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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők,
Buzás Istvánné dr. jegyző, Hillender Györgyné, Barta Józsefné, Ambrus Dénes
intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kuntzer Mártonné és
Miklósi Jánosné csoportvezetők, Gácsi Zoltánné a Művelődési Ház és Könyvtár
gazdaságvezetője, Siposné Szabó Erzsébet a Gyermekjóléti Szolgálat képviselője, Somodi Erika
gyámügyi előadó
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirendek
felvételével:
7/B. napirend: Az állati hulladék elhelyezéséről szóló rendelet megalkotásáról
20. napirend: „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában
és Bölcsődében” című pályázat benyújtásáról
Papp Róbert: Módosítást javasol a napirendek tárgyalásának sorrendjében. Javasolja, hogy a 8.)
napirendet, az önkormányzati rendeletek módosítását és a 19.) napirendet, a Művelődési Ház és
Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő elnevezésének módosítását utolsóként tárgyalja a
Képviselőtestület.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a napirendek sorrendjének módosításával.
Interpellációk:
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a múlt héten az Annaházi temetőben
történt sírrongálásról. 5 sírhelyet rongáltak meg a „vastolvajok”, amiről a hozzátartozókat
értesítették. A vasat nem tudták elvinni, az önkormányzat a telephelyre beszállította, a rendőrség
felé a bejelentést megtette.
Papp Róbert: Az önkormányzat dolgozóinak munkáját dicséri, a Tisza partját kitakarították,
rendbe tették. Arról is tájékoztatja a képviselőket, hogy a Hársfa úti lakosok levelet kaptak,
amelyben felhívták a figyelmüket a szemetelés, illetve a gazkihordás megszüntetésére. Saját
tapasztalata, hogy az őszi időszakban többen is erre a területre hordják a szemetüket zsákokban,
illetve törmeléket is szétdobálnak. Elfogadja és egyetért a levél kiküldésével, de kéri, hogy a
Dankó, Nefelejcs, Viola úti lakosoknak is kerüljön kiküldésre.
Tatár László polgármester: Minden olyan környék lakosai megkapják a felszólítást, ahol
szemétlerakás történik.
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Herman József: Javasolja, hogy a polgárőrök részére az önkormányzat éjjellátó készüléket
vásároljon az egyre nagyobb számú lopások megelőzése, illetve észlelése érdekében.
Tatár László polgármester: A javaslatot megvizsgáljuk, árajánlatot kérünk.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Bognár Zoltán: A KÖTIKÖVIZIG képviselőjével miről tárgyaltak?
Tatár László polgármester: A belvízcsatornák, műtárgyak jelenlegi helyzetéről, állapotáról.
Nagy József: A szennyvízhálózat beruházás hol tart?
Tatár László polgármester: Várjuk a támogatási összeg emeléséről szóló döntést, a hónap
végére ígérték, de még nem kaptunk értesítést.
Papp Róbert: A smaragdfa telepítésről szóló tájékoztatón mi hangzott el? Minden
munkahelyteremtő lehetőséget meg kell ragadni.
Tatár László polgármester: A smaragdfa telepítés új kezdeményezés, intenzíven nő, 8 év alatt
vágásra éretté válik, hatalmas lombozattal rendelkezik. Magyarországon kísérletképpen van már
ültetvény, elsősorban homokos talajú területeken szeretnék elterjeszteni, mert a gyökérzete nem
szerteágazó, hanem 4-5 méterre is lemegy. Körbe kell keríteni, mert a vadak is szeretik. Nagyon
jó ipari- és tűzifának is. Egy csemete ára kb. 7.000,- Ft, de a további tárgyalások után
lehetőséget lát arra, hogy az önkormányzat területet biztosít a smaragfa kísérleti ültetésére és
ebben az esetben ingyenesen biztosítják a csemetét. Magyarországon történő telepítését
propagálták és később lehet majd pályázatot is benyújtani ezzel kapcsolatban, lehetőség szerint a
START munkaprogramom belül.
A tájékoztatót a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.
2.) napirend: Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011.
évi szakmai munkájáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Barta Józsefné A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója: Az
intézmény tevékenységének 2011. évi értékelését próbálta összesűríteni és érthető módon átadni.
Elsősorban a 2011. évi változások bemutatására törekedett, illetve a hiányosságokra hívta fel a
figyelmet. Megemlítette az I. sz. Idősek Klubja épületének felújítását, a nyilvántartási rendszer
és a számítástechnikai park korszerűsítését. Az intézménynek határozott idejű működési
engedélye van 2012. december 31-ig a házi segítségnyújtás kivételével. 2012. júliusban várható a
Kormányhivatal részéről ellenőrzés. A beszámolóban is leírta, hogy 3 fő hiányzik a létszámból, a
jogszabály nem engedélyezi a részmunkaidőt. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Családsegítő
Szolgálatnál a számítógépek nagyon elavultak, a pályázati lehetőségeket keresi, de a
megoldáshoz segítséget kér. Jelezte a bizottsági ülésen is, hogy a Családsegítő Szolgálat
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akadálymentesítése nem megfelelő, a mozgássérültek nem tudnak a kerekesszékkel közlekedni, a
családgondozónak kell kijönni és a kapuban ügyet intézni, amely elfogadhatatlan.
Az SOS segélyhívó telefonrendszerről elmondta, hogy jelenleg 59 készülék van szolgálatban. 48
további készülékre van igény, akik közül többen meg is vásárolnák a készüléket. A
polgárőrökkel jó az együttműködés.
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a 2011. évi szakmai
beszámolót és az alábbi határozatot hozzák:
68/2012.(V.31.)

