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A „Környezet és Energia Operatív Program
Épületenergetikai Fejlesztések és Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása” c. pályázat
konstrukció pályázaton történő részvételéről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei
ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Dr. Botka János Hunor, a Törökszentmiklósi Járási Hivatal
hivatalvezetője, Barta Józsefné, Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, Molnár Barna,
Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Angyal Csaba és Kuntzer Mártonné
csoportvezetők, Bognár Noémi
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Botka János
Hunort, a Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, megállapítja, hogy 8 képviselő
jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:
14.) napirend: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való
csatlakozásról
15.) napirend: A „Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai
Fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázati
konstrukció pályázaton történő részvételéről
Tatár László polgármester bemutatja a jelenlévőknek Dr. Botka János Hunort a
Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, aki az alábbiakat mondja el.
Dr. Botka János Hunor a Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője: A Járási
Hivatal elsődlegesen hatósági feladatokat lát el, de fontos, hogy az emberek problémáját
közvetlen közelről is megismerje, megtapasztalja, ezért örömmel vesz részt a testület ülésén.
Az ülésen való részvétel célja még az ismerkedés, kérdésekre, felvetésekre nem lesz
lehetősége reagálni. Az önkormányzat részére nyújtott bárminemű állami segítségről előre
egyeztetett időpontban beszélhetnek. A testület munkája során felmerülő problémákat
jegyzeteli és felméri, hogy milyen segítséget tud nyújtani a járás, mint hatósági szerv.
A képviselők nem interpellálnak.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a várossá nyilvánítási
dokumentáció elkészült, bekötésre került és a mai napon a Kormányhivatalhoz benyújtották.
A testületi ülésre behozták a díszkötést, a képviselők megtekinthetik az elkészült anyagot.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Hogyan működik tovább a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány,
valamint a LEADER Egyesület? Mi történt a közvilágítás korszerűsítéséről folytatott
tárgyaláson?
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Tatár László polgármester: Kindert Ferencné tájékoztatta, hogy az Alapítvány számlájára
2013-ban már nem érkezik adomány. Az Alapítványnak van egy alaptőkéje és 2012. évről
pénzmaradvány, amelyről jelenleg is egyeztetést folytatnak, mert a vélemények nem
egyeznek. Kindert Ferencné szerint a rendelkezésre álló összeget ki kellene osztani, az
önkormányzat viszont a pénzmaradványt az alaptőkébe szeretné áttenni, ami kamatozna. Az
önkormányzat az Alapítványt tovább szeretné működtetni és ehhez próbál forrást szerezni. A
LEADER Egyesülettel kapcsolatban elmondja, hogy több irányba folynak a tárgyalások, az
igazgatótanács döntése határozza meg a következő lépéseket. Ha lemond, akkor előrehozott
választásokat kell kiírni, ha nem mondanak le, akkor a 4 fővel augusztusig tudják az
egyesületet működtetni. Személyről még nem tud nyilatkozni. A közvilágítás
korszerűsítéséről szóló tárgyaláson elhangzott, hogy a közeljövőben nyílik lehetőség
pályázatot benyújtani, amelyen részt kívánunk venni. Ennek a pályázatnak a benyújtásáról
szóló előterjesztést a 15.) napirendként tárgyalja a testület a mai ülésen.
Ficsor Dénes: Milyen felnőttképzési lehetőségről tárgyaltak?
Tatár László polgármester: A Türr István Képzési Központ képviselője megkereste az
önkormányzatot az általuk szervezett képzésekkel kapcsolatban. Tájékoztatást kaptunk arról,
hogy OKJ-s és akreditált képzést is nyújtanak munkanélküliek számára körülbelül 100
szakmában. A képzési időszak alatt közfoglalkoztatási bérnek megfelelő összeget kapnak a
részt vevők. Az első körben 40 főt szeretnének bevonni a képzésbe, az oktatás a Művelődési
Házban történne munkanapokon, a gyakorlati idő letöltésére az önkormányzatnál lehetőség
lesz, mivel a START munkaprogramon belül remélhetőleg indul a mezőgazdasági projekt és
például növénytermesztőket is képeznek.
A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.
2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
előzetes tárgyalása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a költségvetést előzetesen áttekintette, de a hiány csökkentésére nem tettek
javaslatot.
Tatár László polgármester felkérte Papp Róbertet, hogy ismertesse a bizottság
állásfoglalását, mivel Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága
miatt nem vett rész a bizottság ülésén.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság előzetesen megtárgyalta az
önkormányzat 2013. évi költségvetését és elfogadásra javasolja.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az előterjesztés első oldalán lévő táblázatban kimutatásra került,
hogy az állam által elrendelt kötelező feladatoknál 56.322 eFt hiány jelentkezik, az
önkormányzat által önként vállalt feladatoknál 8.979 eFt többletet terveztünk, a két összeg
különbözete 47.343 eFt hiány. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény alapján
február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni a költségvetést a testületnek. A
februári ülésen rendelet formájában előterjesztésre kerül az önkormányzat 2013. évi
költségvetése, amelynek ez a táblázat lesz az egyik melléklete.
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Papp Róbert: A bizottsági ülésen áttekintették az előzetes költségvetést, de az adatok alapján
fenntarthatatlannak tartják, hiszen működési hitelt 2013. évben nem vehet igénybe az
önkormányzat és segítséget sem várhatunk, mint egyes települések. Az állami finanszírozást
merényletnek tartja az önkormányzatok ellen, ez az első lépés, amely egyre durvább lesz.
Herman József: Az állam azt várja az önkormányzatoktól, hogy nullás költségvetést
tervezzenek, a bevételeket viszont elvonja. Abban az esetben lehet hiány nélkül tervezni, ha
az önként vállalt feladatok bevételeit megduplázzuk, ami nem reális.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Jónak tartaná, ha az önkormányzat költségvetésében tartalékot
tudna tervezni, mivel hitel nem tervezhető. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
költségvetésben a kötelezően vállalt feladatoknál nem lát lehetőséget a költségek
csökkentésére, mert a minimális összeget tervezték. Így jelenleg tartalékot sem tud képezni a
testület, pedig szükséges lenne az év közben felmerülő pénzügyi gondok megoldására.
Papp Róbert: Az állam milyen szankciót alkalmazhat az önkormányzattal szemben, ha nem
tudja a nullás költségvetést tartani?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem folyósítja az állami finanszírozást.
Tatár László polgármester: Adósságkezelési eljárást, csődeljárást indíthatnak az
önkormányzatnál.
Ficsor Dénes: Véleménye szerint a Kormány felül fogja vizsgálni az önkormányzatok
finanszírozását, hiszen nem csak Fegyvernek került nehéz helyzetbe, hanem más települések
is.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a költségvetési törvény
szerint a polgármester létszáma szerepel az önkormányzat költségvetésében, de nincs
finanszírozás, ami évente kb. 10 mFt összeget jelent.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében
az alábbi határozatot hozzák:
7/2013.(I.31.) sz.
Fegyvernek Nagyközség
tárgyalásáról

