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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-ai
ülésén.
Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző,
Hillender Györgyné, Szekeresné Csőke Anita, Barta Józsefné, Molnár Barna és Gál Istvánné
intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kuntzer Mártonné és
Miklósi Jánosné csoportvezetők, Kapusi Jánosné belső ellenőr, Czibulkáné dr. Németh Emília
független könyvvizsgáló, Rácz Péter a Törökszentmiklós Térség Többcélú Kistérségi Társulás
irodavezetője
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Czibulkáné dr.
Németh Emília független könyvvizsgálót és Rácz Péter irodavezetőt, megállapítja, hogy 8
képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az alábbi
pótnapirendek felvételével:
11.) napirend: Szociális nyári gyermekétkeztetésről
12.) napirend: A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról
13.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről
14.) napirend: Munkabérhitel igénybevételéről
15.) napirend: Folyószámlahitel igénybevételéről
16.) napirend: „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról
17.) Iskolai tehetséggondozás című pályázat támogatásáról
18.) A Képviselőtestület 2012. évi munkatervének módosításáról
Interpellációk:
Herman József: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola
Tagintézménye pályázatot nyújtott be az intézmény kerítésének festésére. A pályázat
sikerességéhez szükséges a lakosság összefogása és minél több lakos interneten történő
szavazása. Felhívja a képviselők, intézményvezetők, illetve minden lakos figyelmét arra, hogy
regisztráljanak az oldalon és ismerőseiket is tájékoztassák erről, járuljanak hozzá a pályázat
sikerességéhez. Ambrus Dénes igazgató úr felelősségét említette, véleménye szerint nagyobb
hangsúlyt kellett volna helyezni a figyelemfelhívásra, az összefogásra.
Dr. Kiss Györgyné: A piacon árusítók örülnek a kihelyezett pultoknak, egyetlen kérésük van
a ruhát árusítóknak, hogy alacsonyabban is hegesszenek fel egy vasat, amelyre könnyebben
fel tudják akasztani a ruhákat.
A lakosok érdeklődtek, hogy a Kálvária domb mellett miért végeztek fúrást és mi lesz a
sorsa?
A Csonkatornyi temetőben van egy ismeretlen katona sírja, a síron lévő vaskereszt eltört.
Lehetőség van-e ennek javítására, illetve a sír gondozására?
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Papp Róbert: Az utolsó kérdésre válaszolva elmondja, hogy tervezik az ismeretlen katona
sírjának felújítását.
Tatár László polgármester: Az árusítók által felvetett problémát megvizsgálják és megteszik
az intézkedéseket.
Kútfúrást végeztek a Kálvária domb mellett, információja szerint a kutak egy részét
megszüntetik, a betont elbontják, visszaállítják az eredeti állapotot, vagyis szántóföld lesz.
Az ismeretlen katona sírját megnézik és a felújítást elvégzik.
Papp Róbert: A lakosok jelezték, hogy a temetőkben a frissen ültetett virágokat tövestől
kitépik és ellopják. Lehetőség lenne-e a temetők őrzésére?
A Csonkatornyi temetőben a Torony út felöl volt egy kiskapu, amelyet megszüntettek, újra
lehetne-e nyitni?
Nardai Dániel: A kapu bezárásáról a lopások és rongálások csökkentése érdekében döntöttek,
amíg nyitva volt, letaposták a virágokat.
Tatár László polgármester: A temetők őrzése nehéz feladat, nem lehet minden sír mellé egy
embert állítani, ennek ellenére megnézik a lehetőségeket. Az emberek gondolkodását kellene
megváltoztatni.
Herman József: Értesülése szerint a Szakiskolában tarthatatlan a helyzet a WC használat
során. A gyerekek letörtek egy csapot, amit közösen kell megtéríteniük, amíg ezt meg nem
fizetik, addig 100,- Ft-ért használhatják a helyiséget. A tettes személyét ismerik, mégis a
közös felelősségvállaláshoz ragaszkodik az iskola vezetése.
Tatár László polgármester: Az iskola igazgatója illetékes a kérdés megválaszolására, aki
hamarosan csatlakozik a testületi ülés résztvevőihez.
A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják az interpellációkra adott válaszokat.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Ki fogja rendezni és milyen formában a Vándorló Bográcsok
Találkozóját?
Tatár László polgármester: Az idén Fegyverneken kerül megrendezésre 2012. július 14-én,
folynak az előkészületek, pályázatok lettek benyújtva a lebonyolítási költségekre, a
részleteket Rácz Péter irodavezető úr ismeri.
A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a polgármesteri tájékoztatót.
Tatár László polgármester javasolja, hogy a 2.) és 3.) napirend együtt kerüljön tárgyalásra,
mert a 2011. évi zárszámadásról és pénzmaradványról szóló előterjesztés összefügg.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, amit 8 igen szavazattal támogatnak.
2.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
3.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság is elfogadásra javasolja mindkét előterjesztést.
Czibulkáné dr. Németh Emília: Köszöntötte a Képviselőtestület tagjait, elmondta, hogy
elvégezték az önkormányzat és intézményeinek adatait együttesen tartalmazó költségvetési
beszámoló könyvvizsgálatát. Három független könyvvizsgálói jelentés készült, az első az
Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves költségvetési beszámolójának, a
második az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezet, a harmadik kiegészítés pedig az Önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó 2010. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának és
zárszámadási rendelet-tervezetének vizsgálatáról.
A könyvvizsgálónak három szempontból kell nyilatkozni az éves beszámolóról. Egyrészt,
hogy az önkormányzat működése, a számviteli nyilvántartása, pénzügyi gazdálkodása
megfelel-e a törvényeknek, jogszabályoknak. Másrészt nyilatkozni kell arról, hogy az Önök
elé terjesztett éves beszámoló valós adatokat tartalmaz-e, hitelesen mutatja-e be az
önkormányzat jelenlegi jövedelmi helyzetét. Harmadrészt kötelező nyilatkozni a
gazdálkodásról, különös tekintettel a hitelfelvételről, megfelel-e azoknak a korlátoknak,
amelyet az önkormányzati törvény 88. §-a előír és nem veszélyezteti-e az önkormányzat
gazdálkodását. Vizsgálták a kötelezően előírt jogszabályok alapján a belső szabályzatok
meglétét, hogy az önkormányzat betartja-e azokat. Ennek alapján semmilyen eltérést nem
tapasztaltak, az önkormányzat és intézményeinek beszámolói a jogszabálynak megfelelően
készültek.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye és az adatok
szerint Fegyverneken mindent megtettek a település fejlesztéséért, jól gazdálkodtak a meglévő
forrásokból, az önkormányzati törvényben előírt hitelfelvétel felső határát nem lépték túl, nem
veszélyeztették a költségvetés egyensúlyát és erre figyelni kell az elkövetkező időkben is.
Csökkentek a hosszú- és rövidlejáratú hitelek, gratulált az elmúlt év gazdálkodásához.
Megköszönte az önkormányzat és az intézmények számviteli dolgozóinak pozitív hozzáállását
a könyvvizsgálathoz, minden adatot azonnal rendelkezésükre bocsátottak, amit kértek.