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés
d./ pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
éves beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.
Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
3.) napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: A Jegyző Asszonyt kérte, hogy – mint érintett intézmény - az
előterjesztésből kapjanak egy példányt.
Ficsor Dénes: Felhívta a képviselők figyelmét a beszámoló első oldalán lévő táblázatra,
amelyből kiderül, hogy kb. 10 %-kal több férfi születik, 55 éves korig ez az arány meg is marad,
55 éves kor felett viszont ez az arány megfordul és kb. 10 %-kal több lesz a nő, mint a férfi.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a beszámolót és az alábbi határozatot
hozzák:
69/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:
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A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.
§. (6) bekezdése alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi
gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A
Képviselőtestület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli.
A képviselőtestület megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
Erről értesül:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
4.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol a rendelet-tervezetben és az 1. sz. mellékletben. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy a költségvetés tervezésekor a Polgármesteri Hivatalnál 6 fő létszám kimaradt az
előirányzatból, - a bérek tervezésre kerültek - és e miatt indokolt a módosítás az alábbiak szerint:
1.) A rendelet-tervezet 5. §-ában a létszámkeret (álláshely) 323,24 főről 329,24 főre
módosul, ezen belül a VI. Polgármesteri Hivatal 23,13 főről 29,13 főre módosul.
2.) A rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében a 17. oldal VI. Polgármesteri Hivatal
átlaglétszám módosított előirányzata 23,13 fő helyett 29,13 fő, ezen belül az Igazgatási
szakfeladat Fegyvernek 13,13 főről 19,13 főre módosul. A 30. oldalon a Költségvetési
összesített átlaglétszám 323,24 főről 329,24 főre módosul.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előbb elhangzott
módosításokkal elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
A képviselőtestület észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal egyetért az elhangzott módosításokkal
és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadja el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
30/2012.(VI.01.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) sz.
rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete, a rendelet mellékletét a jegyzőkönyv 2., 3.,
és 4. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról
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Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság az „A” alternatíva elfogadását javasolja, hiszen az előterjesztésben leírtak szerint a „B”
alternatíva szerinti rendelet-tervezet sérti az említett törvényt.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a „B” alternatíva elfogadását
javasolja.
Papp Róbert: A törvény a 7. §. (6) bekezdésében lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy
önkormányzati rendeletben meghatározza a nemzeti ünnepeken történő fellobogózást. A „B”
alternatíva elfogadását javasolja, véleménye szerint tartozunk annyival a felnövő generációnak,
hogy a lelkekben valami induljon el.
Dr. Bognár Zoltán: A „B” alternatíva elfogadását támogatja, nem tud olyan jogszabályról, mely
bármilyen ünnepen tiltaná lobogó kihelyezését.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az „A” alternatíva a törvényes, a törvény szerint önkormányzati
rendeletben a nemzeti ünnepeken történő fellobogózást lehet szabályozni. Az Ötv. szerint az
önkormányzat két esetben alkothat rendeletet, a társadalmi viszonyok rendezése, illetve a
törvényi felhatalmazás alapján. Törvényi felhatalmazás esetén azt lehet szabályozni és annyiban,
amire a törvény felhatalmazást ad, azon túlmutatóan nem, mert az már törvénysértő.
Ficsor Dénes: Egyetlen problémát lát a „B” alternatíva elfogadása esetén, mégpedig a
törvényességet. Képviselőként arra esküdtünk fel, hogy a törvényeket betartjuk és betartatjuk.
Tatár László polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés „A” alternatíváját, amelyet a
képviselők 3 igen szavazattal 6 nem ellenében nem fogadnak el, a „B” alternatíva 6 igen
szavazattal 3 nem ellenében elfogadásra kerül az alábbi rendelet szerint:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2012.(VI.01.) rendelete
a középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról.
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Tatár László polgármester
Mindként bizottság elfogadásra javasolja a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelettervezetet.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2012.(VI.01.) rendelete
a szociális ellátások szabályozásáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
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Dr. Bognár Zoltán: Indítványozza, hogy a 7.) és a 7/B. napirend együtt kerüljön
megtárgyalásra, amellyel a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek.
7.) napirend: Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló rendelet hatályon
kívül helyezéséről
7/B.) napirend: Az állati hulladékok elhelyezéséről szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mindkét
rendelet-tervezetet.
Herman József: Van aki fizet? Hiába alkotjuk a rendeleteket, ha nem tudjuk betartatni.
Tatár László polgármester: Az ellenőrzés óta javulás tapasztalható. A 2010. évi költségvetést
az állati hulla elszállítása 5,5 mFt-tal terhelte, az idén viszont kb. 1 mFt lesz. A gyanú szerint
más településről is szállítanak ide állati hullát.
Dr. Bognár Zoltán: Módosító indítványa, hogy a két rendelet-tervezetet kapcsolják össze és egy
rendeletet alkosson a testület. A 7/B. előterjesztésben lévő rendelet-tervezet 9. §-a az alábbiak
szerint módosuljon:
9. §.(1) Az állattartásról és állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) rendelet
hatályát veszti.
(2) E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 9 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2012.(VI.01.) rendelete
az állati hulladékok elhelyezéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2012.(VI.01.) rendelete
a köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.6.) rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
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10.) napirend: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2012.(VI.01.) rendelete
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.) rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
11.)

