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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 17-ei
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója, Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója és Angyal Csaba
pénzügyi csoportvezető

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirend felvételével:

6.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

Tatár László polgármester a napirendek tárgyalásának sorrendjénél módosítást javasol, a 1.)
napirendet az ülés végén tárgyalja a testület, ha Négyesiné Derecskei Edina, a várossá
nyilvánítási anyag összeállítója megérkezik az ülésre. A módosítással a képviselők 8 igen
szavazattal egyetértenek.

Napirendek előtt:

Dr. Bognár Zoltán: A lakosság körében nagy a felháborodás a szennyvízszippantási díj
emelkedése miatt, 6 m3 szennyvíz elszállítása az ingatlanról 9.500,- Ft-ba kerül. A lakosok
azt nem tudják, hogy a szennyvíz elszállítása és ártalmatlanítása eddig is ennyibe került, csak
az ártalmatlanítási költséget az önkormányzat fizette a lakosok helyett. Véleménye szerint
gondot jelent majd a szennyvíz a Csillag, Frankel L., Sallai úton, ha a téli, tavaszi időszakban
több lesz a csapadék, illetve megemelkedik a talajvíz, mert ezen a területen akkor hetente-
kéthetente szippantani kell.

Tatár László polgármester: A januári testületi ülésen előterjesztjük a szilárd- és folyékony
hulladékszállítás költségének csökkentésére szolgáló elképzeléseinket és erről legkésőbb
februárban tájékoztatjuk a lakosokat. A szilárd- és folyékony hulladék szállítása piaci
alapokra terelődött, eddig az önkormányzat évente 10-20 mFt-tal kiegészítette ezt a
szolgáltatást, de 2013. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízmű átvette e tevékenységek
végzését, így az önkormányzat bevétele megszűnt. Az önkormányzat annyit tud tenni, hogy az
önkormányzat szippantó autójával a nagy beszállítóktól megpróbáljuk önköltségi áron
elszállítani a szennyvizet, a Herman Kft-vel erről már szerződés is született. A költségek
csökkentése érdekében a lakosság felé is nyitottak vagyunk, próbálunk ezzel kapcsolatban is
intézkedéseket tenni, pl. a szennyvízszállítás díját 300,- Ft-ra csökkentenék.

Dr. Bognár Zoltán: Más településen mennyi a hulladékszállítás díja?
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Tatár László polgármester: Örményesen évek óta 8-9 eFt-ért szállítják a folyékony
hulladékot 6 m3-ként, de ennyi Kuncsorbán és Törökszentmiklóson is. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy az önkormányzat szennyvízszippantó autója által elszállított szennyvíz
esetén a tényleges mennyiséget számlázzák a lakosok felé, tehát ha 2-3 m3-t szállítanak,
akkor nem 6 m3-t számláznak, mint a másik szolgáltató. A vállalkozónál lévő szippantó autó
bérleti ideje 2014-ben lejár, nem tudjuk, hogy a vállalkozó továbbra is folytatni akarja-e
tevékenységét vagy az önkormányzatnak kell átvennie. E kedvezményen felül más
lehetőséget nem lát a lakosság szennyvízszállítással kapcsolatos költségeinek csökkentésére.

Dr. Bognár Zoltán: A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével csökkenthetők a költségek?

Tatár László polgármester: Igen, körülbelül a felére, jelenleg a vízdíj 300,- Ft/m3, a
szennyvízszállítás 1500,- Ft/m3, a szennyvízcsatorna elkészültével 800-900,- Ft lesz m3-
enként együttesen.

Ficsor Dénes: A lakosokat az bosszantja legjobban, hogy ha 2-3 m3-t szippantanak, akkor is
a teljes tartálydíjat, a 6 m3-ot számolják. Az emberek nem fognak szippantatni, hanem a
szennyvizet kivezetik az árkokba vagy a kertekbe.

Tatár László polgármester: Információnk szerint már megnövekedett a búvárszivattyú és a
slag kereslete. Az önkormányzat minden eszközzel támogatja a lakosok kiadásainak
csökkentését, de a költségvetés jelenlegi ismeretében nem tud az önkormányzat többet
átvállalni, veszteséget nem termelhetünk.

Dr. Bognár Zoltán: Bírná a szennyvíz tisztító telep, ha minden ingatlanról szállítanának
szennyvizet?

