TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai
ülésének jegyzőkönyvéhez

9/2013.(III.29.) rendelete

A település szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló
rendelet módosításáról

10/2013.(III.29.) rendelete

A helyi oktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában
lévő
oktatási
intézmények
működésével összefüggő kérdésekről szóló rendelet
módosításáról

38/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról

39/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Fegyvernek
Nagyközség
Polgármesteri
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

40/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Vízmű és községgazdálkodási Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

41/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ igazgatói pályázat kiírásáról

42/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített
Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról

43/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési
Terv elfogadásáról

44/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és
Téli, valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárásról

45/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem”
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról

46/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági
földút karbantartása projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról

47/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Kistérségi Start mintaprogram – Közút karbantartása
projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárásról

Hivatal
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48/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosításáról

49/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

A „Fegyvernek
tevékenységéről

50/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

TTTKT tevékenységében való részvételről

51/2013.(III.28.) sz. önk.hat.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Bethlen Gábor Nonprofit Zrt.
által meghirdetett „Határtalanul” program keretében
szervezett
tanulmányi
kirándulás
forrásainak
kiegészítéséről

Művelt

Ifjúságáért

Alapítvány”
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 28-ai
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, Barta Józsefné, Hillender Györgyné, Molnár Barna, Temesváriné Bozsó
Ágnes, Nardai Dániel, Gál Istvánné intézményvezetők, Angyal Csaba és Kuntzer Mártonné
csoportvezetők
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:
9.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Tervének
elfogadásáról
10.) napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és téli, valamint
egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról
11.) napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról
12.) napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági földutak
projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
13.) napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Közút karbantartása projektelem”
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
14.) napirend: A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” alapító okiratának
módosításáról
15.) napirend: TTTKT tevékenységében való részvételről
16.) napirend: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat „HATÁRTALANUL” program keretében elnyert
pályázati összeg kiegészítésére
Interpellációk:
Papp Róbert: Fegyverneken 2013. március 21-én sajnálatos esemény történt, amellyel
kapcsolatban az Arany János utca lakói az alábbi levelet juttatták el hozzá.
Papp Róbert felolvassa az alábbi levelet:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Papp Róbert Jobbik Magyarországért Mozgalom Képviselője részére
Tisztelt Képviselő Úr!
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Az Arany János utca lakói nevében azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a környékünkön
lévő áldatlan állapotokra felhívjuk a figyelmét és kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten
tájékoztassa a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testületet a következőkről.
A mindennapjaink zaklatásban, megaláztatásban, félelemben telnek, amióta a
szomszédságunkba 2012. őszén a kétes körülmények között szerzett ingatlanba beköltözött
egy család, amely nem tartja be az alapvető együttélés szabályait.
Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testülete, vegye figyelembe
segélykiáltásunkat és a törvény adta lehetőségekhez képest segítsenek megoldást találni a
problémánkra, mielőtt még nagyobb baj történne.
Fegyvernek, 2013. március 26.
Tisztelettel: Egy Arany János utcai lakos”
A sérelmüket nem merik felvállalni, mert a mai napig félnek a retorziótól. Aki nem ismeri az
esetet, azok számára röviden elmondja, hogy március 21-én egy népes cigánycsalád meg akart
támadni egy családot. Ennek oka az volt, hogy a cigánycsalád hangosan hallgatta a zenét és a
szomszédban lakó fiatalember kérte, hogy halkítsák le. Ez nem történt meg, viszont 5 percen
belül 30-40 fő szamurájkarddal, ásóval, kapával felszerelkezve meg akarta támadni a
fiatalembert és családját. A fiatalember édesanyja értesítette a történtekről a településőröket és
a rendőrséget. A településőrök 2 percen belül megérkeztek a helyszínre, a rendőrök viszont a
bejelentést követően csak kb. 1 óra múlva. Szeretné, ha az őrsparancsnok úr a legközelebbi
ülésen részt tudna venni és az üggyel kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszolna. A
településőr véleménye szerint a megtámadott család életveszélyben volt, a helyzetet nehéz
volt kezelni, hiszen rövid időn belül 30-40 fő fenyegetésével kellett szembesülni.
Dr. Bognár Zoltán: Tettek feljelentést az ügyben?
Papp Róbert: Nem tettek feljelentést.
Dr. Bognár Zoltán: Az ügy a rendőrségre tartozik, hiszen bűncselekmény történt, a
képviselő-testületnek ebben nincs hatásköre.
Tatár László polgármester: Az április 25-ei ülésen közmeghallgatás keretében belül
tárgyalja a testület a rendőrőrs 2012. évi beszámolóját, amelyen részt a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetője és a Fegyverneki őrsparancsnok úr is. Ebben az ügyben is
tehetnek fel kérdéseket az ülésen résztvevők.
Ficsor Dénes: Miért nem közvetlenül polgármester urat keresték meg az érintett lakosok?
Papp Róbert: Hozzá, mint önkormányzati képviselőhöz fordultak, hogy tájékoztassa a többi
képviselőt.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az ügyben megjelent
nála egy hölgy, aki előadta az előbbi esetet. Elmondta azt is, hogy tisztában van azzal, hogy
nem az önkormányzat az illetékes, de tájékoztatni szeretne az ügyről, intézkedést nem kért.
Tatár László polgármester: Bebizonyosodott, hogy a településőrök alkalmazása jó döntés
volt, határozott fellépésükkel nagyon jól tudják kezelni a hasonló jellegű problémákat.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják.
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1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.
2.) napirend: Település szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol a rendelettervezetben, a rendelet-tervezet 13. § „3.) 120 literes zsák díja nettó 985,- Ft/db.” szövegrész
törlésre kerüljön. E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Tatár László polgármester: Felmerült annak a lehetősége, hogy a rendelet módosítását első
olvasatként tárgyalja a képviselő-testület a mai ülésen, mivel a közmeghallgatásokon további
ötletek merültek fel, amelyet átgondolva szintén be kellene építeni a rendeletbe.
Nardai Dániel: Az engedélyeztetéshez szükséges a rendelet módosítása.
Papp Róbert: Mindenki vegye ki a részét a költségekből, kötelessége a szolgáltatást igénybe
venni. Elfogadhatatlan, hogy a kisebb jövedelmű emberek tisztességesen fizetnek, míg
egyesek pedig sosem.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A testület döntsön arról, hogy a mai ülésen elfogadja-e a rendelet
módosítását a kiadott előterjesztés szerint vagy a közmeghallgatáson felmerültek
kiegészítésével. A rendelet-tervezetet a törvényességi észrevétel miatt el kell fogadni, hiszen
március 31-ig a jogszabálysértést meg kell szüntetni.
Ficsor Dénes: Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület és majd később, ha
szükséges, módosítják.
Nardai Dániel: A közmeghallgatáson elhangzott, hogy ne csak a kukás szerződéssel
rendelkezők kapják a kedvezményt, hanem a zsákos szerződésű lakosok is. A testület döntse
el, hogy az évente 4.700 Ft-ot fizető zsákos, illetve a 14.700 Ft-ot fizető kukás szerződést kötő
lakosok is ugyanazt a kedvezményt megkapják-e? Véleménye szerint ez nincs arányban.
Személy szerint a kedvezményt a kukás szerződéssel rendelkezőknek biztosítaná, a zsákos
esetében pedig csak lehetőség lenne a szelektív gyűjtésre, ha valaki akarja.
Tatár László polgármester: Elképzelhetőnek tartja, hogy a zsákos szerződéssel rendelkezők,
ha egész évben nincs szükség a 12 db zsákra, akkor az üresen maradó zsákot, ha műanyag
palackkal telirakja, akkor az önkormányzat felvásárolja, kb. 100,- Ft/zsák összegben.
Nardai Dániel: Ezt nem látja végrehajthatónak, lesznek olyanok, akik több helyről
összegyűjtik a műanyag palackokat és behozzák az önkormányzathoz, ennek kezeléséhez
azonban nincs meg a megfelelő apparátus. 4 település viszonylatában kb. 4000 ingatlanról van
szó, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes és Fegyvernek települések. Érti a jó szándékot, de
figyelembe kell venni az erőforrásokat, de természetesen nem elhanyagolható a gazdasági
oldal sem. Egyetért azzal és vállalhatónak tartja, hogy a 65 év felettiek évente ne 12, hanem 6
db zsákot vásároljanak. Tudomásul kell azonban venni, hogy ez egy szolgáltatás, amelynek
költségét a lakosoknak kell vállalnia, de a végső szót természetesen a testület mondja ki.
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Tatár László polgármester: Nehéz jó megoldást találni. Figyelembe kell venni az
egyedülálló, egyedül élő lakosokat, nyugdíjasokat, akik kevesebb szemetet termelnek és
számukra is biztosítani a kedvezményt. Közmeghallgatáson elhangzott az is, hogy egyes
lakosok egyáltalán nem fogyasztanak műanyag palackban kapható termékeket.
Papp Róbert: Ezen a szakágazaton mennyi lesz a veszteség?
Nardai Dániel: A törvény által előírt kötelezettségek, valamint a lerakási díj emelése miatti
költségek kb. 3-4 mFt veszteséget okoznak. A rendelet módosításának legfontosabb célja,
hogy minél több lakos kössön szemétszállításra szerződést, a számításokat az előterjesztésben
szereplő adatok alapján készítették el. Az egész számítás felborulhat, ha például a kukás
szerződések egy részét lemondják és zsákot igényelnek. Éppen ezért nagyon oda kell figyelni
a végrehajtásnál, mert a bevételt nagyban befolyásolja.
Ficsor Dénes: A legnagyobb problémát abban látja, hogy a központi költségvetés elnyeli
azokat az adókat, amelyeket az önkormányzatok szednek be a veszélyes hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban, nem hagyja az önkormányzatoknál, pedig ilyen esetekben ezekkel kompenzálni
lehetne a költségeket.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ismerteti a rendelet-tervezet módosítására tett javaslatokat az
alábbiak szerint:
1.) A rendelet-tervezet 7. §-a kiegészül az alábbi pontokkal:
d.) 65 év feletti egyedül élő esetén 6 db zsák
e.) a 120 literes zsák használata mellett egy frakciós (háztartásban használt műanyag
flakon) hulladékgyűjtés egyszer használatos zsákban
2.) A rendelet-tervezet 9. §-ában a 14. § (2) bekezdése az alábbira módosul:
A rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjból a 9. § (1)
bekezdés c) és e.) pontja esetén további 10 % kedvezmény illeti meg.
3.) A rendelet-tervezet 10. § (2) bekezdésében a 17. § (4) bekezdése az alábbira módosul:
A rendelet 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén az egyszer használatos zsákban
szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap utolsó péntekén reggel 8 óráig az
ingatlantulajdonos elszállításra átadja.
4.) A rendelet-tervezet 13. §-ának 1. sz. mellékletében a 3.) pont törlésre kerül.
„120 literes zsák díja nettó 985 Ft/db.”
További kérdés, észrevétel nincs, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a módosító
javaslatokat, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak és 8 igen szavazattal az
alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013.(III.29.) rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
3.) napirend: Helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában
lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.
A képviselők észrevétel nélkül 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
10/2013.(III.29.) rendelete
A helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában lévő oktatási
intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
38/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 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 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okirat módosító okiratát, mely okirat 2013. július 1-én lép hatályba.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. július 1-én lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
145/200.(IX.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 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza.)
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5.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Szervezeti és Működési
Szabályzatot elfogadását javasolja.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
39/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 9. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) Korm.rend. 13. § (1)
bekezdése alapján 2013. március 1-i hatállyal a melléklet szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 178/2009.(IX.02.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott és a
213/2009.(XI.26.), a 6/2010.(I.28.), a 103(2010.(VI.24.), a 87/2011.(V.26.), az
50/2012.(III.29.) és a 71/2012.(V.31.) sz. önkormányzati határozattal módosított
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletet tartalmazza.)
6.) napirend: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.
Hozzászólás nem lévén, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
40/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9. § (1) bekezdésének a.) pontja,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.)
Korm.rend. 13. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-i hatálybalépéssel a melléklet
szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 228/2009.(XI.26.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott és a
3/2010.(I.28.), a 27/2011.(II.24.) és a 93/2011.(V.26.) sz. határozattal módosított
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói
állásának pályázati kiírásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a pályázat kiírását a határozati javaslat szerint.
A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
41/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat kiírásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete és Kuncsorba Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
23. § (2) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott 257/2000.(XII.26.)
Korm.rendelet értelmében az alábbi pályázatot írja ki:





Munkahely: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek, Felszabadulás út 173.
Beosztás: igazgató
Megbízás időtartama: 5 év, 2013. július 1-től 2018. június 30-ig.
A megbízás feltételei:
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-



legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és
az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés
előnyt jelent már meglévő szociális szakvizsga

Juttatások:
- a Kjt. besorolás szerinti alapilletmény + vezetői pótlék 250 %,
- szükség esetén szolgálati lakás.

 A pályázathoz mellékelni kell:
- a pályázó szakmai életrajzát
- vezetési programot
- a végzettséget igazoló oklevél másolatot
- erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
Az elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
A pályázati kiírást az Emberi Erőforrások Minisztériuma lapjában kell közzétenni.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Fürj Jánosné Örményes alpolgármestere
3.) Rédai János Kuncsorba polgármestere
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Képviselőtestületek tagjai
8.) napirend: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző
Intézet támogatásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság az előterjesztésben megjelölt indokok alapján a határozati javaslat elfogadását
javasolja.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást indítványoz a
határozati javaslat 1.) pontjában, mert véleményük szerint az 1.) és a 2.) pont ellentmondást
tükröz. Javasolják, hogy az 1.) pont szövegrésze kiegészítésre kerüljön a „jelenleg”
szövegrésszel az alábbiak szerint:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének
forráshiányára való tekintettel jelenleg nem tudja támogatni a Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 2013. évi működését.
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A képviselők vélemény nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
42/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat

V.Ö. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet támogatásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) alapján az alábbi határozatot hozza:
2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének
forráshiányára való tekintettel jelenleg nem tudja támogatni a Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet 2013. évi működését.
3.) A költségvetési hiány rendezését követően a kérdést újra napirendre tűzi.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklós Város polgármestere
9.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Tervének
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Közbeszerzési Terv
elfogadását javasolja.
Tatár László polgármester: Elmondja, hogy a 9.)-13.) napirendek tárgyalása és a határozati
javaslat elfogadása a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges. A 9.) napirend a 4
projektet összefoglalva tartalmazza a Közbeszerzési Tervet, a 10.)-13.) napirendek pedig
külön projektenként.
Ficsor Dénes: A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetette, hogy a mezőgazdasági projekt nem
tartalmazza az előző ülésen megszavazott 25 mFt-os ingatlanvásárlást. Polgármester Úr
tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az ingatlan vásárlását nem kell közbeszerzési eljárás alá
vonni.
Tatár László polgármester: Az ingatlanvásárlás lehetőségének felmerülésekor a Munkaügyi
Központ vezetőjével egyeztettünk, aki arról tájékoztatott bennünket, hogy ennek nincs
akadálya. A legújabb információk szerint viszont a közvetlen költségek átcsoportosításáról
közvetlenül a belügyminiszter úr jogosult dönteni, ezért most várjuk a döntést. Ha
engedélyezik a költségek átcsoportosítását, akkor az ingatlant megvásároljuk, ha pedig nem,
akkor a költségeket visszaállítjuk az eredeti állapotába.
További hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozzák:
43/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
(A Közbeszerzési Tervet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
10.)
napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli,
valamint egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja.
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
44/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatási projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start
mintaprogram – Mezőgazdasági és Téli valamint egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatási projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény Harmadik rész nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 122. § (7)
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Közbeszerzési Szabályzat
alapján a Polgármester által elfogadott ajánlattételi felhívását megismerten azt
tudomásul vette.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
(Az ajánlattételi felhívást a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
11.)
napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Belvíz projektelem”
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
45/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – BELVÍZ projektelem” árubeszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram
– BELVÍZ projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
(Az ajánlattételi felhívást a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
12.)
napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Mezőgazdasági földút
projektelem” árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
46/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:
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A „Kistérségi Start mintaprogram – MEZŐGAZDASÁGI FÖLDÚT projektelem”
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram
– MEZŐGAZDASÁGI FÖLDÚT projektelem” megvalósítására vonatkozó a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti
értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás
ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
(Az ajánlattételi felhívást a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
13.)
napirend: A „Kistérségi Start mintaprogram – Közút projektelem”
árubeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
47/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Kistérségi Start mintaprogram – KÖZÚT projektelem” árubeszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárásról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kistérségi Start mintaprogram
– KÖZÚT projektelem” megvalósítására vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Második rész VI. fejezet szerinti a nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 121. § (1)
bekezdés b) pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, szociális szervező
(Az ajánlattételi felhívást a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
14.)
napirend: „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” alapító okiratának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását, valamint egyetért a leköszönő
elnök és kuratóriumi tagok munkáját megköszönő határozati javaslattal is.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:
48/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat

A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” alapító okiratának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Művelt
Ifjúságáért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben Gábli Simonné Csík Ágnes kuratórium
elnök és Daku Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”
2. Az alapító okirat 9. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:”
Elnöke: Gábli Simonné Csík Ágnes Fegyvernek, Szivárvány út 14.
Tagjai: Daku Mihályné (Ildiko Tessak, San Salvador delegáltja)
Fegyvernek, Marx K. út 2/b.,
Czifra Andrásné Fegyvernek, Damjanich J. út 12.
Sipos Miklós Jánosné Fegyvernek, József A. út 1.
Ollé Roland Fegyvernek, Hársfa út 5/c.
Erről értesül:
1.) Szolnoki Törvényszék
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai
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6.) Irattár
49/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat

A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” tevékenységéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megköszöni a
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” kuratóriumi tagjainak áldozatkész
munkáját, különös tekintettel a leköszönő elnök, Szilasi Péterné, és a leköszönő
Kindert Ferencné, ill. Barta Mihályné kuratóriumi tagok munkáját.
2. Az e határozat szerinti köszönetnyilvánítást a Fegyverneki Hírmondóban közzé
kell tenni.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai
Irattár

15.)
napirend: TTTKT tevékenységében való részvételről
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jegyző Asszonnyal ma részt
vettek egy tájékoztatón. A kistérségnél egyetlen feladat, a szociális feladat marad. Az
önkormányzatok tekintetében nincs egyhangú vélemény, hogy ki dönt a kilépés és ki a
társulásban maradás mellett. Mindként döntésnek van hátránya és előnye is.
Ficsor Dénes: Egy kistérségi társuláson belül egyik része megoldja egy külön társuláson belül
ezeket a szociális feladatokat, a másik 4 önkormányzat pedig a kistérségen belül oldja meg.
Véleménye szerint a kistérségi társulásból lépjen ki az önkormányzat.
Tatár László polgármester: A kistérségi társulás két feladatot látott el, az oktatási és a
szociális feladatokat, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok. A Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fennmaradása esetén kis mértékű önkormányzati
támogatással biztosítani tudjuk a jelenlegi szolgáltatásokat. Információja szerint Kengyel és
Tiszapüspöki alapítványi módon szeretné megoldani a szociális feladatokat,
Törökszentmiklós és Tiszatenyő pedig társulási formában, de a bonyolult törvényi
előírásoknak meg kell felelniük. Az előző ülésen a képviselőtestület a kistérségi társulás
megszüntetését fogadta el, úgy tűnik azonban, hogy ez nem valósul meg, tehát választhatunk
a kilépés, illetve a bennmaradás mellett.
Egyéb hozzászólás nélkül, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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50/2013.(III.28.)sz.

önkormányzati határozat

TTTKT tevékenységében való részvételről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 30. napjával
kezdeményezi Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
megszüntetését.
2. Amennyiben a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nem fogadja el
a társulás megszűnését, úgy Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kilép a társulásból.
3. A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a TTTKT tevékenységében való
részvételről szóló 33/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozatot.

Erről értesül: 1.) TTTKT Törökszentmiklós
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
16.)
napirend: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat „HATÁRTALANUL” program keretében elnyert
pályázati összeg kiegészítésére
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a program
támogatásával.
Tatár László polgármester: 2012. évben is nyújtott támogatást a testület erre a programra.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a határozati javaslatban az alábbiak szerint:
1.) A határozati javaslat címéből törlésre kerüljön a „Kötelezettségvállalás” szövegrész.
2.) A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni az alábbi 3.) ponttal:
„3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.”
2013. január 1-től lépett életbe az új államháztartási törvény, amely új szabályokat tartalmaz.
Az áprilisi ülésre hozunk be egy rendelet-tervezetet, amelyben szabályozzuk, hogy a
támogatások hogyan történhetnek bármilyen költségvetési formából. Szerződést kell kötni és
meg kell határozni a feltételeket is.
Ficsor Dénes: A költségvetésben azért határozta meg a testület a polgármesteri keret
összegét, hogy sürgős segítség, rendkívüli helyzet esetén a polgármester döntsön a szociális
támogatásról, ne kelljen a testületi döntésre várni.
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Tatár László polgármester: Ez továbbra is így marad, csak rendeletben meghatározzuk a
feltételeket.
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
51/2013.(III.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program
keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak kiegészítésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna és
Móra Ferenc tagintézmények részére 100. 000,- Ft támogatást nyújt a Bethlen
Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program
keretében szervezett tanulmányi kirándulás költségeire, az átmeneti segélykeret
forrásának terhére.

2.)

A támogatás kifizetése utólag, számla alapján történik.

3.)

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.)Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Igazgatója
5.) Szatlóczki Edit a kirándulás szervezője
6.) Pénzügyi szervező
7.) Pénzügyi csoportvezető
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy várhatóan a jövő héten
rendkívüli ülést kell tartani, a szennyvízcsatornázás projekt keretében szükséges dönteni a
megvalósításához kapcsolódó költség – hasznon elemzés módosításának előkészítésére, és a
projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére,
illetve a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére irányuló hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról.
Megköszöni a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 17,30 órakor bezárja.
Kmft.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
(: Dr. Bognár Zoltán :)
Jkv. hitelesítő