napirend:

Tájékoztató a Fegyvernek Nagyközség
(Körjegyzőség) 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Tatár László polgármester

Polgármesteri

Hivatal

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót és az alábbi
határozatot hozzák:
70/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal körjegyzőséget érintő tevékenységéről
készült tájékoztatóról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdése b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2011.
évi működéséről készült tájékoztatót elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestületek tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
12.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítását.
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Szatlóczki Edit: A testület hibás döntést hozott?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem hibázott a testület, a Kormányrendelet visszamódosítása miatt
került sor az előterjesztésre.
A képviselők további hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadják el:
71/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
178/2009.(IX.2.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 103/2010.(VI.24.), 87/2011.(V.26.)
sz., valamint az 50/2012. (III.29.) sz. önk határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, A.) „Szervezeti
tagozódása, vezetése”, a.) pontjában a „112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” szöveg hatályát veszti és helyébe a „112 pénzügyi csoport” szöveg lép,
továbbá a „01 csoportvezető (egyben gazdasági vezető)” szöveg hatályát veszti és
helyébe a„01 csoportvezető” szöveg lép.
2.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormány rendelet 9. §-ában foglaltakon túl:” cím hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:
„Pénzügyi csoport”
3.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, C.) „A helyettesítések
rendje” pontjában a „pénzügyi csoportvezetőt (egyben gazdasági vezető) a 112
pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet) 07. pénzügyi szervező helyettesíti”
szövegrész helyébe a „112 pénzügyi csoport 07. pénzügyi szervező helyettesíti”
szöveg lép.
4.) A szabályzat 1. sz. mellékletének b.) pontjában a „Pénzügyi csoport (egyben
gazdasági szervezet)” szöveg „Pénzügyi csoport” -ra, az „1. csoportvezető (egyben
gazdasági vezető)” „1. csoportvezető” -re módosul.
5.) A szabályzat 1. sz. mellékletének c.) pontjában az „1. körjegyzői feladatokat ellátó
jegyző” szöveg hatályát veszti és helyébe a „1. jegyző” szöveg lép.
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6.) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes szerkezetben
jóváhagyja és kiadja.
Erről értesül:
1.
Tatár László polgármester Fegyvernek
2.
Török Csaba polgármester Örményes
3.
Buzás Istvánné dr. jegyző
4.
Képviselőtestület tagjai
5.
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
13.)

napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és határozattal történő
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Kormányhivatal által küldött törvényességi
észrevétel szerint a Közbeszerzési Szabályzatot nem rendelettel, hanem határozattal kell a
képviselőtestületnek elfogadnia, ezért szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése és
határozattal történő elfogadása. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
További hozzászólás nem lévén, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet és
határozatot fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
36/2012.(VI.01.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló
12/2012.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
72/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésről szóló 2011.
évi CVIII. tv. 22. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete
tartalmazza.)

12
14.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében szereplő
önkormányzat által önként vállalt feladatról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, hogy az elmaradt rendezvények miatt megmaradt
összegek átcsoportosításra kerüljenek a „Virágzó Tisza Napja” megrendezésére.
Papp Róbert: Sajnálattal tapasztaltuk, hogy elmaradt a Gyermekszínjátszó Találkozó, valamint
a Diák Gulyás Fesztivál, de még ezen pénzösszegek átcsoportosításával is szűkös az anyagi keret
a Virágzó Tisza Napja rendezéséhez. 2010. évben 3 MFt-ból gazdálkodtak, az idén alig 1 MFt áll
rendelkezésre. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a rendezvényt népszerűsítsék
ismerőseik körében és próbáljanak szponzorokat gyűjteni, akik adományaikkal segítenék a
rendezvény színvonalának emelését.
Egyéb észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
73/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2012 évi költségvetésében szereplő önkormányzat által
önként vállalt feladatról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a Gyermekszínjátszó Találkozó,
a Majális és a Diák Gulyás Fesztivál megrendezésére jóváhagyott 476.000,- Ft-ot az
intézmény a Virágzó Tisza Napja rendezvényre használhassa fel.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Intézmény igazgató

15.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
74/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Fegyverneki Roma
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás elfogadásáról