önkormányzati határozat:
Önkormányzat

2013.

évi

költségvetésének

előzetes

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a beterjesztett 2013. évi
költségvetést előzetesen megtárgyalta.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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3.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
tervkoncepciójának módosításáról
Előadó Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottsági ülésen módosítást javasoltak a határozati javaslat „2.1. Címenként tervezhető
létszámok (fő)” mellékletben és e módosításokkal elfogadásra javasolja a költségvetési
tervkoncepció módosítását.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a módosítással szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést. A tervkoncepció tartalmazza a rendezvényekre fordított költségeket
is, amely nem éri el az 1 mFt-ot sem. 2010. évben a falunap megrendezése 3 mFt-ba került,
kétségei vannak, hogy a tervezett összegből színvonalas rendezvényt lehet szervezni.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 2.1. mellékletét a módosító javaslatok
figyelembe vételével elkészítettük és kiosztottuk a képviselőknek.
Kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetési törvény 16,02 fő köztisztviselőt engedélyez és
finanszíroz, ezzel szemben jelenleg 19,625 fő köztisztviselő van, a különbség 3,605 fő, ami az
önként vállalt feladatoknál van kimutatva. Ha elfogadják a várossá nyilvánítási kérelmet 24 fő
lesz az engedélyezett létszám, amely meghaladja a jelenlegi létszámot.
A képviselők kérdést nem intéznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítványokkal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
8/2013.(I.31.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló
154/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat módosítására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

A határozat 1.2. pontjában Az intézményfinanszírozásként szöveg után a:
„Magyarorsz Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi …………..”
szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
„Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. „

2.

A határozat 2.29. pontjában a földhaszonbér tervezhető összege: 900,-Ft/AK-ra
módosul.

3.

A határozat 2.4. pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

DOLOGI KIADÁSOK (eFt)
Egyéb
Energia
Rehabilitációs
dologi
járadék
kiadások
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I.

Csorba Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
-ebből Fegyvernek
II. Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
III. Művelődési Ház és
Könyvtár
IV. Önkormányzat
V. Polgármesteri Hivatal
A.) Gyermekélelmezési
Konyha
B.) Fegyverneki Vízmű és
Községgazd. Int.
B.) Orvosi Rendelő

36.914

4.351

24.208
39.501

3.293
6.501

31.503
8.902

4.402
3.984

107.681
18307
96.456

14.109
5.203
8.534

122.795

6.250

18.372

2.183

923

489

4.

A határozat 2.43. pontjában a „A Művelődési Háznál a központi normatíva
számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe.„ szövegrész hatályát veszti.

5.

A határozat 2.43. pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

I.

II.

III.
V.

6.

(eFt)
4.337
1.956
-3.584
-5.746
14.889
83.350

A határozat 2.44. pontjában „Az önállóan működő intézmények tervezett működési
hiánya, többlete” az alábbira módosul:

A.)
B.)
C.)

7.

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
Művelődési Ház és Könyvtár
Polgármesteri Hivatal

Gyermekélelmezési Konyha
Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
Orvosi Rendelő

( eFt)
-4.390
18.518
-10.244

A határozat 2.51. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi szöveg lép:
A IV. címnél a
- Fegyverneki Sportegyesület, Polgárőrség

4.500 eFt
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támogatásra
tervezhető.
8.

A határozat 2.6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 2.6. pont lép:
A költségvetési tartalék 4.500 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők
eFtban:
-polgármesteri keret
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján
iparűzési adóalanyok részére
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati
önrész

9.

3.000 eFt
1000 eFt
500 eFt

A határozat 2.71. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 2.71. pont lép:
A 2013. évi költségvetés 47.343 eFt működési hiányt tartalmazhat, melyet
………………………..kell finanszírozni.

10.

A határozat 2.74. pontja hatályát veszti.

11.

A határozat 3.1. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.1. pont lép:
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig
tervezhetők.

1.

12.

Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása

(eFt)
2.540

A határozat 8. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 8. pont lép:
Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi
kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.).
(eFt)
I.

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
-pszichológus foglalkoztatása
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-úszás oktatásra
III. Művelődési Ház és Könyvtár
-Majálisra
-Falunapra
’-utiköltség
-Országos Diák Gulyásfesztivál
V. Polgármesteri Hivatal

450

100
100
600
80
300
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-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése

13.

212
318

A határozat 2.1. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép:

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező
(A határozat 2.1. mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: Lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a rendelet módosításával.
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2013.(II.01.) rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz., a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 3-5. sz.
melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a rendelet módosítását vegyék le napirendről és
a februári ülésen tárgyalják, mert az előterjesztéshez további átdolgozás szükséges.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
9/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

A település szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet módosításának napirendről
való levétele
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a település szilárd
hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet módosítását leveszi napirendről és
előkészítés után a februári ülésen tárgyalja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestülete tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

6.) napirend: Adósságkonszolidációról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását
javasolta.
Ficsor Dénes: Január 1-től érvényes lesz ez?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Igen, de csak július 1-től fogja végrehajtani, az első félévit ki kell
fizetni.
Angyal Csaba: Az önkormányzattól bekérték a január-június közötti hónapok tőkerészleteit,
valamint a folyószámla hitelt, ezért úgy gondolja van esély arra, hogy a január 1-től törlesztett
tőkét is figyelembe veszi.
A képviselők további kérdést nem intéznek, 8 igen szavazattal elfogadják mindkét határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
10/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 72. §-a szerint
elfogadja a mellékelt nyilatkozatot.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
11/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Önkormányzati adósságátvállalásban való részvételről
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

