
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 23-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

7/2012.(II.24.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének elfogadása

8/2012.(II.24.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011.
évi költségvetési rendeletének módosítása

9/2012.(II.24.) sz. önk.rend. SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
szóló rendelet elfogadása

28/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Örményesi Vízi közmű üzemeltetéséről szóló
Társulási Megállapodás felbontása napirendről
való levétele

29/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízi közmű üzemeltetésének
előkészítéséről szóló előterjesztés napirendről
való levétele

10/2012.(II.24.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosítása

30/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Közterület elnevezésének módosításáról

31/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Önálló képviselői indítvány benyújtásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele

32/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Molnár Barna Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói megbízása

33/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
nyári működésének jóváhagyása

34/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
„Bölcsődei Szakmai Programjának” módosítása

35/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratásának időpontjáról

36/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosítása



2

11/2012.(II.24.) sz. önk.rend. Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosítása

12/2012.(II.24.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

37/2012.(II.23.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi
összesített Közbeszerzési Tervének elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 23-i
ülésén.

Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők,
Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, Barta Józsefné
intézményvezetők, Szekeresné Csőke Anita helyettes intézményvezető és Bognár Annamária
a Művelődési Ház és Könyvtár, Gál Istvánné az Orvosi Rendelő megbízott intézményvezetői,
Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója,
Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kuntzer Mártonné és Miklósi Jánosné
csoportvezetők, Négyesiné Derecskei Edina művelődésügyi felügyelő,

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az alábbi
pótnapirendek felvételével:

15.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
16.)napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának

elfogadása
17.)napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi összesített

Közbeszerzési Tervének elfogadása

Tatár László polgármester javasolja, hogy a 9.) napirend tárgyalására a 17.) napirend után
kerüljön sor.

Papp Róbert: Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 9.) sz. előterjesztést vegyék le
napirendről, ezennel önálló képviselői indítványát visszavonja. Döntését a bizottsági üléseken
elhangzottakkal indokolja. Úgy gondolja, hogy 22 év után nem értünk meg erre a döntésre,
talán a következő képviselőtestület tud erről határozni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen
személyét ért támadásként értékelte az elhangzottakat. Az ülésen beszélt arról, hogy méltó
helyen lehetne megemlékezést tartani a fegyverneki polgároknak és gyerekeknek. Felhívta a
képviselők figyelmét arra, hogy február 27-én egy mécsest gyújtsanak a kommunizmus
áldozatainak emlékére.

A képviselők Tatár László polgármester javaslatát egyhangúlag nem támogatják, a
napirendek tárgyalása a meghívóban feltüntetett sorrendben történik.

Interpellációk:

Herman József: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Művelődési Ház nem tudja betölteni
méltó szerepét a technikai eszközök, kellékek tárolásában. A népdalkör tagjainak, a gyerekek
fellépő ruhái a műsor után felkerülnek a padlásra. Javasolja, hogy épület hozzáépítéséről
gondolkodjanak el és oldják meg ezt a problémát.
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Tatár László polgármester: Megvizsgáljuk a lehetőségeket.

A képviselők egyhangúlag elfogadják az interpellációra adott választ.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Ficsor Dénes: A START munkaprogram mezőgazdasági projekt mit takar?

Tatár László polgármester: A START munkaprogram mezőgazdasági projekten belül 5 ha
területet szeretnénk művelés alá vonni, burgonyát, hagymát, fokhagymát, sárgarépát termelni,
ehhez 20 fő foglalkoztatására kerül sor, amelyet 100 %-ban finanszíroz a Munkaügyi
Központ. A támogatás magában foglalja a közfoglalkoztatottak munkabérét, járulékát,
valamint közvetlen költséget, összesen 120.000,- Ft/fő/hó összegben. Az Önkormányzat a
mezőgazdasági projektre is kérelmet nyújtott be, amelynek az egyeztetésére került sor
Karcagon. Kérelmünket jónak tartották, de felhívták a figyelmünket a művelés alá vont terület
őrzésére, illetve a trágyázás költségét kevesellték.

