. 4
horgászegyesület nem ért egyet a horgásztilalommal, csak 1 egyesület támogatja. Ez azt
jelenti, hogy nem minden horgászegyesület védi azonos módon a halakat?
Papp Róbert: Sok horgász a halat saját fogyasztásra vagy eladásra fogja. Szakállason tavaly
nagyon sikeres nemzetközi horgászversenyt rendeztek, jövőre pedig Fegyverneken a

7
malomnál fogják megtartani legalább 4-5 nemzetközi horgász
horgászegyesületek tagsásának felfogásában is különbségek vannak.

részvételével.

A

Tatár László polgármester: A horgászok döntő többsége a halat kifogja és saját maga
elfogyasztja, vagy eladja.
Herman József: Azt látja a legnagyobb problémának, hogy a Tiszabőről átjövő lakosok a
telepítést követő pár napban egymást váltva egyszerűen lerabolják a halállományt.
Papp Róbert: Felkeresi Hubainét, akitől információt kér arra vonatkozóan, hogy mennyi
területi engedélyt értékesített a Halász Kft-nek, véleménye szerint közel 100-at.
Faragó Attila: Ebben az is közrejátszott, hogy az idén az élő Tiszán nem volt áradás.
Papp Róbert: Ezzel nem ért egyet.
Szatlóczki Edit: A novemberi ülésen nehezményezte, de most már felháborítónak tartja, hogy
kaptak időben testületi anyagot. Érdemben nem tudnak a napirendre felkészülni. Az előző
testületi ülésen is elhangzott, hogy milyen összhang volt a horgászegyesületek egyeztetésén,
de akkor miért foglalkozunk még ezzel a témával? Nincs egyöntetű vélemény a
horgászegyesületek között, nem tudja eldönteni, kinek van igaza, ezért tartózkodik a
szavazáskor.
Csík János: Nem csak a Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület tagságát képviseli,
hanem a Fegyverneki Horgász Egyesület több tagja is megkereste, akik jelezték, hogy náluk
nincs taggyűlés, csak küldöttgyűlés. Furcsának találja, hogy más horgászegyesület tagjai őt
keresik meg a problémákkal, nem pedig a saját egyesületüket.
Nardai Dániel: Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy az első tavaszi és az utolsó
őszi telepítéstől számított 3 napig tilos legyen horgászni. A Halgazdálkodási Terv II. fejezet
6.1. pontja lehetőséget biztosít a kezelő számára, hogy horgászati tilalmat rendeljen el a
telepítések után, de ezt csak a halászati felügyelő engedélyével lehetséges a kezelő által
beadott kérelem alapján.
Az évi 25 napos tilalom sok és kivitelezhetetlen, a horgászegyesületek segítségét kéri, a
tilalom idejére 2 főt biztosítsanak a hal megőrzésére.
Tatár László polgármester: Nardai Dániel javaslata szerint a tavaszi és őszi telepítések
alkalmával megszervezik a halállomány védelmét a többi telepítéskor azonban nem lenne
tilalom.
Csík János: Az egyesület tagjai közül 20 fő jelezte, hogy vállalja a halőrökkel, mezőőrökkel
való együttműködést a tilalom idején.
Tatár László polgármester: A határozati javaslat módosítását kezdeményezi az alábbi
szöveggel:
Fegyvernek Önkormányzati Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási
Tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat 7.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
A határozat 7.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
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„7.) Az első tavaszi és utolsó őszi telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.”
A képviselők további kérdést, észrevétel nem intéztek, 7 igen szavazattal 1 tartózkodással
egyetértettek a módosítással és a módosított határozatot 7 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbiak szerint fogadják el:
204/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terv módosításáról szóló határozat
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza
Halgazdálkodási Tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat 7.)
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„7.) Az első tavaszi és utolsó őszi telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.”
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
3.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság döntése a rendelet-tervezet 1. §-ával kapcsolatban, hogy várjuk meg a törvényességi
észrevételt, ezért töröljük a rendelet-tervezet 1. §-át. A bizottság a rendelet-tervezet 2. §. „B”
változatával ért egyet, ennek elfogadását javasolja.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért az Oktatási Bizottság módosító
indítványával és a rendelet-tervezetet e szerint javasolja elfogadni.
Tatár László polgármester: A két bizottság javaslata, hogy a rendelet-tervezet 1. §-át
vegyük ki, ezzel a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 2. §-át, amelynek „B” változatát a képviselők 8 igen
szavazattal elfogadnak. Egyhangúlag egyetértenek abban, hogy a rendelet-tervezet 2. §-a e
miatt 1. §-ra módosuljon.
E módosításokkal a képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
70/2011.(XII.19.) számú rendelete
a szociális ellátásról szóló 7/1996. /IV.5) számú rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: A Képviselőtestület Gazdasági Programjának módosításáról
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Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértettek a Gazdasági Program
módosításával és az alábbi rendeletet hozzák:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete
71/2011.(XII.19.) sz. rendelete
A Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testületének 2011-2014. évi Gazdasági
Programjának elfogadásáról szóló 15/2011.(IV.1.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának
felosztásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy telefonon beszélt
Kisújszállás polgármesterével, aki azt javasolta, hogy ne hamarkodjuk el a döntést. Az
előzetes információk szerint lesz egy olyan támogatási rendszer, ami alapján tovább működik
a köztestület, de nem biztos, hogy ugyanebben a formában.
Javasolja, hogy vegyék le napirendről és a törvényi változások után a januári ülésen tárgyalják
újra.
A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztés napirendről
való levételével és az alábbi határozatot hozzák:
205/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Önkéntes
Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról szóló
előterjesztést leveszi napirendről.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére érkezett
pályázatok elbírálása és új pályázat kiírása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság mindkét határozati javaslattal egyetért és elfogadásra javasolja.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Pontosítást javasol az első határozati javaslat szövegrészében az
alábbiak szerint:
„…….. és új pályázati kiírást kezdeményez.” szövegrész
„…….. és új pályázatot ír ki.” szövegrészre módosuljon.
Papp Róbert: Megoldható lenne az, hogy a pályázók közül kineveznénk valakit és a
későbbiekben megszerezné a hiányzó végzettséget?
Tatár László polgármester: Nem lehetséges, a törvényi előírások szerint kell kiírni a
pályázatot és az ebben feltüntetett végzettségekkel rendelkeznie kell a pályázónak.
A képviselők további kérdést nem intéztek, 8 igen szavazattal egyetértenek Buzás Istvánné
dr. jegyző módosító javaslatával és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
206/2011.(XII.5.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2011.(X.27.) sz.
önkormányzati határozatával meghirdetett Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás
elnyerésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Művelődési Ház és Könyvtár
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal

A képviselők 8 igen szavazattal döntöttek a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
állásának meghirdetéséről, új pályázati kiírásáról és az alábbi határozatot hozzák:
207/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
33. 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:
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-

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.) NKÖM rendelet szerint akkreditált
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.)NKÖM rendelet szerinti tanfolyam
eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:
a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy
példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje:2012. január 20.
b.) A pályázat elbírálásának határideje, a pályázat benyújtását követő testületi
ülés, legkésőbb 2012. január 30.
c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2012. február 1– 2012.
december31-ig.
d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti
megbízotti kinevezést kap könyvtáros 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.

Erről értesül:
1. Művelődési Ház és Könyvtár
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné jegyző
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4. Polgármesteri Hivatal
5. Képviselőtestület tagjai
7.) napirend: A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
72/2011.(XII.19.) számú rendelete
a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
8.) napirend: Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Elkészült az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló
rendelet-tervezet az együttműködési megállapodásokkal, amely a lakosság széles körét érinti.
Az elkészült anyag első olvasatra kiosztásra került, javasolja, hogy a mostani ülésen vegyék le
napirendről a további finomítások érdekében.
A működési engedély megszerzése is időbe telik, de 2012. február 1-től indulna a rendszer.
Nagy József: A rendelet-tervezetben szerepel, hogy a segélyhívó rendszer kiépítéséhez
telefonkészülékre és összeköttetésre van szükség. Tudomása szerint a vezetékes telefon
működtetése havonta 4.000,- Ft-ba kerül a tulajdonosnak, ha beszél valakivel, ha nem. Ezt
nem tudja mindenki fenntartani.
Tatár László polgármester: Vezetékes- vagy mobiltelefonra szükség van a rendszerhez való
csatlakozáshoz, ami megfelel a jel vételére. Sajnos ez feltétele a rendszer működtetésének.
Jelenleg 60 főre küldtük el az árajánlatot, akiknek van vezetékes telefonja.
A képviselők egyéb észrevételt nem tesznek, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadják a módosító javaslatot, amely szerint az előterjesztést leveszik napirendről és az
alábbi határozatot hozzák:
208/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet-tervezet napirendről való
levétele
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az SOS segélyhívó
telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet-tervezetet első olvasatra
megtárgyalta, leveszi napirendről és a 2012. január 26-i ülésre elő kell
terjeszteni.
Erről értesül:
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1.)
2.)
3.)
4.)