Tatár László polgármester: A telep kapacitása naponta 200-300 m3, tehát alkalmas e
mennyiség befogadására. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 134 mFt önerőt nyert az
önkormányzat a szennyvízberuházásra, ezzel az összeggel a lakosság terheit nem kell tovább
növelni.
A szilárd hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy a településen 800 ingatlannál van
kuka, a többi ingatlan esetén pedig köteleznék a lakosokat havonta 1 db zsák megvásárlására,
amelynek az ára kb. 300,- Ft lesz, ezzel mindenki hozzájárulna a költségekhez. A kukával
rendelkezőknek felajánlanák, hogy ha szelektíven havonta 2 zsák műanyag flakont
összegyűjt, a kuka elszállításának árából 5-10 % kedvezményt kap. Ezt a január 31-i testületi
ülésre kidolgozzuk és előterjesztjük.

Dr. Kiss Györgyné képviselő megérkezik az ülésre.

A képviselők a kérdésekre, felvetésekre adott válaszokat elfogadják.

2.) napirend: A Körjegyzőség további működéséről szóló megállapodásról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: 2012. december 31-ig Körjegyzőség biztosította Fegyverneken és
Örményesen a hivatal működtetését. Örményes nem hozott létre más településsel közös
hivatalt, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B.
§ (2) bekezdés a.) pontja alapján: Ha a hivatal ellátását 2012. december 31-ig Körjegyzőség
biztosította, az átmeneti időszak a közös hivatal megalakulásáig tovább működik a
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Körjegyzőség. A megállapodás a finanszírozás miatt szükséges. A megállapodás 2.) pontját
javasolja kiegészíteni a költségvetési törvényre való hivatkozással az alábbiak szerint:
2.) A Mötv. 146/B. § (2) és (3) bekezdés alapján a Körjegyzőség működéséhez a 2013. évi

költségvetési törvény 2. sz. melléklet 1.) pontja figyelembe vételével felek a körjegyzőség
létrehozásáról szóló megállapodás IV. fejezet 3.) pontja szerint viselik a költségeket azzal,
hogy az előlegről a „tárgyévet követő hó 28-ig” szövegrész helyett „a Körjegyzőség
működésének befejezését követő hó végéig” kell elszámolni.

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tegnapi napok elfogadta ezt a
határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító
javaslattal és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

1/2012.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal további működtetéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/B. § (3) bekezdése alapján a
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Örményes Község Önkormányzat
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Közös hivatal létrehozásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Örményesen tegnap volt rendkívüli ülés, amelyen ezt a
napirendet is tárgyalta a testület. Örményes polgármestere 2012-ben tárgyalásokat folytatott
Kuncsorba és Tiszatenyő polgármestereivel közös hivatal létrehozásáról, amely végül nem
jött létre. Tiszatenyő és Kuncsorba közös hivatalt hozott létre, Örményes Község
Képviselőtestülete időközben megkereste Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületét,
hogy továbbra is közös hivatalt működtessenek. Mindkét település nehéz helyzetben van,
információnk szerint Fegyverneken 16 főt finanszíroznak, Örményesen pedig 1,67 főt. A
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 21 fővel működik, de Örményesen is szükséges
mininálisan 3 fő a zökkenőmentes működtetés érdekében. Örményes azt nyilatkozta, hogy a
költségvetés ismeretében fogják megmondani, tudják-e finanszírozni a 1,67 fő feletti
létszámot vagy milyen lehetőséget talál a hiány pótlására. Örményes ígéretet kapott arra, hogy
mivel vállalták a Tiszabői START munkaprogram irányítását, ezért 1 fő támogatott
munkavállalót biztosítanak számukra 2013. évben határozott időre.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Az előterjesztéshez csatoltuk az Örményes Község
Önkormányzatnak írt levelet, amely tartalmazza a 2013. évi költségvetési tervszámokat és a
közös hivatal működéséhez szükséges fő vonalakat. Kiegészítésként elmondja, hogy
számításaik szerint Fegyvernek Nagyközség várossá válása esetén a létszám finanszírozása
Fegyverneken 16,2 főről 24,02 főre nőne, Örményesen 1,67 főről 1,1 főre csökkenne, de
összességében előnyösebb helyzetbe kerülnénk.

Tatár László polgármester: Fegyvernek várossá nyilvánítása esetén a település
finanszírozása előnyösebb lenne, míg a társult önkormányzat, Örményes finanszírozása kis
mértékben csökkenne. Ismerteti, hogy a megyében két település kezdeményezi várossá
nyilvánítását, Jászladány és Fegyvernek, de a Törökszentmiklósi járásban csak egy város van,
Törökszentmiklós.