Nagy József: A február 15-i TRV-vel történt egyeztetéssel kapcsolatban kérdezi, hogy a
Vízmű üzemeltetés átadásának van-e a 2012. évi költségvetésre negatív hatása?
Miről folytatott tárgyalást a Szolnoki Baross úti iskola képviselőjével?

Tatár László polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízmű vezérigazgatójával az
önkormányzat számára kedvező feltételekkel tudjuk megkötni a megállapodást. A bérleti
szerződések előnyös megkötése a vízdíj bevételből hiányzó összegek kompenzálja.
A Baross úti iskola képviselői felnőtt távoktatással kapcsolatban keresték meg az
Önkormányzatot. Felmérést készítenek a felnőtt lakosság körében az első szakmához jutás,
érettségi megszerzése utáni igényre. A képzések során 1-2 alkalommal kell személyesen részt
venni az oktatáson, - amely ingyenes - elsősorban azonban interneten történik a
kapcsolattartás.

Herman József: A beiskolázásról van-e visszajelzés?

Hillender Györgyné: 11 szülő jelezte, hogy gyermekét nem fegyverneki iskolába fogja
beíratni, 10 gyermek pedig beiskolázás előtti szakértői vizsgálat előtt áll.

Ambrus Dénes: 84 gyerek iskolaköteles, az elhangzott adatokat figyelembe véve hasonló lesz
a gyermeklétszám az első osztályban, mint tavaly.

A tájékoztatót a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.

2.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetést.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Ambrus Dénes: A tervkoncepciót az egyeztetésen átdolgozták, megszorításokat hajtottak
végre. Abban bíznak, hogy 2013. szeptembertől teljesen más alapokra helyezik a közoktatást,
azok az órakeretek, illetve létszámkeretek, amelyek a költségtakarékosság miatt csökkentésre
kerültek, vissza fognak állni. A szeptembertől szükséges létszámcsökkentést a jelenlegi
gazdasági helyzet miatt az iskola tudomásul veszi, de reméli, hogy szakmai szempontból
pozitív lesz a változás. Elmondta még, hogy Fegyverneken az Önkormányzat egy óvodáskorú
gyereket 210.000,- Ft-tal támogat, egy iskoláskorút 140.000,- Ft-tal. Örményesen ez a
támogatás meghaladja a 200.000,- Ft-ot és országos szinten átlagosan 230.000,- Ft.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi rendeletet fogadják el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2-9. sz.
melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetés módosítását.

A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2012.(II.24.) számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz., a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 11-13. sz.
mellékletei tartalmazzák.)

A 4.) napirend tárgyalására megérkezett Ladányi Miklós a Fegyverneki Polgárőr Egyesület
elnöke.

4.) napirend: SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol, a rendelet-tervezet 5. §-ában az „(1)” szám és 7. §-ában szintén
az „(1)” szám törölve legyen. E módosítással elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet és
mellékleteit.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Papp Róbert: Köszöni, hogy Ladányi Miklós a Polgárőrség részéről megjelent. Kérdéseket
intéz felé: Mekkora a létszáma a Fegyverneki Polgárőrségnek? Hány fő rendelkezik érvényes
OPSZ igazolvánnyal? Mennyi az aktív fő? El tudják-e látni az SOS segélyhívó rendszer
kiépítésével kapcsolatos feladatokat? A polgárőr kimehet-e és intézkedhet-e?

Ladányi Miklós: A Fegyverneki Polgárőr Egyesület regisztrált, igazolvánnyal ellátott
létszáma 16 fő, amelyet az OPSZ nyilvántartásban ellenőrizhet. A polgárőr az ügyeleti időben
veszi a jelzéseket és intézkedhet. A gyakorlat során bebizonyosodik, hogy a polgárőrök el
tudják-e látni a felmerülő feladatokat. A zavartalan működtetéshez azonban feltétlenül
szükséges az is, hogy a Polgárőrség megnövekedett költsége finanszírozásra kerüljön. Ehhez
kéri az önkormányzat segítségét.