A beszámoló minden előírt feltételnek megfelelt, a valóságot tartalmazza, így hitelesítő
záradékkal látta el.
Szatlóczki Edit képviselő megérkezett, a képviselők létszáma 9 főre emelkedett.
Herman József: Elmondta, hogy mióta képviselő, még soha nem fogadta el a könyvvizsgálói
jelentést. A választások előtt a könyvvizsgálói jelentés szerint minden törvényszerű és
szabályos volt, más vizsgálat viszont megállapította a hiányosságokat, a törvénytelenségeket.
A könyvvizsgáló milyen felelősséggel tartozik?
Czibulkáné dr. Németh Emília: A független könyvvizsgálói jelentés elkészítésénél törvény
határozza meg a vizsgált szempontokat. Más könyvvizsgáló ezeket nem vizsgálhatja, ezt ők
vizsgálják, mint a zárszámadáshoz tartozó könyvvvizsgálatot. A jegyző és a polgármester
nyilatkoztak, hogy a rendelkezésére bocsátott iratok, dokumentumok valódiak és hitelesek. A
másik vizsgálatot végző nem az éves beszámolót ellenőrizte, hanem az év közben történt
dolgokat vizsgálta.
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek az
önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról készült előterjesztéssel és az
alábbi rendeletet fogadják el:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2012.(IV.27) számú rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a mellékleteit az 1/a-1/l. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Beszámoló a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Rácz Péter irodavezető: Egy megjegyzést tesz, hogy a beszámoló 5. oldal második
bekezdésében szerepel: „2011. január 1. – december 31. között 10.536 Ft”, az összege
helyesen: 10.536.000,- Ft.
A Vándorló Bográcsok Találkozójának az idén Fegyvernek a helyszíne. A LEADER-en
keresztül pályázhattunk a rendezvény technikai eszközeinek beszerzésére, illetve a szervezési
költségekre. Jelenleg arra várunk, hogy a pályázatunkat elbírálják, ha a pályázat nyer, előre
meg kell finanszírozni a pályázott összeget és az önerőt is biztosítani kell. Ha a pályázat nem
nyer, a Társulási Tanács döntése alapján a 2011. évi rendezési költségeknek megfelelő
összeget hagy jóvá a rendezvény megszervezésére. 2011. évben 1.8 MFt-ból valósították meg
a rendezvényt, az idén is hasonló összeg szükséges a megszervezésre. Az eszközök
beszerzésére nagyobb összegben pályáztak, amely egy színpadképes hangosító, valamint színés hangtechnika beszerzését jelenti, ami a későbbiekben a településeknek rendelkezésére áll
rendezvényeik alkalmából.
Elmondta még, hogy sikeres pályázat esetén Fegyvernek település is részesül a támogatásból.
Minden önkormányzattól megkapták a rendezvény résztvevőit, fellépőit, a település és a
kistérség közötti kapcsolattartásra Bihari József lett megbízva. Májusban kezdik meg a
rendezvény támogatási összegeinek összeszedését, szeretnék ezt az előző évhez képest
hatékonyabban megoldani. Felkeresik a kistérségben lévő cégeket, vállalkozókat és kérik,
hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a rendezvényt. Ehhez kéri a képviselők segítségét is,
hogy minél több fegyverneki cég, illetve vállalkozó járuljon hozzá a találkozó költségeihez.
A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót
és az alábbi határozatot hozzák:
56/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.) Dr.Juhász Enikő társulás elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
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5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója megérkezett az ülésre.
5.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a rendelet módosításával.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
16/2012.(IV.27.) sz. rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) sz. rendeletének módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51.
§. (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat
képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”
Jegyző Asszonytól kérdezte, hogy készül-e ilyen rendelet-tervezet?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az idő rövidsége miatt csak a rendeletek módosításait tudtuk
előkészíteni, az említett rendelet-tervezetet a májusi testületi ülésen előterjesztjük. Az érintett
rendeletekből hatályon kívül helyezett szabálysértéseket megvizsgáljuk és egy rendeletben
összefoglaljuk.
Papp Róbert: Az előkészítés alatt álló rendelet-tervezetben belefoglalják-e a köztéren lévő
alkoholfogyasztás szankcióját is?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ebben a rendeletben nem szerepel, de a törvényi lehetőségek
figyelembevételével vizsgáljuk a rendeletalkotás lehetőségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi
rendeleteket fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2012.(IV.27.) rendelete
a vásárok tartásának rendjéről szóló
5/2008.(II.7.) sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.)
rendelet módosításáról
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(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2012.(IV.27.) rendelete
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2012.(IV.27.) rendelete
a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2012.(IV.27.) rendelete
a közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt,
26/1995.(VIII.31.) rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2012.(IV.27.) rendelete
az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2012.(IV.27.) rendelete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelete
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2012.(IV.27.) rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2012.(IV.27.) rendelete
a hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.1.) sz. rendelete
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2012.(IV.27.) rendelete
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a Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt
6/1993.(III.5.) sz. rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2012.(IV.27.) rendelete
az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz. rendelete
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2012.(IV.27.) rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.) sz.
rendelete módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
28/2012.(IV.27.) sz. rendelete
Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
57/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2011. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése
alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
A határozatot kapják:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
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3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8.) napirend: SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság egyetért a rendelet módosításával.
Észrevétel, kérdés nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozzák:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
29/2012.(IV.27.) sz. rendelete
Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló 9/2012.(II.24.) sz. rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
58/2012.(IV.26.)sz.

önkormányzati határozat:

Emergency Service Kft ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy az Emergency
Service Kft által működtetett központi ügyelethez nem kíván csatlakozni, továbbá
felhatalmazza a polgármestert, hogy Kuncsorba és Örményes települések
polgármestereivel egyeztetést folytasson az ügyelet jelenlegi formában történő
működtetésére.
Erről értesül:
1.) Emergency Service Kft. Ügyvezetője
2.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Örményes Község Polgármestere
6.) Kuncsorba Község Polgármestere
7.) Képviselőtestület tagjai
8.) Orvosi Rendelő Fegyvernek
10.) napirend: Közterületek és középületek fellobogózásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezetet az alábbi két módosítással javasolja elfogadásra:
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1.) A rendelet-tervezet 1. §. (1) bekezdésében az „egységek” szövegrész törlésre kerüljön.
2.) A rendelet-tervezet 1. §. (2) bekezdésében a „kitűzhető” szövegrész helyébe „kerüljön
kitűzésre” szövegrészt javasolja a bizottság.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezetet több
módosítással javasolja elfogadásra az alábbiak szerint:
1.) A rendelet-tervezet 1. §. (2) bekezdésében a „kitűzhető” szövegrész helyébe „kerüljön
kitűzésre” szövegrészt javasolja a bizottság.
2.) A rendelet-tervezet 1. §-a egészüljön ki az alábbi (3) bekezdéssel: Október 6-án és
július 4-én gyászlobogó kerüljön kihelyezésre. Ez a nemzeti gyásznap és a nemzeti
összetartozás napja.
A bizottság a több módosító indítvány miatt az előterjesztés napirendről való levételét
javasolja, amelyet átdolgozás után a májusi ülésen tárgyaljunk ismét.
Herman József: Augusztus 20-át is vegyük figyelembe az átdolgozásnál.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. §. (6) bekezdése alapján a
„közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel
kell lobogózni.” A törvény alapján a májusi ülésre ismét napirendre kerül az átdolgozott
rendelet-tervezet.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a rendelet-tervezet napirendről való levételével
és az alábbi határozatot hozzák:
59/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A középületek és közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a középületek és
közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogozósáról szóló előterjesztést leveszi
napirendről és átdolgozás után a májusi ülésen ismét előterjeszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
11.) napirend: A szociális nyári gyermekétkeztetés
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság a határozati javaslat „B” alternatívájának elfogadását javasolja.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
60/2012.(IV.26.) sz.
szociális nyári gyermekétkeztetésről

önkormányzati határozat:
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Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
gyermekétkeztetésre nem nyújt támogatás.

a

szociális

nyári

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
12.) napirend: A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet módosítását nem javasolja, mivel az előző napirend tárgyalásakor a „B”
alternatíva került elfogadásra, mely szerint a képviselőtestület a szociális nyári
gyermekétkeztetésre nem nyújt támogatást, ezért javasolja a módosítás napirendről való
levételét.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén a rendelet módosításának
napirendről való levételét javasolja a fenti indokok alapján.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
61/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításának napirendről való levétele
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítását leveszi napirendről.

a

2012.

évi

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
13.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
62/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

Adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 29. §. (3) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető
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ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza
meg:

Ügylet megnevezése

Év/Ft
2013.

ezer forintban
2015.

2014.

Kiadás
1.) hitel + kamat
Saját bevétel
2.) helyi adók, bérbeadásból
származó bevételek
3.) 50 % mértékű saját bevétel

16.817

8.852

7.663

69.138

66.951

66.513

34.569

33.474,5

33.256,5

Adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettséggel meg nem terhelt
része (3-1)

17.752

24.623,5

25.593,5

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
14.) napirend: Munkabérhitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a munkabérhitel
igénybevételéről szóló előterjesztéssel és az alábbi határozatot fogadják el:
63/2012.(IV.26.) számú

önkormányzati

határozat:

Munkabérhitel igénybevételéről
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat alkalmanként maximum 25.000.000, -Ft
összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása
érdekében.

2.

A hitel végső lejárata: 2012. december 21.

3.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt.
azzal a feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel –
a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul kiegyenlítésre
kerül.

4.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a
hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti.
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5.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi
Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki,
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

6.

A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank
Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabér-, valamint folyószámlahitel
szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja.

7.

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje
alatt amennyiben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Pénzforgalmi
Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján
a munkabérhitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása
érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges
összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse.

8.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi
mértéke, továbbá a várható következő havi, a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető
támogatás összege korlátozza.

9.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné Dr. jegyző
4.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5.) pénzügyi csoport vezető
15.) napirend: Folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
64/2012.(IV.26.) számú
Folyószámlahitel igénybevételéről

önkormányzati határozat:
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1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 180.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel
felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

2.

A hitel végső lejárata:

3.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a
hitelt, kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti.

4.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi
Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki,
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

5.

A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank
Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel
szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja.