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

2/2013.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

Közös hivatal létrehozásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes Község
Önkormányzat részéről érkezett Fegyvernek-Örményes közös hivatal létrehozására
irányuló 99/2012.(XII.12.) sz. önkormányzati határozatát megtárgyalta.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. költségvetési tervszámának
ismeretében dönt a közös hivatal létrehozásáról, amennyiben Örményes Község
Önkormányzata továbbra is fenntartja a közös hivatal létrehozására irányuló kérelmét.

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

4.) napirend: „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” című projekt kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszának lezárásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán: Ismerjük a Fegyvernek AP Konzorcium tagjait?

Tatár László polgármester: A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarország Zrt. francia érdekeltségű cég, a másik pedig a Kollas
és a Penta cég konzorciumából jött létre. Ez a két cég nyújtotta be részvételi jelentkezését,
amely cégeket felhívjuk ajánlattételre.

Papp Róbert: A Bíráló Bizottságnak kik a tagjai?
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Tatár László polgármester: A Lucsik és Társa Kft. Ügyvédi iroda, aki a projekt
menedzselését is végzi. A döntésnél az lesz a mérvadó, hogy melyik cég tud nagyobb
bankgaranciához jutni, hiszen a beruházást elő kell finanszírozni.

További kérdés nincs, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a részvételi szakasz
lezárásával és az alábbi határozatot hozzák:

3/2013.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményes részvételi szakaszának lezárásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményes részvételi szakaszát lezárja.

2.) Az érvényes részvételi szakasz alapján az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők
neve és címe:

1.) SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. ,
Veolia Water Solutions & Technologies
Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
E-mail: sade@sade.hu

2.) Fegyvernek AP Konzorcium
2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4.
E-mail: kozpont@alterra.hu

Felelős: polgármester:
Határidő: folyamatos

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

5.) napirend: A Polgármesteri Hivatal, valamint a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: A hivatal és a vízmű Alapító Okiratának módosítását az előző
üléseken tárgyalta a testület, amely határozatokat beküldtük a Magyar Államkincstárnak. Az
igazgatóság kifogással élt, ami nem tartalmi, csupán formai hiányosságokra mutat rá. Az
államkincstárral történt többszöri egyeztetés eredményeként elkészítettük az alapító okiratokat
és az alapító okiratok módosító okiratait, amelyet a határozati javaslatok melléklete tartalmaz.

A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a módosításokat és az
alábbi határozatokat hozzák:

4/2013.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés lép hatályba.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, mely
a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 231/2001.(XI.29.) sz.
határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata hatályát veszti.

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

(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 2. és 3. sz. mellékletei tartalmazza.)

5/2013.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okirat módosító okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép
hatályba.
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2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratát, mely okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény szakágazati besorolását tartalmazó listát a határozat 3.
sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

4.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által üzemeltetett gépjárművek listáját a határozat 4.
sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

5.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
156/1992.(XII.17.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata
hatályát veszi.

Erről értesül:
1.) Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat 1-4. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 4-7. sz. mellékletei tartalmazzák.)

6.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A decemberi ülésen előterjesztésre került a térítési díjak
rendezése, de mivel az Örményesi és Kuncsorbai Képviselőtestületek később döntöttek erről
és e döntést be kellett építeni a rendeletbe, a testület nem tárgyalta a decemberi ülésen. A
térítési díjak február 1-től érvényesek, Örményes és Kuncsorba Képviselőtestületei
elfogadták, ezért a mai ülésen szükséges tárgyalni és dönteni az elfogadásáról.

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2013.(I.18.) rendelete

a szociális ellátás szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

Szatlóczki Edit képviselő eltávozott az ülésről.

1.) napirend: Fegyvernek település várossá nyilvánításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az előterjesztésben a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.), valamint a területszervezési eljárásról szóló
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321/2012.(XI.16.) Korm. rendelet (Korm.rend.) tartalmazza a várossá válás feltételeit. A
Mötv. szabályozza a területszervezés eljárásainak közös szabályait, kimondja a várossá válás
alapjait, a Korm.rend. pedig szabályozza a képviselőtestület feladatait a várossá nyilvánítás
kezdeményezésekor. A képviselőtestület a Gazdasági Programban vállalta Fegyvernek
várossá nyilvánítását és e kezdeményezést január 31-ig kell beadni a Kormányhivatalnak. Az
értékelési szempontokat idéztük az előterjesztésben, fontos, hogy milyen térségi szerepet tölt
be a település, milyen vagyonnal rendelkezik és hogyan gazdálkodik az önkormányzat. A
dokumentációban nagy figyelmet fordítottunk az önkormányzat vagyongazdálkodására 1992.
évre visszamenőleg, valamint az önként vállalt feladatokra, a helyi adózás történetére, 4 év
kiadásaira és bevételeire, a fejlesztésekre fordított összegekre. A dokumentáció tartalmazza
még a könyvvizsgáló által készített jelentéseket, az infrastrukturális beruházásokon belül a
szennyvízcsatorna beruházás részletes kimunkálását, 2005. évtől benyújtott pályázatokat,
valamint a mezőgazdaságot is bemutatják, mint önként vállalt, bevételt produkáló
tevékenységet. Széles körűen bemutatja a civil szervezeteket, a közoktatást, közművelődést, a
kitüntetések adományozásának rendjét, a testvérvárosi kapcsolatot. Szeretnénk a jövő héten
benyújtani a dokumentumokat Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Asszonynak. A határozati
javaslatban nem kell megjelölni, hogy a testület „felhatalmazza a polgármestert” szövegrészt,
mivel a Mötv. Szerint a polgármester képviseli a testületet. (Felelős: polgármester)

Papp Róbert: A határozati javaslat 2. bekezdésére hívja fel a figyelmet, hiszen még nem is
ismerjük, hogy várossá nyilvánítás esetén milyen kötelezettségek lesznek és tudjuk-e vállalni.
Indítványozza, hogy a 2. pontot vegyék ki a határozati javaslatból.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Korm. rend. szerint a határozati javaslatnak tartalmaznia kell a
2. pontot is, annak ellenére, hogy nem ismerjük a kötelezettségeket. A szöveg a jogszabály
szószerinti idézete.

Négyesiné Derecskei Edina megérkezett az ülésre.

Négyesiné Derecskei Edina: A várossá nyilvánítási anyagot a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalhoz kell küldeni és onnan továbbítják február 15-től a
Minisztériumba. Ebben az évben lehetőség lesz várossá nyilvánításra, két évig moratórium
volt, 2014. év pedig választás éve lesz. A Kormányhivatal jogügyi osztályával egyeztettünk,
ahol azt a tájékoztatást adták, hogy támogatják Fegyvernek várossá nyilvánítását, mert a
Törökszentmiklósi Járásban Törökszentmiklóson kívül nincs más város és a megyében
Fegyvernek a legnagyobb nagyközség.
A dokumentum összeállításánál nehéz dolguk volt, mert népszámlálási adatokat csak
tavasszal tudnak adni, ezért az anyagban nem mindig ugyanaz az év adatai szerepelnek,
hanem a rendelkezésre álló évé. Nagyon sok ember, szakember munkáját foglalja össze a
dokumentum, akiknek megköszöni segítségét és bízik abban, hogy erőfeszítésük eléri a célját.
A település fejlődése, jelenlegi állapota, megítélése bizakodásra ad okot.

Papp Róbert: Átnézte az anyagokat, nagyon jónak tartja az összeállítást. Kiemelte az óvoda
által készített anyagot, szenzációsnak tartja, tartalmazza a múltat, a jelent és a jövőt is, felteszi
a kérdést a várossá nyilvánítás előnyeire vonatkozóan is. Kritikusan illette az anyagban lévő
merev statisztikákat, annak ellenére, hogy tisztában van vele, ezt tartalmaznia kell. Többször
beszéltünk a falusi turizmusról, ezért az anyagot kiegészítené a Holt-Tiszával kapcsolatos
jövőbeni tervekkel, pl.: park, szabad strand, szabadidős centrum kialakításával.

Herman József: Kiváló munkát végeztek az összeállítók, nagyon tetszik az anyag.



10

Tatár László polgármester: Megköszöni mindenki munkáját, akik a dokumentum
összeállításában részt vettek. Tájékoztatja a képviselőket, hogy ha ezt a munkát kívülálló
személy végzi, több millió forintba került volna, de az anyag összeállítását önként, társadalmi
összefogással végezték, ami külön örvendetes és bízunk a sikerességében.

Egyéb észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek Buzás
Istvánné dr. jegyző kiegészítésével és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

6/2013.(I.17.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt
dokumentáció alapján kezdeményezi a település várossá nyilvánítását.

2. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 14. §-a
alapján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete vállalja,
hogy a település várossá nyilvánítása esetén képes ellátni a városi önkormányzatok
és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket és képes biztosítani
ennek szervezeti és személyi feltételeit.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: polgármester

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

Tatár László polgármester megköszöni a jelenlevők részvételét és az ülést 16,30 órakor
bezárja.

Kmft.

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

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő
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