Papp Róbert: Minden tag helyi lakos? Úgy tudja, a törvény szerint csak fegyverneki lakos
lehet a Polgárőrség tagja, egyébként nem működhet.

Ladányi Miklós: A törvény nem azt mondja ki, hogy fegyverneki lakos csak Fegyverneken
lehet polgárőr, hanem a Fegyverneki Polgárőr Egyesület tagjai csak Fegyvernek közigazgatási
területén járőrözhetnek, kivéve katasztrófa, illetve rendőrségi felkérés esetén.

Barta Józsefné: Fegyverneken egy új módszert dolgoztunk ki. Az önkormányzat, a
polgárőrség és a szociális intézmény közreműködésével szerveztük meg és működtetjük az
SOS segélyhívó telefonrendszert. Nem csak a képviselőtestület elé kerülő dokumentumokat
készítették el, hanem a nyilvántartási rendszert is. A március 1-től alkalmazni kívánt személy
fogja a nyilvántartásokat vezetni, az igényfelméréseket végezni. A gyakorlatban pedig
kiderül, hogy melyek azok a hibaforrások, amelyeket meg kell oldani. 2011. szeptemberig
lehető pályázni a jelzőrendszeres házi segélynyújtásra, amely normatívát biztosítana és ha
készenléti rendszerben működnénk, akkor ezzel tudnánk bővíteni. A számítások szerint ez a
normatíva a költségeket fedezné. 127 fő jelezte, hogy a rendszerhez csatlakozni kíván, ebből
március 1-től 60 fő kap készüléket, ők rendelkeznek vonalas telefonkészülékkel.
Időközönként tájékoztatja a képviselőtestületet a rendszer működéséről.

Ladányi Miklós: Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez lesz az első helyben kiépítésre kerülő
és működő rendszer.

Papp Róbert: A rendszer elindításával egyetért és támogatja, de a szavazásnál tartózkodni
fog, mert a Fegyverneki Polgárőr Egyesület tagjaival nem látja biztosítottnak a zavartalan
működést, annak ellenére, hogy elismeri a munkájukat.

Dr. Kiss Györgyné: Mi lesz azokkal a lakosokkal, akik nem rendelkeznek vezetékes
telefonnal és szeretnének bekapcsolódni a rendszerbe?

Tatár László polgármester: Ajánlatot kaptunk, amely szerint minimális összegért
biztosítanának vezetékes, illetve mobiltelefont. A képviselőtestület döntése lesz, hogy 2012.
évben kötelezettséget vállal-e a készülékek beszerzési költségére. A segélyhívó készülékek
beszerzését az igények határozzák meg, különböző árak vannak, amelyet a használó igényel,
azt rendeljük meg, hiszen ő fizeti.

A képviselők további kérdést, hozzászólást nem intéztek, 9 igen szavazattal egyetértenek a
módosító javaslattal és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadják
el:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2012.(II.24.) sz. rendelete

Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről.

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 14. sz., a mellékleteit a jegyzőkönyv 15-16. sz. melléklete
tartalmazza.)

Tatár László polgármester: Javasolja, hogy az 5.) és 6.) napirend együtt kerüljön tárgyalásra,
mert összefügg, amellyel a képviselők egyhangúlag egyetértenek.

5.) napirend: Az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás
felbontása

6.) napirend: Fegyverneki Vízi Közmű üzemeltetésének előkészítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság mindkét előterjesztés esetében a
napirendről való levételt javasolja, mert 2012. július 1-től az állam átveszi a vízmű irányítását
és így megszűnik az eddigi társulási megállapodás is.

Hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a napirendek levételével
és az alábbi határozatokat fogadják el:

28/2012.(II. 23.) sz. önkormányzat határozat:

Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás felbontásának
napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményesi Vízi
Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás felbontásáról készült
előterjesztést leveszi napirendről.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

29/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vizi közmű üzemeltetésének előkészítéséről szóló előterjesztés
napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízi
közmű üzemeltetésének előkészítéséről szóló előterjesztést leveszi napirendről.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Nardai Dániel, intézményvezető
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5.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
6.) Irattár

7.) napirend: Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
rendelet módosítása

Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztésben szereplő
indokok alapján elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és az alábbi
rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2012.(II.24.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete tartalmazza.)

8.) napirend: Közterület elnevezésének módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja, hogy a Hársfa köz Fehér Ákos közre módosuljon.

Papp Róbert: Megköszöni a képviselőtestületnek, hogy az indítványt elfogadta, ennyivel
tartozunk Fehér Ákos bácsi emlékének és Polgármester Úrnak átadta az új Fehér Ákos köz
feliratú táblákat.

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

30/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

Közterület elnevezésének módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közterület és külterületi
földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló
25/1992.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet 4. §. (7) bekezdése alapján, a rendelet 3. §. (2)
bekezdése szerinti önkormányzati képviselői kezdeményezésre

a „Hársfa köz” utca nevét FEHÉR ÁKOS köz”-re

módosítja.

Erről értesül: 1.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete, Papp
Róbert Tamás önkormányzati képviselő

2.) Dr. Kiss Gyögyné
2.) Képviselőtestület tagjai
3.) Tatár László polgármester
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4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

9.) napirend: Önálló képviselői indítvány benyújtása „szovjet katonák emlékművek”
lebontásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Papp Róbert képviselő az önálló képviselői indítványát az
interpellációk előtt visszavonta, ezért javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

31/2012.(II.23.) sz. Önkormányzati határozat:

Önálló képviselői indítvány benyújtásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önálló képviselői indítvány
benyújtásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről.

Erről értesül:
1.) Papp Róbert önkormányzati képviselő
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő- testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

10.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja Molnár Barna igazgatói megbízását.

A képviselőtestület már kétszer tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
pályázatának elbírálását, az új igazgató kinevezését támogatja, Molnár Barnát megbízható
embernek tartja. Egyes képesítésének hiánya miatt indítványozza, hogy a vezetői pótlékot ne
300 %-ban, hanem 200 %-ban állapítsák meg és az egyéb pótlékot emeljék annyival, hogy
összesen 200.000,- Ft legyen a fizetése. Az előző igazgató vezetői pótléka is 200 % volt és a
későbbiekben ne legyen emiatt feszültség.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat e módosítással az alábbi szerint alakul:
- vezetői pótlék: (200 %) Kjt. 70. §. (2) 40.000,- Ft
- egyéb pótlék 18.240,- Ft

További észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a
módosítással és egyhangúlag az alábbi határozatot fogadják el:

32/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

Molnár Barna Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízásáról
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1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (2) a)-b), 23. §. ( 1) és 83/A. §. (1) alapján,

Molnár Barnát
2012. március 01-től 2012. december 31-ig (10 hónap) határozott időre

a Művelődési Ház és Könyvtár (Fegyvernek, Felszabadulás út 184.)
igazgatójának megbízza.

Havi illetménye 2012. március 1-től:
- besorolás szerinti garantált illetménye

(F1-es fizetési osztály és fokozat) 122.000.- Ft
- Szakképzettségi pótlék a Kjt. szerinti

garantált illetmény 8 %-a 9.760.- Ft
- Vezetői pótlék: (200 %) (Kjt 70. § (2), és a 150/1992.(XI.20.) 40.000.- Ft

Korm.rend. 3.sz. mell. 3.1.13. pontja)
- Egyéb pótlék 28.240.-Ft
__________________________________________________________________

 Összesen: 200.000.- Ft

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezi Molnár Barnát a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti könyvtárosi szakképzettség és a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési
végzettség megszerzésére.

Erről értesül:
1.) Molnár Barna , Fegyvernek,
2.) Művelődési Ház és Könyvtár
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal
6.) Képviselő- testület tagjai

11.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári működésének
jóváhagyásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást indítványoz a határozati javaslatban. A szövegben törlésre kerüljön a
„tervezett” szó.

A képviselői 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és egyhangúlag az
alábbi határozatot fogadják el:

33/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:
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A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. §. (5) értelmében a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szünetének időpontját 2012. július 16.- 2012.
július 27-ig (2 hét) közötti időszakban hagyja jóvá.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő- testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

12.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának
módosítása

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

34/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde „Bölcsőde Szakmai Programjának”
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működési feltételeikről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet
módosításának 58/2011.(X.21.) számú NEFMI rendeletének 2.§ alapján, Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde „Bölcsőde Szakmai Programjának” módosítását
a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő- testület tagjai

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza.)

13.) napirend: Tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
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35/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő
kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2012-ben
tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásának időpontját 2012.
március 1. (csütörtök) és 2012. március 30. (péntek) közötti időben határozza
meg.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat igazgatója
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
7.) Művelődésügyi felügyelő

14.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság két módosítást javasol az alábbiak szerint:

1.) A határozati javaslat 1.3. pontjában a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménynél
3 fő tanácsos helyett 4 fő tanácsosra módosuljon, kiegészüljön a Szakiskola 1 fő
tanácsos szövegrésszel.

2.) A határozati javaslat 2.) pontjában ……..önként vállalt feladatok 2/2.) pontja …….. –
ra változzon.

E módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.

Ambrus Dénes: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. január 1-től az állam átveszi az
általános iskolák fenntartását az önkormányzatoktól. Már a bizottsági üléseken is elmondta,
hogy az iskolákban szeptembertől sok megszorítás volt és mint igazgató nincs szándékában
további címeket kiosztani. Elfogadja az előterjesztésben lévő indokokat.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A társulások a törvény erejénél fogva megszűnnek, amelyről a
képviselőtestületnek nem kell külön határozatot hozni. Az önkormányzat által saját
hatáskörben adott bér jellegű juttatásokat vissza kell vonni azon intézmények esetében,
amelyek állami fenntartásba kerülnek.

Ambrus Dénes: Az állam az iskolák fenntartását átveszi és ezzel együtt átveszi az itt
dolgozók bérének, címek után járó juttatásának kifizetését is. Ezeket a juttatásokat csak
fegyelmi eljárás indítása esetén vonhatják meg. Jelenleg 7 dolgozó rendelkezik a címekkel és
e határozat elfogadása után ezeket a címeket nem lehet másnak odaítélni.
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Bognár Zoltán: Ha az állam finanszírozza a címeket, akkor miért nem kapják az intézmények
dolgozói?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Jelenleg még nem tudjuk, hogy az állam finanszírozza-e a
tanácsosi, illetve más címeket, mivel ez a cím adható és nem kötelező.

Nagy József: Értelmezése szerint az Orvosi Rendelőben az önkormányzat már megszüntette a
tanácsosi cím adományozását és a mostani előterjesztés szerint ezt kiterjesztik egységesen a
többi intézményre is.

Tatár László polgármester: A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az intézmények állami
fenntartásba vétele után ne maradjon kötelezettség az önkormányzat részére, ha az állam nem
vállalja át a tanácsosi cím adományozása után járó juttatást.

Ficsor Dénes: Nem az iskola esetében, hanem az óvodánál látja a problémát. Az óvodánál 3
tanácsosi cím van és ha a címmel rendelkező személyek nyugdíjba vonulnak, tehát
felszabadul a cím, a továbbiakban nem osztható ki, 3-4 év alatt eltűnik. Az óvoda
önkormányzati fenntartásban marad, továbbra is a fenntartó finanszírozza és ez az összeg
évente 240.000,- Ft.

Bognár Zoltán: Nem veszünk el senkitől semmit, de tovább nem adjuk ki.