Nemzetiségi
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 26.-27. §-ai, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Tv. 80. §-a alapján a helyi nemzetiségi
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint a
működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról e határozat melléklete szerinti
megállapodást köt 2013. január 1-ei hatállyal.
2) Ezzel egyidejűleg a 2002. november 29-től érvényben lévő Együttműködési
Megállapodás hatályát veszti.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) FRNÖK
4) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)
16.) Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottsági ülésen nem született döntés, egyik alternatíva sem került elfogadásra.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a „C” alternatíva elfogadását
javasolja.
Hozzászólás nem hangzott el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja az alternatívákat, a
szavazás az alábbiak szerint alakul:
„A” alternatíva: 1 igen és 6 nem szavazat 2 tartózkodás,
„B” alternatíva: 7 nem szavazat 2 tartózkodás,
„C” alternatíva: 6 igen és 1 nem szavazat 2 tartózkodás.
A képviselők a „C” alternatívát fogadják el és az alábbi határozatot hozzák:
75/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat V./5.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
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„2012. május 31-től 2012. december 31-ig e címen kifizetés nem történhet. 2013. január 1től e jogcímen évi 500.000,- Ft támogatás adható, amennyiben az óvodai és általános és
szakiskolai tanulók évi két alkalommal történő szűrését elvégzi.”
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
17.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi
munkatervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a 2012. évi munkaterv módosítását
Buzás Istvánné dr. jegyző: A munkaterv szerint június 21-én csak a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény beszámolóját tárgyalta volna a testület, de mivel ez átkerül a
november 22-i ülésre, ezért júniusban nem lesz munkaterv szerinti ülés, de rendkívüli ülés
előfordulhat, hiszen pl. a Vízmű üzemeltetésről június 30-ig dönteni kellene.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a Jegyző Asszony módosító
javaslatával és 9 igen szavazattal az alábbiak szerint határoznak:
76/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2012. évi Munkaterv módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Munkaterv
elfogadásáról szóló 177/2011.(IX.24.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
(1) A határozat „IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben a „JÚNIUS
21. 1.) Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
tevékenységéről.
Előadó: Nardai Dániel igazgató” szövegrészt törli.
(2) A határozat „IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben A
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről készült
beszámolót a NOVEMBER 22-ei ülésen tárgyalja a Képviselőtestület.
Erről értesül:
1.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
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5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
18.) napirend: Szabó Zoltán Fegyverneki lakostól területvásárlás
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat „A”
alternatívájának elfogadását javasolja.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az „A” alternatívát fogadják
el és az alábbi határozatot hozzák:
77/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti lakos ingatlanából történő terület
vásárlására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés
terhére kötelezettséget vállal 481.000.- Ft összegben (Szabó Zoltán)
Fegyvernek, Felszabadulás út 177. sz. alatti, 170 hrsz-ú ingatlanból 740
m2 nagyságú terület megvásárlására, valamint 124.800.- Ft összegben
megosztási-engedélyezési eljárási költségekre.

2.

Megbízza a
lefolytatására,
megkötésével.

polgármestert a megosztási-engedélyezési eljárás
valamint felhatalmazza az adás-vételi szerződés

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Szabó Zoltán Fegyvernek, Felszabadulás út 177.
5. Irattár
20.) napirend: „Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában
és Bölcsődében” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az említett
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot.
Ficsor Dénes: Az önkormányzat tudja-e biztosítani a 20 mFt önerőt?
Tatár László polgármester: Maximálisan kb. 5 mFt-ot kell megfinanszírozni egyszerre, ami
megoldható.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadják el:
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78/2012.(V.31.)

önkormányzati határozat:

„Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében”
című pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az
„Óvodafejlesztés Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodában és
Bölcsődében” című pályázat benyújtásával.
2. Pályázati konstrukció megnevezése: Óvodafejlesztés.
3. Pályázati felhívás kódszáma: TÁMOP-3.1.11-12/2.
4. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
5. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összköltségének a 100 %-a.
6. A támogatás összege: a tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) maximum bruttó 80.000
eFt.
7. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nyer a
pályázat 18 hónap alatt megvalósítja a tervezett projektet.
8. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja, hogy a támogatott projekt
keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését
követően legalább 5 évig fenntartja.
Erről értesül:
1./ Hillender Györgyné, a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetője
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Irattár
8.) napirend: Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a rendeletek
módosításával.
Papp Róbert: A tiltott, közösségellenes magatartást elkövetők elleni intézkedésről szóló
előterjesztését visszavonja. Indítványozza, hogy az előterjesztés tárgyalását vegyék le
napirendről és a szeptemberi ülésen önálló rendeletben kerüljön szabályozásra.
A módosító indítvánnyal a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek és 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot fogadják el:
79/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztés napirendről való levétele
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló előterjesztést leveszi napirendről és a szeptemberi
ülésen tárgyalja önálló rendelet-tervezetben.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
19.) napirend: A Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő elnevezésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár elnevezése esetében az „A” alternatíva elfogadását, az
Orvosi Rendelő elnevezése esetében a „B” alternatíva elfogadását javasolja.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint az Orvosi Rendelő elnevezésénél is az „A” alternatíva elfogadását javasolja, tehát egyik
intézmény elnevezését sem javasolja módosítani. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az
intézmények elnevezésével kapcsolatos költségek összege eléri az 1 MFt-ot, amelyet az
önkormányzat átvállal. A bizottság e miatt nem fogadta el, hogy az intézmények elnevezése
módosításra kerüljön. A bizottság javasolja emléktábla kihelyezését, amelyet az intézmény falára
kihelyeznek és kisebb költséggel megoldható.
Papp Róbert: Kétségek között van, kb. 500 aláírást nem lehet figyelmen kívül hagyni, de az
Orvosi Rendelőben dolgozók véleményét is meg kell hallgatni. A bizottsági ülésen is
indítványozta, hogy emléktáblát helyezzenek ki az intézmény falára, amelyen feltüntetik minden
ott dolgozó nevét, aki elhalálozott és Semmelweis napon vagy egy más időpontban
megemlékezést tartanának. A tábla elkészítését és költségét vállalja.
Herman József: A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár
elnevezésére tett indítványát visszavonja és javasolja, hogy képviselőtársa Ficsor Dénes is vonja
vissza az Orvosi Rendelő elnevezésére tett javaslatát.
Nagy József: A lakosokat felkértük, hogy tegyenek javaslatot a két intézmény nevére, melyre
érkeztek is nevek. Nem kell visszavonni az indítványt, minden képviselő döntsön a határozati
javaslatról.
Ficsor Dénes: A javaslatát kimondta, a testület döntést hozott, a Fegyverneki Hírmondóban
megjelent, az elnevezésre ajánlások érkeztek, nem tartja ildomosnak indítványának
visszavonását. A testület által hozott határozatot tudomásul veszi, de javaslatát nem vonja vissza.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nincs lehetőség az indítvány visszavonására, testületi döntés van,
amit végre kell hajtani.
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
felolvasta Balogh József lakos Képviselőtestülethez címzett levelét, amelyben megírta az
előterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Kérte a képviselőket, hogy ha ilyen jellegű módosító indítványuk van, azt alaposan gondolják át,
nézzenek utána. Véleménye szerint ez az indítvány elhamarkodott volt, mint ahogy
képviselőtársai belátták. Vannak fontosabb dolgok is, mint a névadás, a fellobogózás, a jövőben
megfontoltabb döntésekre van szükség.
Ficsor Dénes: Nem gondolta, hogy a javaslata ilyen vitát fog kiváltani, az elkövetkező időben
átgondoltabban fog az ehhez hasonló kérdésekben dönteni.
Herman József: Belátja hibáját, de nem az intézmény elnevezésére tett javaslata, hanem az azt
követő eljárás miatt, ami véleménye szerint nem volt etikus. Egyetért Szatlóczki Edit
képviselővel.
További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal a Művelődési Ház és
Könyvtár elnevezése esetén az „A” alternatívát fogadják el az alábbi határozat szerint:
80/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat

A Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtár nevét nem módosítja.
Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Bihari József művelődésügyi felügyelő
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Az Orvosi Rendelő elnevezése esetén az „A” alternatívát 4 igen szavazattal 1 nem ellenében 4
tartózkodás mellett nem fogadják el, a „B” alternatívát 3 igen szavazattal 4 nem ellenében 2
tartózkodás mellett szintén nem fogadják el.
Dr. Bognár Zoltán: Az Orvosi Rendelő elnevezésénél az „A” és a „B” alternatíva sem lett
elfogadva, ezért módosításként javasolja, hogy „C” alternatívaként vegyék fel határozati
javaslatként, hogy az Orvosi Rendelő intézményének falára emléktábla kerüljön kihelyezésre.
A képviselők a módosító javaslatot 5 igen szavazattal 4 nem ellenében elfogadják és 5 igen
szavazattal 4 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák:
81/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozat:
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Az Orvosi Rendelőnél emléktábla elhelyezése
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja az Orvosi
Rendelőnél emléktábla elhelyezését, melynek végleges formája és tartalma egy későbbi
ülésen kerül előterjesztésre.
Erről értesülnek:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
2.) Orvosi Rendelő vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 16,55 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő