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

9.) napirend: A „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán
hozott határozatok elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Papp Róbert: Elfogadhatatlannak tartja, hogy Fegyvernek polgármesterét nem hívják meg a
Társulási Tanács ülésére, ezért nemmel szavaz a határozatok elfogadásakor.
A képviselők egyéb hozzászólást nem tesznek, 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozzák:
209/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán jóváhagyott
határozatok elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékletek alapján
elfogadja a Szolnok – Abony – Szajol – Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának
ülésen jóváhagyott határozatokat, nyilatkozatot.
Erről értesül:
1.) Szalay Ferenc a Társulási Tanács elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét képező határozatokat a jegyzőkönyv 8/a, 8/b, 8/c és 8/d melléklete
tartalmazza.)
10.) napirend: Fegyvernek Önkormányzat
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Közbeszerzési

Szabályzatának

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a szabályzat
módosítását.
A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és az alábbi
határozatot hozzák:
210/2011.(XII. 15.) sz.

önkormányzati határozat:
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Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Szabályzatának módosításáról

Képviselőtestülete

Közbeszerzési

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2011.(I.27.) számon
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3) bekezdés b) pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:
b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó
2.) A Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezet 4) bekezdés c) pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:
c) közbeszerzési tanácsadót

Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
4.)Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.) Irattár
12.) napirend: A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság módosítást javasol a határozati
javaslatban az alábbiak szerint:
211/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményez a fegyverneki
folyékonyhulladék kezelő telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági
célú hasznosításának előkészítését 1.452.800.- Ft + ÁFA összegig a Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény 2012. évi költségvetésének terhére, mely nem járhat az
intézményfinanszírozás növekedésével.
Erről értesül:
1.) Tatár László, polgármester
2.) Buzás Istvánné dr., jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai
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13.) napirend: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta és az előterjesztés
napirendről való levételét javasolja.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A múltkori ellenőrzési jegyzőkönyv tévesen hibának állapította
meg, de félreértés történt, ezért a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint a testület vegye le
napirendről.
A képviselők hozzászólást nem intéztek, 8 igen szavazattal elfogadják a módosító indítványt,
az előterjesztést leveszik napirendről és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
212/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozata:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal
közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat
módosításának napirendről való levétele
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat
módosítását leveszi napirendről.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
14.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül
helyezéséről szóló határozat visszavonásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatokat.
Szatlóczki Edit: Erről nem döntöttünk az előző ülésen?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A novemberi ülésen valóban úgy döntött a testület, hogy az
intézményt megszünteti és a Polgármesteri Hivatalba behozza szakfeladatként, ezért hatályon
kívül lett helyezve az Alapító Okirat és az SZMSZ, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és
a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló
határozat, de a működési engedélyhez szükséges e határozatok visszavonása.
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A határozati javaslat szerint visszaáll az előző rendszer és részben önálló intézményként
működik továbbra is a Gyermekélelmezési Konyha.
Szatlóczki Edit: Elhamarkodott döntés született?
Ficsor Dénes: A képviselők úgy határoztak a novemberi ülésen, hogy a Gyermekélelmezési
Konyha ne legyen részben önálló intézmény, de ez most nem valósítható meg.
Dr. Kiss Györgyné: A vezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselőtestületnek valóban dönteni kell a pályázat kiírásáról.
Jelenleg a vezető helyettesítése megoldott, 2012. december 31-ig az előző vezető
állományban van.
A képviselők további kérdés, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatokat fogadják el:
213/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül
helyezéséről szóló határozat visszavonásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 186/2011. (XI.24.) sz.
önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha
megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről
szóló határozatát visszavonja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
214/2011.(XII.15.) sz.

Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
Buzás Istvánné dr. jegyző
Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai
önkormányzati határozat

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezéséről szóló határozat visszavonásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 187/2011. (XI.24.) sz.
önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha
Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosításainak hatályon
kívül helyezéséről szóló határozatát visszavonja.
Erről értesül:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
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5.) Képviselőtestületek tagjai
215/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 188/2011. (XI.24.) sz.
önkormányzati határozattal jóváhagyott a Gyermekélelmezési Konyha
és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend, valamint annak módosításainak hatályon kívül
helyezéséről szóló határozatát visszavonja.
Erről értesül:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestületek tagjai

15.) A Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi Rendelő elnevezésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Oktatási, Közművelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezte a névadást. Felkérte a bizottság elnökét,
hogy ismertesse véleményüket, kezdeményezésüket.
Szatlóczki Edit: A bizottság kezdeményezte a két intézmény elnevezését, névadását. A
határozati javaslatban olyan időpontok lettek meghatározva, hogy az előkészítés alapos
legyen.
Herman József: A bizottság tagjaként javasolja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár
Molnárné Kollár Klára nevét viselje, a családtól erre engedélyt kaptak. Évekig könyvtárosként
dolgozott, kb. 6 éve tragikus hirtelenséggel halt meg.
Ficsor Dénes: Az Orvosi Rendelő névadójának javasolja Dr. Balla György Fegyvernek volt
orvosát. Ezzel kapcsolatban a lakosok már többször megkeresték, de végső soron a döntés a
képviselőtestület feladata.
Herman József: Konkrét nevekről ki dönt? Kérdezzék meg a lakosok véleményét vagy
döntsön a testület?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A jelenlegi határozati javaslat szerint névadás
kezdeményezéséről szükséges dönteni, az Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság felelős az előkészítésért és arról is dönt, hogy a névadó személyéről
milyen formában határoznak. Lehet közvélemény kutatást végezni vagy bizottságon belül
dönteni, illetve a képviselők szavazását kérheti.
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Papp Róbert: Ha döntés születik, vállalja, hogy a névadó tábláját ingyenesen elkészíti.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozzák:
216/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár és az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Oktatási,
Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára névadást kezdeményez a
Művelődési Ház és Könyvtár esetében 2012. augusztus 20-ig, az Orvosi Rendelő esetében
2012. július1-jéig, Semmelweis napig.
Felelős : Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Határidő: 2012. augusztus 20.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület tagjai
Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
Orvosi Rendelő vezetője
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

16.) napirend: „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásáról szóló határozati módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A pályázatot kb. fél éve beküldtük és a mai napon kaptunk egy
pályázati hiánypótlást, amely szerint a határozati módosításával a pályázatot elfogadottnak
tekintik és remélhetőleg 2012. első félévében döntés születik.
Észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják az alábbi határozatot:
217/2011.(XII.15.) sz.

önkormányzati határozat

„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben”
benyújtásáról szóló 94/2011 (V.26.) számú határozat módosításáról

című

pályázat

94/2011 (V.26.) számú határozat 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. pont lép:
2. pont:
1. Pályázati konstrukció megnevezése: „A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” „A” komponens
2. Pályázati felhívás kódszáma: KEOP-6.2.0/A-09-11
3. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható költsége): 10.354.000 Ft
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4. Az Önkormányzati saját erő összege: 517.700 Ft.
5. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 9.836.300 Ft
6. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrását az Önkormányzat 2011
és 2012 évi költségvetéséből a felhalmozási kiadások (3. sz. melléklet) keretében
biztosítja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bognár Noémi, projekt adminisztrátor
5.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
6.) Irattár
Napirendek után:
Papp Róbert: Az elmúlt ülés 6.) napirendi pontjaként tárgyaltuk a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását, amelyet a Kormányhivatal törvényességi észrevételében kifogást. A
jegyzőkönyvbe úgy került be, hogy a képviselők észrevétel nélkül 8 igen szavazattal 1 nem
ellenében elfogadták az előterjesztést. A 6.) napirend tárgyalásakor kifejtette a nézetét,
véleményét és nem szeretné, ha még egyszer előfordulna, hogy kicenzúrázzák az ő által
mondottakat.
A Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét, amely az SZMSZ módosítását érinti,
személy szerint súlyos beavatkozásnak tekinti és tiltakozik ellene. A képviselők jogát, az
önkormányzat tekintélyét csorbítják. Minek önkormányzat, minek képviselőtestület. Az
előzetes információk szerint az iskolákat, az ivóvizet is elviszik az önkormányzatoktól.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A jegyzőkönyv nem az elhangzott hozzászólások szó szerinti
rögzítését jelenti, de a jövőben figyelünk, hogy minden hozzászólás bekerüljön a
jegyzőkönyvbe.
Tatár László polgármester megköszöni a képviselők egész évi munkáját, mindenkinek
kellemes ünnepeket, boldog új évet, jó egészséget kíván és az ülést 16,45 órakor bezárja.
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