Hillender Györgyné: A közalkalmazotti törvény lehetőséget biztosít tanácsosi cím
adományozására, meg van határozva, milyen végzettség szükséges. Meghatározza még azt is,
hogy mely munkakörökben lehet munkatársi címet adományozni. A nagyon jól dolgozó,
általában nyugdíj előtt álló kollegáknak adták, hogy ezzel is emeljék a dolgozók nyugdíjának
összegét. Jelenleg az óvodában 3 tanácsosi cím van, de 2 címet fedez az önkormányzat,
amelyből 1 megszűnik, mert a dolgozó nyugdíjba vonult.

További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek Szatlóczki
Edit képviselő módosító indítványaival és 5 igen szavazattal 4 nem ellenében az alábbi
határozatot hozzák:

36/2012.(II.23.) számú önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I. 30.) számú határozat módosításáról

1.) A határozat I. fejezet 1.) pontja az alábbiakban módosul:

1.2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyverneki telephelye
2 fő tanácsos
1 fő munkatárs

1.3. Orczy Anna Általános Iskola , Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Általános Iskolai Intézményegység
Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény 3 fő tanácsos
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény 4 fő tanácsos
Szakiskola Tagintézmény 1 fő tanácsos

1.5.Polgármesteri Hivatal
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A.) Gyermekélelmezési Konyha -

A tanácsosi, munkatársi címet viselő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának
megszűnése után a cím valamennyi intézmény esetében nem adható ki.

2.)A határozat IV. fejezet Intézményi önként vállalt feladatok 2/2.) pontja a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde esetében törlésre kerül.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Képviselő- testület tagjai
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

15.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A testület 2011. december 15-i ülésén fogadta el ezt a rendeletet,
amelyben döntött arról, hogy a rendelet 1.) §-ában lévő lakásfenntartási támogatást nem adja
és ezért a rendelet 1.) §-át törölte, így a rendelet 2.) §-a lett az 1. §., de a rendelet hatályba
lépése nem került módosításra. Ezt a lépést kell megtenni a mostani módosítás alkalmából.

A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
11/2012.(II.24.) sz. rendelete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 70/2011.(XII.19.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete tartalmazza.)

16.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról

17.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadása

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az új törvényi hivatkozás miatt kell a Közbeszerzési
Szabályzatot elfogadni, az előzőt pedig hatályon kívül helyezni, valamint 2012. március 31-ig
összesített Közbeszerzési Tervet kell készíteni.

Bognár Zoltán: A Közbeszerzési Szabályzatban módosítást javasol, - mert 2,6 milliárd
forintról van szó – az alábbiak szerint:

1.) A Közbeszerzési Szabályzat V. fejezetének második bekezdése az alábbira
módosuljon: A bírálóbizottság tagjait a Polgármester nevezi ki, írásban,
megbízólevéllel a Képviselőtestület tájékoztatása mellett.

2.) A Közbeszerzési Szabályzat VII. fejezetének első bekezdése az alábbira módosuljon:
A Képviselő Testület feladata a közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntések
meghozatala, kivéve a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez
a Polgármester feladata, amelyről tájékoztatja a Képviselőtestületet.
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A képviselők Bognár Zoltán képviselő módosító indítványaival egyhangúlag egyetértenek és
9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják, illetve határozatot fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2012.(II.24.) sz. rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 20. sz., a rendelet mellékletét a jegyzőkönyv 21. sz.
melléklete tartalmazza.)

37/2012.(II.23.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi összesített Közbeszerzési Tervének
elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. 33. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete tartalmazza.)

Napirendek után:

Szatlóczki Edit: Tájékoztatja a képviselőket, hogy február 29-én nyílt nap lesz a Sárga
iskolában, amelyről kiosztja a személyre szóló meghívókat. Bemutatják a csoportbontásokat,
amelyeket a képviselők megszavaztak és a tanítási módszereket, valamint a tanulóbarát
környezetet. Nagyon szeretnék ha a képviselők megtisztelnék az iskola vezetését a
jelenlétükkel, ezáltal találkozhatnak a szülőkkel, gyerekekkel, és a pedagógusokkal.

Tatár László polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 17,10 órakor
bezárta.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Papp Róbert :)
Jkv. hitelesítő