7.) napirend: Állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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12/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Állami tulajdon önkormányzati tulajdonba vételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló, többször
módosított 3/2006.(II.1.) rendelete 1. § (2) bekezdése alapján nem kívánja tulajdonba
venni a Fegyvernek 2406 hrsz-ú, természetben Fegyvernek, Martinovics út 40. szám
alatt található ingatlan állami tulajdonban lévő 12600/392000 részét.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Polgármesteri Hivat csoportvezetői, pénzügyi szervező
8.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság egyetért a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervével.
Ficsor Dénes: A Művelődési Ház és Könyvtár munkatervében szerepel az Országos Diák
Gulyásfesztivál, pedig nem terveztük.
Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: Nem ismerik a jövőjét, de
hosszabb távra gondolkodik, ezért a programok közül nem vették ki, bízva abban, hogy a
jövőben lesz a megrendezésére forrás.
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal elfogadják a Művelődési
Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervét az alábbi határozat szerint:
13/2013.(I. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójának és 2013. évi munkatervének
elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolóját és jóváhagyja 2013. évi
munkatervét.
A képviselő-testület megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak 2012.
évben végzett áldozatos munkáját.
Erről értesül:
1./
Tatár László polgármester
2./
Művelődési Ház és Könyvtár
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3./
4./
5./

Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselő-testület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Vagyonkezelői szerződés elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolja a vagyonkezelési szerződés tervezetét.
Hozzászólás nincs, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot
hozzák:
14/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat
mellékleteként elfogadja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak átadott intézményi vagyon Vagyonkezelési
Szerződés tervezetét.

2.

Felhatalmazza a polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés aláírására

Erről értesül: 1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai
(A vagyonkezelési szerződés tervezetet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
10.)
napirend: Közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
15/2013.(I. 31.) sz.

önkormányzati határozat:

közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos kockázatviselésről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy az igényelt földrészlet
a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület
és azokat az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt a
termőföld védelméről szóló törvény szerint más célra nem hasznosítja, az azokra
vonatkozó terület felhasználási egységet nem módosítja.
2. A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségeket, kockázatot 100 %-ban a 2013. évi
Startmunka címen, mezőgazdasági programra benyújtott projektből viseli.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
11.)
napirend:
2013.
évben
meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester

lejáró

haszonbérleti

szerződések

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
16/2013.(I.31.) sz.

önkormányzat határozat:

2013. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
2013. évben lejáró szerződések 5 éves időtartamra történő meghosszabbítására
900.- Ft/AK összeggel.
2.) A 900,- Ft/AK érték alatti bérleti szerződések 2013. évtől 900,- Ft/AK értékben
fizethetők ki.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
12.)
napirend: Pap Lászlóné Fegyvernek, Felszabadulás út 142. sz. alatti lakos
ajándékának elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a határozati javaslattal,
fogadjuk el a felajánlott területrészt.
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A képviselők kérdést nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
17/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Pap Lászlóné Fegyvernek Felszabadulás út 142. sz. alatti lakos ajándékának elfogadása.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
3/2006.(II.01.) rendelet 1. § (2) és 5. § (2) bekezdése alapján elfogadja az
önkormányzat részére ajándék jogcímén felajánlott 2568 hrsz-ú ingatlanból 489
m2 nagyságú területrészt, melynek értéke 244.500.- Ft Pap Lászlóné Fegyvernek
Felszabadulás út 142. sz. alatti lakostól.
2.) Megbízza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
13.)
napirend: Rabóczki Lukács Fegyvernek, Felszabadulás út 182/A. sz. alatti
lakos ingatlan vásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a határozati javaslat „A”
alternatívájának elfogadását javasolja.
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan területén akarták a
rendőrség épületét felépíteni, de csak az alapok készültek el. Polgármesteri Úr tájékoztatása
alapján a vételár reális, ennek ellenére nem támogatja, hogy az önkormányzati vagyon
eladásra kerüljön, nem szeretné, ha ez egy folyamat kezdete lenne. Kérdése, hogy a
szerződésben ki lehet-e kötni, hogy a gazdasági épület csak az ingatlan hátsó részén
helyezkedhet el?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ha az ingatlant megvásárolja és az építési szabályokat betartja,
akkor nincs beleszólásunk.
Herman József: A terület eladásával véglegessé vált, hogy a rendőrség nem épül meg?
Tatár László polgármester: A hosszú távú fejlesztési terv nem tartalmazza, nincs rá forrás.
Az önkormányzati épület, ahol jelenleg a rendőrőrs működik, felújításra került.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az 1990-es években a Kormány a rendőrőrs elhelyezését
szolgáló építési munkálatok támogatását kiemelten kezelte. Ebben az időszakban építették
meg a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságot is állami támogatásból, Fegyverneken a
rendőrség építésére is elkészültek a tervek, az épület alapja megépült. A következő választási
ciklusban nem támogatták a rendőrőrsök építését, e miatt nem volt anyagi forrás a munkák
további folytatására.