6.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel, kamata és járulékos költségei
visszafizetési kötelezettségeinek további biztosítéka a 410915 számon létrejött
Jelzálogszerződés alapján az OTP Bank Nyrt. javára a 2572/1., 435., 2544/6/A/4.,
1209., 2580., 492/A/1., 169., 0216/9., 0216/6., 0105/27., 0105/28. és a 0141/32. hrszú
ingatlanokra bejegyzett, 40.000.000.-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog.

7.

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje
alatt amennyiben a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Pénzforgalmi
Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján
a folyószámlahitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása
érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges
összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse.

8.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.

2012. december 21.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné Dr. jegyző
4.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5.) pénzügyi csoport vezető
16.) napirend: A „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásáról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozat módosításával,
mert az ÁFA emelés miatt szükséges a módosítás.
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A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
65/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról szóló 217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011 (V.26.) számú
határozat módosításáról
„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról szóló 217/2011.(XII.15.) határozattal módosított 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/11-2011-0144
3. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége (elszámolható bruttó költsége): 10.519.664 Ft
4. Az Önkormányzati saját erő összege: 525.984 Ft.
5. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 9.993.680 Ft
6. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrását az Önkormányzat 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
1.) Bognár Noémi, projekt adminisztrátor
2.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
3.) Irattár
17.) napirend: A TÁMOP-3.4.3-11. sz. iskolai tehetséggondozás című pályázat
támogatásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Ambrus Dénes: Megjelent egy olyan pályázat, amely segíti az iskolákban a
tehetséggondozást. A pályázatot az intézmény nyújtja be, de szükséges a fenntartó támogató
nyilatkozata. A támogatás 100 %-os, önerőt nem igényel, 25 %-os előleg kérhető, tehát
pénzügyi terhet nem ró a fenntartó számára. A tanulók 10 %-át kell bevonni a
tehetséggondozó foglalkozásokba, a gyerekeknek egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, a
tapasztalatokról beszámolót kell készíteni.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal támogatják a pályázat benyújtását és az alábbi
határozatot hozzák:
66/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A TÁMOP-3.4.3-11 sz. iskolai tehetséggondozás című pályázat támogatásáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által benyújtott
TÁMOP-3.4.3-11 Iskolai tehetséggondozás című pályázatot.
A projektben érintett intézmény rendelkezik Intézményi Esélyegyenlőségi Tervvel.
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
18.) napirend: A Képviselőtestület 2012. évi munkatervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a munkaterv módosításával,
a május 24-ei ülés időpontja május 31-ére módosuljon és az alábbi határozatot hozzák:
67/2012.(IV.26.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2012. évi Munkaterv módosításáról.
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
177/2011.(XI.24.) sz. határozatával elfogadott Munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A határozat IV. „ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben a
„MÁJUS 24.”-ei ülés időpontja „MÁJUS 31.”-re módosul.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Napirendek után:
Tatár László polgármester: A Herman József képviselő által felvetett kérdést intézte
Ambrus Dénes igazgató felé.
Ambrus Dénes: A Szakiskolában mindkét WC-ben megrongálták a csapot. Kérte, hogy a
gyerekek térítsék meg az okozott kárt. A jelenlegi rendszer szerint zárják a
mellékhelyiségeket, egy személynél van a kulcs, akitől a gyerekek a WC használatára elkérik
és visszaadják neki. Várja, hogy a gyerekek mit reagálnak ezen intézkedések bevezetésére. Az
iskola vezetése kénytelen a rongálások megelőzése, illetve megszüntetése érdekében
határozott lépésekre. A tettes megléte esetén kártérítést indítanak ellene.
Herman József: Az iskola kerítésének festésére kiírt pályázat nincs megfelelő mértékben
meghirdetve, a pedagógusok nem megfelelő hozzáállása is közrejátszott abban, hogy kevés
szavazat érkezett.
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Ambrus Dénes: A pályázatnak nem az a lényege, hogy kinek lesz kerítése, hanem a
gyerekeket rászoktassuk az internet használatára, lehetőség szerint még nyerhetünk is. A
hírelés megtörtént, a gyerekek hozzáállását kifogásolja, e miatt nem érkezett megfelelő
szavazat. Nem tartja elfogadhatónak azt, hogy a gyerekeket kötelezzék a szavazásra.
Tatár László polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 16 órakor
bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Dr. Kiss Györgyné :)
Jkv. hitelesítő