16

Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója: A testület
hozott már olyan döntést, hogy ha az önkormányzat vagyontárgyat, illetve ingatlant értékesít,
a befolyt összeget mire fordíthatja. A határozati javaslatot ebben az esetben is ki lehet
egészíteni azzal, hogy a bevételt mire fordítsák, de lehet tartalékalapba is helyezni.
Papp Róbert: Indítványozza a határozati javaslat „A” alternatívájának kiegészítését, a
bevételt helyezzék a tartalékalapba.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Elmondja, hogy módosító indítványként a határozati javaslat „A”
alternatívája kiegészül az alábbi 2. ponttal: „A bevételt a 2013. évi költségvetési tartalékba
kell helyezni.”
A határozati javaslat 2. pontja 3. pontra módosul.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek Papp
Róbert képviselő módosító indítványával, 8 igen szavazattal az „A” alternatívát támogatják
az alábbi határozat szerint:
18/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Rabóczki Lukács Fegyvernek Felszabadulás út 182/a. sz. alatti lakos ingatlan
vásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
3/2006.(II.01.) rendelet 1. § (2) bekezdése alapján értékesíti a Fegyvernek,
Felszabadulás út 180. sz. (28/1 hrsz.) alatti 2923 m2 nagyságú ingatlant
2.046.100.- Ft-ért Rabóczki Lukács Fegyvernek, Felszabadulás út 182/a. sz. alatti
lakos részére.
2. A bevételt a 2013. évi költségvetési tartalékba kell helyezni.
3. Megbízza a polgármestert az adásvételei szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Rabóczki Lukács
14.)
napirend: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz
való csatlakozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a határozati javaslattal, az
önkormányzat nem kíván csatlakozni az parlagfű-mentesítési alaphoz.
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A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
19/2013.(I.31.) sz.

önkormányzati határozat:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi Jász-NagykunSzolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz nem csatlakozik.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
15.)
napirend: A „Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai
Fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázati
konstrukció pályázaton történő részvételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A polgármesteri tájékoztatóban már említésre került a
közvilágítás korszerűsítése, e határozati javaslat elfogadásával dönthet a testület a pályázaton
való részvételről. A határozati javaslat 1.) pontjának második bekezdésében módosítást
javasol, a szövegből töröljük „az önkormányzati fenntartású középületek és” szövegrészt. A
mondat a módosítás után így hangzana: „Az önkormányzat eredményes pályázat esetén a
közvilágítás energiatakarékos korszerűsítését kívánja elvégezni.”
A pályázatok készítőivel egyeztettünk és véleményük szerint előnyösebb lenne külön pályázni
a közvilágításra, valamint középületek teljes energetikai fejlesztésére. Két külön pályázat
készülne, egyik a közvilágításra, másik pedig a Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére,
de első lépésként a közvilágítás fejlesztésére pályázunk.
Nardai Dániel: Külön pályázattal nagyobb támogatáshoz juthat az önkormányzat. Ha a
középületek teljes energetikai fejlesztésére nyújtunk be pályázatot, az nem csak a világítás
korszerűsítését, hanem a szigetelés elkészítését, a nyílászárók és a teljes villanyhálózat
cseréjét megoldja. Véleménye szerint egy pályázat csak egy konstrukcióra adható be.
Szatlóczki Edit: Igaz, hogy még csak a pályázat beadásáról döntünk, de az önerőt miből
finanszírozza az önkormányzat?
Tatár László polgármester: Úgy tűnik, hogy lesz, aki finanszírozza az önerőt és a
közvilágítás korszerűsítése által keletkezett 2-3 évi megtakarításból az önkormányzat vissza
tudja fizetni.
További hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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önkormányzati határozat:

A „Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai Fejlesztések és
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázati konstrukció pályázaton történő
részvételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által meghirdetni tervezett KEOP-2012-5.5.0/A „Környezet és Energia
Operatív Program Épületenergetikai Fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos
átalakítása” című pályázaton részt kíván venni.
Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a közvilágítás energiatakarékos
korszerűsítését kívánja elvégezni.
2.) A tervezett beruházás becsült beruházási költsége: bruttó 80.000.000.- Ft
A KEOP forrásból pályázni szándékozott becsült összeg bruttó: 68.000.000-. Ft
Önkormányzati becsült saját erő bruttó: 12.000.000.- Ft.
3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy az önerő biztosításával kapcsolatban folytasson egyeztetést a közvilágítás
üzemeltetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tatár László polgármester
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Napirendek után:

Papp Róbert: A Pénzügyi Bizottság ülésének utolsó napirendjeként beszéltek a
szennyvízszippantási díj drasztikus emelkedéséről. A vita közben elhangzottak érvek,
ellenérvek, de ez szükséges ahhoz, hogy valami történjen az ügyben. A szennyvíz elszállítása
nagy terhet ró a lakosságra, az ülésen ígéretet kaptak Polgármester Úrtól, illetve a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatójától, hogy mindent
elkövetnek a díj csökkentése érdekében. Ezúton köszöni meg Polgármester Úr, Nardai Dániel
igazgató és Angyal Csaba hozzáállását és segítőkészségét ebben az ügyben.
Tatár László polgármester: A szennyvízcsatorna beruházáshoz a BM-es önerőalapból nyert
a település 134 mFt-ot. Az előzetes hírek szerint hamarosan megjelenik, hogy Fegyvernek a
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kiemelt programszerepet megkapja a Kormánytól és 100 %-os finanszírozást fog kapni az
önerő tekintetében.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkapták az engedélyt az oltópuska használatára,
folyamatosan helyezik ki a csapdákat a kóbor kutyák befogására, a Vízmű telephelyén a kutya
kennel elkészült, ahol két hétig tartják a befogott állatokat, amely idő alatt a tulajdonos
bizonyos iratok bemutatása után átveheti a kutyát.
Hamarosan elkészül a piac területére 2 db faház.
A jövő héten felszerelésre kerül Szapárfaluban a sebességkorlátozó berendezés.
A START munkaprogramok kezdési időpontja valószínűleg március 1. lesz.
10 ha gyógymák termesztéséről aláírták a szerződést, ami remélhetőleg növelni fogja a
bevételt.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Örményesen tegnap tartották a testület ülését, ahol visszavonták
azt a határozatot, amelyben megkeresték Fegyvernek Önkormányzatot Közös Hivatal
létrehozásával kapcsolatban. A testület döntött arról, hogy február 28-ig Közös Hivatalt
hoznak létre Kuncsorba, Tiszatenyő és Örményes részvételével.
A képviselők közül többen jelezték, hogy a várossá nyilvánítási dokumentációból szeretnének
1 példányt, e miatt érdeklődtek bekötésének költségéről.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a költségekről, valamint arról is,
hogy lehetőséget lát a színes dokumentáció beköttetésére, – természetesen nem díszkiadásban
– felmérik az igényeket és ismertetik a képviselőkkel.
Tatár László polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést 16,15 órakor
bezárja.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Papp Róbert :)
Jkv. hitelesítő

