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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. április 25-ei
ülésén.
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert,
Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta
Józsefné, Hillender Györgyné, Temesváriné Bozsó Ágnes, Nardai Dániel, Gál Istvánné,
Ambrus Dénes intézményvezetők, Angyal Csaba és Kuntzer Mártonné csoportvezetők,
Ladányi Miklós a Fegyverneki Polgárőrség vezetője, Dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetője és Simon Imre a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Tóth Péter
rendőrkapitányt és Simon Imre őrsparancsnokot, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:
13.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról
14.) napirend: „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken című projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárás feltételes lezárásához
15.) napirend: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
pályázatok benyújtásáról
Interpellációk:
Szatlóczki Edit: Az utak kátyúzását mikor kezdik?
Tatár László polgármester: Napokon belül, kb. május 1-e után elkezdődik az utak
karbantartása.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Papp Róbert: Az aszfaltkeverőgép létesítéséről érdeklődött.
Tatár László polgármester: Mobil aszfaltkeverőgépről van szó, amely működtetéséhez
területet szeretnének bérelni. Előtárgyalásokat folytattak, mivel a cég pályázatot nyújtott be a
M4-es autópálya építésére, amelynek feltétele, hogy az önkormányzat biztosít-e területet a
gép elhelyezésére. A gépet az Autójavító szerviz háta mögött ipari területen helyeznék el,
amely működése nem zavarná a közelben élő lakosokat. A beruházás idejére, kb. 1-2 évre
bérelnék a területet, amely iparűzési adó bevételt jelentene az önkormányzatnak.
Dr. Kiss Györgyné: Az Ortopéd szakorvosi rendelés mikortól indul?
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Tatár László polgármester: Megkereste az önkormányzatot egy Békéscsabai Kft., amely
mozgássérültek számára forgalmaz berendezéseket, gépeket, illetve akinek szükséges ortopéd
cipőket. A Kft. szeretne havonta egy alkalommal Fegyverneken szakorvosi rendelést tartani,
ehhez az önkormányzatnak helyett kellene biztosítani, amely bérleti díj bevételt jelentene.
Folyamatban van az engedélyezés, optimális esetben június 1-től megindulhat a rendelés, a
lakosok bejelentkezhetnek és a szükséges eszközöket legyártják és teljes körűen kiszolgálják a
betegeket.
Barta Józsefné: Elmondja, hogy évente két alkalommal az idősek klubjába szerveztek
ortopéd kivizsgálást, mely alkalmakkor az idősek egyénre szabottan megrendelhették a
gyógycipőket.
Tatár László polgármester: Véleménye szerint óvodáskortól az idősekig végezhetnék a
szűréseket, tehát a jelenlegi ellátást bővíteni lehetne.
Ficsor Dénes: Emlékezete szerint a hétvégi fogorvosi ügyelet ellátásához a képviselő-testület
megszavazta a hozzájárulást. Egy fegyverneki lakos igénybe szerette volna venni hétvégén a
fogorvosi ellátást, de azt mondták neki, hogy Fegyvernek nem csatlakozott az ügyelethez, így
nem látták el.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A testület elfogadta a hétvégi fogorvosi ügyelethez való
csatlakozást, utánanézünk a szerződésnek.
Papp Róbert: A településen hogyan alakul a belvíz? A megművelt területek hány %-án
várható terméskiesés a belvíz miatt?
Tatár László polgármester: Jelenleg harmadfokú a készültség, amelyet a tervek szerint a
Vízügy a hétvégén feloldja. 3-4 hete folyamatosan dolgoznak, a mai napon azonban már nem
teljes üzemmódban, ugyanis az egyik szivattyút 11 órakor leállították. A Holt-Tiszán
tapasztalható egy kicsi csökkenés, de a zsilipeket még nem tudjuk megnyitni. Ez a száraz,
meleg időjárás mindenképpen kedvez. Amíg a Vízműnél fenntartják a harmadfokú
készültséget, addig a villamos energia költségek 20 %-át átvállalják, a vis maior támogatás
pedig 60-80 %-os. A későbbiekben tájékoztatjuk a testületet a mezőgazdaság várható
eredményeiről.
Herman József képviselő megérkezett az ülésre.
A képviselők további kérdés, észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.
2.) napirend: Beszámoló Fegyvernek Nagyközség közrendjének, közbiztonságának
helyzetéről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendőrség beszámolóját.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
Dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője:
Figyelemfelhívásként elmondja, hogy a beszámoló formája és tartalma megváltozott. Ennek

5

oka, hogy az ORFK vezetése szakirányítás keretén belül megvizsgálta a beszámolót és
megállapították, hogy azok nem felelnek meg a törvény felhatalmazásnak. Eddig sokkal
szélesebb körben adtak tájékoztatást személyzeti, strukturális és fegyelmi tekintetben,
ugyanakkor a közbiztonsággal kapcsolatos tények belekerültek a beszámolóba. Fontosnak
tartja elmondani, hogy a településen lévő gócpontokat felmérték, megkezdték a bomlasztó
tevékenységet azokban a körökben, ahol a közbiztonság veszélyben van. A rendőrség
munkájának eredményeképpen egyes családok felmorzsolásra kerültek, több tagjuk jelenleg is
börtönben van. A fajsúlyosabb bűncselekmények tekintetében sikereket értek el, jelenleg
nincs olyan élet elleni cselekmény, amely nincs felderítve. A vagyon elleni bűncselekmények
felderítésében is előbbre tudtak lépni, a tavalyi évben sikerült felére csökkenteni a regisztrált
bűncselekmények számát és ez nem abból adódik, hogy a lakosok nem jelentik be a
bűncselekményeket a rendőrségen. A Fegyverneki Rendőrőrs létszámát folyamatosan
fejlesztették, a tavalyi évben érte el a tetőfokát és ennek látható az eredménye. A településen
napi 6 órára tudták emelni a közterületi óraszámot, napi 2 órában fokozott ellenőrzést
tartottak, elsősorban a fegyverneki rendőrőrs állományával, ha szükséges volt, kiegészítve a
törökszentmiklósi rendőrökkel. Tisztában van azzal, hogy a testület erőn felül támogatja a
rendőrséget, amiért köszönetet mond. Kiemelte a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnokának
munkáját és hozzáállását, amely hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekmények nagy száma
felderítésre került. A beszámoló végén találhatók a tervek és a jövőbeni elképzelések.
Amennyiben ezzel kapcsolatban a testület tagjainak javaslatai vannak, a szakmai vezetéssel
egyeztetve kiegészíthetjük a terveket. Ismételten megköszönte a testület támogatását, bízik
abban, hogy jövőre még pozitívabb dolgokról tud beszámolni. Várja a testületi tagok
felvetéseit, kérdéseit.
Dr. Bognár Zoltán képviselő megérkezett az ülésre.
Simon Imre a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka: Egyetlen dolgot szeretne kiemelni. 2012ben 2 fő településőr került felvételre, amelyet sokan bíráltak. A jogkövető emberek
álláspontja szerint szükség van a tevékenységükre. Személy szerint jónak és hasznosnak
tartja, hogy a településen dolgoznak, a polgárőrökkel egyetemben, ők is hozzájárulnak ahhoz,
hogy Fegyvernek közrendje, közbiztonsága minél jobban megszilárdításra kerüljön. A
polgárőrökkel napi szintű a kapcsolat, van olyan szolgálat, amelyet az őrs csak úgy tud kiadni,
ha egy polgárőr teljesít a rendőrökkel szolgálatot. Megköszöni Ladányi Miklós segítségét, aki
a nap 24 órájában rendelkezésükre áll, bármikor hívhatják, vagy személyesen vesz részt a
szolgálatban, vagy egy kollégáját hívja. Mindenképpen támogatja a településőrök további
foglalkoztatását.
Herman József: A beszámolóban említett család két tagja már szabadlábon van. Értékeli a
rendőrség erőfeszítését, de vagy a törvényben vagy a végrehajtásban van a hiba. A településen
az utóbbi napokban több házba betörtek, a lakosok elégedetlenek a rendőrség munkájával. A
tévében látta a forró nyomon című műsort, amelyben mutatták, hogy a fa tolvajok milyen
pusztítást, irtást végeztek.
Simon Imre: Tudja kire utal Herman József, az illető a tegnapi napon köszönte meg a
rendőrség segítségét, személyesen mondta el, hogy meg van elégedve a munkájukkal és hogy
mindenkinek ezt fogja mondani.
Dr. Tóth Péter: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy ez a terület nem Fegyvernekhez és nem
Tiszabőhöz tartozik, hanem Bánhalmához. A műsort készítők nem engedték a rendőröket a
helyszín közelébe, nem tudtak tájékoztatást adni. Véleménye szerint ezt a területet nem a
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műsorban elhangzott idő alatt vágták ki, a fényképen is látszik, hogy nem friss vágásról van
szó. A tulajdonos gondatlansága is megállapítható, hiszen a mai napig nem érkezett feljelentés
az ügyben.
Herman József: Egyre jobban terjed a településen a házak bontása, többnyire engedély
nélkül. Az önkormányzat időben próbált lépni a bontás ellen, például a Tüdős ház esetében,
de eredményt nem értünk el, mert minden szakhatóság a másikra mutogat, igazából senki sem
illetékes. Egyesek építenek, mások pedig csak rombolnak.
Dr. Tóth Péter: Az építési hatóságnak van lehetősége szabálysértési eljárást lefolytatni. A
rendőrőrs parancsnoka a feljelentést megtette. A rendőrséget nem lehet okolni a társadalom
összes problémájáért, a rendőrség csak azokat a szabályokat tudja végrehajtani, amelyek
megvannak.
Dr. Bognár Zoltán: A rendőrség munkáját a lehetőségeikhez mérten kielégítőnek találja. A
méltányosság, tolerancia követelményét jobban szem előtt kellene tartani. Ha egy 80 éves
idős törvénytisztelő lakos éjszaka a járdán kerékpározik, vagy nappal lámpa nélkül közlekedő
kerékpárosokat a rendőrök megbüntethetik, mert erre van jogszabály. A kezdő,
tapasztalatlanabb rendőr nem ismeri a lakosokat, de az, aki 20 éve a településen rendőr és itt
nőtt fel, fel tudja mérni, kit kell megbüntetni. Természetesen azzal egyetért, hogy az ittas
kerékpárosokat büntetni kell. Nem a fegyverneki rendőrökről beszél, hanem a településen
járőröző készenléti rendőrökről, akik nem ismerték az embereket és csak a jogszabályt vették
figyelembe, nem az embert.
Dr. Tóth Péter: A rendőrök is követnek el hibákat, a rendőrnek egyébként bizonyos
esetekben van mérlegelési lehetősége a helyszíni bírság kiszabásakor, de van amikor fix
bírságot kell alkalmazni. Szabálysértés esetén meg van határozni, hogy mit kell kiszabni.
Érthetetlen számára, hogy a szabályosan felszerelt kerékpáros miért nem az úton kerékpározik
éjszaka. Felhívja a kollégái figyelmét az arányosságra, valamint a méltányosság hathatós
használatára, természetesen a törvényesség, a szakszerűség elsődleges betartása után.
Tóth József helyi vállalkozó: Hogyan lehetséges, hogy egy család 100 bűncselekmény
elkövetése után került csak letartóztatásra?
Dr. Tóth Péter: Tájékoztatja a vállalkozót, hogy a család tagjai ellen a rendőrség 20 esetben
kezdeményezte a letartóztatást, 5-8 esetben helyezték őket előzetes letartóztatásba, 3-4 hónap
után szabadultak. Jelen pillanatban is a családnak nagy része börtönben van, más része
elköltözött a településről. Úgy érzi, hogy olyan dolgokért vonják felelősségre, amely nem az
ők hibája. Arról nem a rendőrség tehet, hogy 27 betöréses lopással megvádolt és az
ügyészségnek átadott dokumentáció alapján 3 hónap után szabadul a bűncselekményt
elkövető.
Papp Róbert: Megköszönte a beszámolót, felajánlotta, hogy bármilyen probléma esetén
rendőrkapitány úr bármikor fordulhat a képviselőkhöz. Szeretne párhuzamot vonni az
önkormányzatiság és a rendőrség működése között. Az új önkormányzati törvény szerint
minden lehetőség kivettek a kezünkből, nem tud az önkormányzat szankcionálni. A törvény a
bűnözőt jobban kell védi, mint a rendőrt, hiszen a rendőrnek többször át kell gondolnia, mit
cselekszik. Hallotta, hogy Fegyvernek kikerült a veszélyeztetett települések közül. Elmondja,
hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tartózkodott a beszámoló elfogadásakor. Kérdezi, hogy a
Fegyverneki Rendőrőrs, ha szükséges, kap-e segítséget a Törökszentmiklósi
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Rendőrkapitányság állományából? Igaz, hogy csökkent a bűncselekmények száma, de egyre
drasztikusabb.
Dr. Tóth Péter: Köszöni a pozitív irányú hozzászólását. Biztos abban, hogy Fegyvernek azért
került ki a veszélyeztetett települések közül, hogy a mások terhére elvont erőt
visszacsoportosíthassák a normális kerékvágásba.
Ficsor Dénes: Egyetért rendőrkapitány úrral abban, hogy a rendőrség nem felel a társadalmi
problémákért. Törekedni kell a polgárőrség létszámának növelésére és támogatására. Az SOS
segélyhívó készülékek működtetésében is nagy szerepet vállaltak a polgárőrök. Igaz, hogy a
rendőrség beszámolójáról kell dönteni, de javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
A rendőrségen kívül megköszöni a Fegyverneki Polgárőrség 2012. évben végzett
tevékenységét is.
Papp Róbert: Véleménye szerint a településőrök jelenléte és határozott fellépése is nagyban
hozzájárult a település közbiztonság növeléséhez, ezért indítványozza, hogy a településőrök
munkáját is köszönje meg a testület.
Dr. Tóth Péter: Már elhangzott, de megerősíti és megköszöni a polgárőrök és a településőrök
munkáját.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Összefoglalva a módosító indítványokat javasolja a határozati
javaslat kiegészítését az alábbi mondattal:
„A rendőrség munkáján kívül megköszöni a Fegyverneki Polgárőrség és a településőrök
2012. évben végzett tevékenységét is.”
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a
módosító indítványokkal és 9 igen szavazattal az alábbi határozat szerint elfogadják a
beszámolót.
53/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2012. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség
2012. évben végzett munkáját.
A rendőrség munkáján kívül megköszöni a Fegyverneki Polgárőrség és a
településőrök 2012. évben végzett tevékenységét is.
Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
2.) Rendőrőrs parancsnoka Fegyvernek
3.) Tatár László polgármester
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4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester javasolja, hogy a 13.) napirendet a testület a 3.) napirend előtt
tárgyalja, amivel a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek.
13.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosítását.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Mindkét bizottsági ülésen elmondta, hogy a zárszámadás
elfogadásáig lehet a költségvetést módosítani, ezért ezt most szükséges elfogadni és a
zárszámadás előtt tárgyalni. Végösszeget nem érint, csak átcsoportosításról van szó.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
11/2013.(IV.26.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., mellékleteit a jegyzőkönyv 2-4. sz. mellékletei
tartalmazzák.)
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 3. és 4. napirendek együttes tárgyalását javasolja, hiszen
összefüggnek és egy rendelettel kerül elfogadásra.
A képviselők a javaslattal 9 igen szavazattal egyetértenek.
3.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről
4.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradványról
készült előterjesztést.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A javított előterjesztést, illetve a mellékleteket minden képviselő
megkapta. Az előző napirend szerinti előirányzatok át lettek vezetve.
Észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2013.(IV.26.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5., a rendelet 1-11. sz. mellékleteit, a jegyzőkönyv 6-16. sz.
mellékletei tartalmazzák.)
5.) napirend: 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az ellenőrzésekről készült jelentést.
A testület hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2012. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
alapján készített 2012. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
A határozatot kapják:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Fürj Jánosné Örményes Község polgármestere
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
6.) napirend: Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
és határozathozatalról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a rendelet-tervezet és határozati javaslat
elfogadását javasolja.
A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet és határozatot
hozzák:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2013.(IV.26.) rendelete
A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete tartalmazza.)
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55/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település szilárd
hulladék közszolgáltatás éves díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Település szilárd hulladék közszolgáltatás éves díja:
Sorszám

Gyűjtő edény

1
2
3
4

120 lit. Edény
240 lit. Edény
1100 lit. Edény
120 lit zsák (12
db/év)

Éves nettó
díjtétel Ft/év
23.816
47.684
218.504
4.677

Kedvezmény
9.204
18.460
84.656
0

Fizetendő éves nettó
díjtétel Ft/év
14.612
29.224
133.848
4.677

2.) A közszolgáltatási díj számlázási rendjét és a fizetési kedvezményeket, feltételeket a
települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) önkormányzati
rendelet tartalmazza.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Nardai Dániel a Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
7.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2013.(IV.26.) rendelete
a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: 2014. évi költségvetési tervkoncepció elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Mindkét bizottság a tervkoncepció elfogadását javasolja.
A testület vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2013.(IV.25.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK
a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési
koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat
költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
A 2014. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a
várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként
vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3.,
4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként
(címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény)
belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.
b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket
intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.
Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését
jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A
jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának benyújtani.
c.) Kiemelt szempontként a 2014. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.
1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE
1.1. Saját bevételek
1.11.

1.12.

Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl.
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.
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1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2014. évi
költségvetéséről szóló 2013. évi ………….. törvényben meghatározott
normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított
összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez
kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell
egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát
kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.)
pontban foglaltakra.
1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.
1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten
kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel
a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.
1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai,
Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések
alapján kell bevételeket tervezni.
1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:
- búza 3,2 tonna/ha
- napraforgó 1,5 tonna/ha
- árpa 3,0 tonna/ha
- repce 1,5 t/ha

40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK
A kiadások tervezése a 2013. január 1. és december 31. között felmerült
költségek figyelembevételével készüljön.
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)
2.2. Személyi jellegű kiadások:
2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett
vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

létszámra

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni
önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.
2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési
törvényben meghatározott összeg tervezhető.
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2.24. A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként, ami betegszabadságra használható el,
elszámolási kötelezettséggel.
2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52.
figyelembevételével.
2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke
tervezhető a dologi kiadások terhére.
2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető, ……….,-Ft-os átlagórabérrel.
2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell
tervezni.
2.29. A föld haszonbért egységesen 800,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3.

Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött
felhasználású előirányzatként.

Egyéb
dologi
kiadások
I.

Csorba Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
-ebből Fegyvernek
II. Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
III. Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
-ebből Fegyvernek
IV. Művelődési Ház és
Könyvtár
V. Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Vízmű és
Községgazd. Int.
B.) Orvosi Rendelő

DOLOGI KIADÁSOK
Energia
Rehabilitációs
járadék
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2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,
pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.
2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot
tervezhet.
2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a
központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető
figyelembe.
(eFt)
I.
Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek
II.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
IV.
Művelődési Ház és Könyvtár
VI.
Polgármesteri Hivatal

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya,
többlete (eFt)
( eFt)
A.)
Gyermekélelmezési Konyha
B.)
Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
C.)
Orvosi Rendelő

2.5.Egyéb kiadások
2.51. Az V. címnél a
- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra
- Közművelődési alapra
- Civil szervezetek támogatása alapra

(eFt)

tervezhető.
2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.
2.6. A költségvetési tartalék ……………. 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

3.000 eFt
1000 eFt
500 eFt
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önrész
-környezetvédelmi alap
-Vízmű fejlesztési tartalék
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték

………….. eFt
…………… eFt
………….. eFt

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:
2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve
Alap
megnevezése
Lakás
Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap
2.72.

eFt.

A költségvetési rendelet az Államháztartás működési
rendjéről szóló 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció
figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál :
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a
tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított –
6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.
2.74. A 2014. évi költségvetés ………………működési hiányt
tartalmazhat.
3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok
erejéig tervezhetők.
(eFt)
1. Települési szennyvízhálózat kiépítése

3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és
III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.
4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz.
melléklet szerint kell elkészíteni.
5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2015-2016. évi kiadási és bevételi
előirányzat.
6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

16

7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény
szintjén tervezzék.
8.) 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
-nyári napközire
III. Művelődési Ház és Könyvtár
-Gyermekszínjátszó találkozó
-Majálisra
-Falunapra
-Országos Diák Gulyásfesztivál
IV. Önkormányzat
-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése

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
9.) napirend: Polgármesteri keret felhasználásáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről.
Hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztés napirendről
való levételével és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
57/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Polgármesteri keret felhasználásáról szóló előterjesztés napirendről való levételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri keret felhasználásáról
szóló előterjesztést leveszi napirendről.
A határozatot kapják:
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1.)
2.)
3.)
4.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
10.) napirend: A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához
kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a
projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
lezárásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
A képviselők 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák:
58/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-112011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon
elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre
épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárás lezárásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata
KEOP.
1.2.0./09-11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre
épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban a tárgyalást követően az Délvíz Zrt. (H-7754 Bóly,
Alkotmány utca 57.) 21.000.000.-Ft-os ajánlata megfelel a rendelkezésre álló forrás
mértékének, ezért a fenti szervezetet az eljárás nyertesének hirdeti ki.
2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata
KEOP.
1.2.0./09-11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre
épülő Pótlási Terv készítésére” irányuló szerinti hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
az eljárást lezárja, és a
polgármestert felhatalmazza a szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
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Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
11.) napirend: Fegyvernek, Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért az előterjesztéssel, forrás
hiányában nem vásárolja meg az ingatlant.
A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
59/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nefelejcs út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Nefelejcs út 6. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Piacsek Béla, Piacsek Béláné és Piacsek
Mariann Tiszaföldvár Kőrösi Csoma Sándor út 18. sz. alatti lakosoktól.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Piacsek Béla, Piacsek Béláné és Piacsek Mariann
12.) napirend: Fegyvernek, Táncsics
megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

M.

út

107.

sz.

alatti

ingatlan

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért az előterjesztéssel, forrás
hiányában nem vásárolja meg az ingatlant.
Vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el a képviselők:
60/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Putz Ferencné és Farkas Béláné
Fegyvernek Táncsics M. út 107. sz. alatti lakosoktól.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Putz Ferencné, Farkas Béláné
14.) napirend: „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken című projekt kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárás feltételes lezárásához
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
Dr. Bognár Zoltán: Lesz-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat alvállalkozóként részt
vehessen a kivitelezési munkákban? Mikor kezdődik a munka?
Tatár László polgármester: Nem lát erre esélyt, 10 alvállalkozó lett megjelölve, de ebben
nincs fegyverneki, nem is találkoztunk még a kivitelezővel. A kivitelezési tervek elkészülte
után rövid időn belül megkezdődik a beruházás.
Papp Róbert: A határozati javaslatot nem fogadja el, egyrészt azért, mert elfogadhatatlannak
tartja, hogy kivették a kezünkből az egész projektet, másrészt pedig azért, mert fegyverneki
vállalkozó, illetve cég nem vesz részt a kivitelezési munkákban, tehát a településen
munkahelyek nem teremtődnek, annak ellenére, hogy több éves beruházás folyik. Ebből is
politikai kérdést csináltak.
Tatár László polgármester: Véleménye szerint nem politikai kérdés, közbeszerzési eljárást
írtak ki, amelyre két pályázat érkezett, akik közül egyik cég időközben visszalépett így egy
kivitelező maradt.
További hozzászólás nem hangzik el, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében a képviselők az
alábbi határozatot hozzák:
61/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

„Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken című
KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt kivitelezési munkái”tárgyú
közbeszerzési eljárás feltételes lezárásához
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1./

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken című KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt
kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az
eljárást lezárja.
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2./

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 2.524.000.000,- Ft
A kiválasztás indokai:
Az ajánlat az egyetlen érvényes ajánlat, és megfelel a rendelkezésre álló forrás
mértékének.
A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó
szabályossági tanúsítvány kiállítása.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestülete tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
15.) napirend: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
62/2013.(IV.25.) sz.

önkormányzati határozat:

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok
benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. alcíme alapján térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs
épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakításáról
szóló pályázat benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2013. évi
költségvetés terhére bruttó 12.198.026 Ft összegben térfigyelő kamerarendszer
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kiépítésére Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs épületében
kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakítására az alábbiak
szerint:
Pályázati forrás (80%)
Saját erő (20%)
MINDÖSSZESEN:

9.758.420 Ft
2.439.606 Ft
12.198.026 Ft

3. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület kötelezettséget vállal a projekt
2.439.606 Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által értékesített raktárkészlet többletbevételének
terhére.
4. Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §.
(1) bekezdése szerint, hogy az infrastruktúra fejlesztésre eső támogatási összeg
legalább 5 % - ának mértékéig azaz 93.296 Ft értékig, határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a
beszerzési/közbeszerzési dokumentációban feltüntet.
5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői
szerződések megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Simon Imre, Fegyverneki Rendőrőrs őrsparancsnok
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Napirendek után:
Nardai Dániel: A mezőgazdasági területeken április 23-án tartottak szemlét, amely során
megállapították, hogy a vártnál kisebb a kár. Elmondja, hogy a mák elültetésre került, de a
rendkívüli időjárás miatt ritkán kelt, ezért úgy döntöttünk, hogy kiszántjuk és napraforgót
ültetünk. A veszteség minimális, mivel a vetőmagot biztosították, a területet pedig
mindenképpen meg kellett művelni. Úgy tűnik, hogy a 108 ha-os őszi búzából 5 ha kiesés
lesz, a 21 ha őszi árpa teljesen megmaradt. A repcéből 5 ha kiesés van, a termés átlagosra
várható, a napraforgó tervezett vetésterületből 18 ha víz alatt van, még nem tudni mennyit
tudunk elvetni. A 234 ha területből 28 ha víz alatt áll, ebből 10 ha terméskiesés van, a többi
területnél pedig a későbbiekben derül ki.
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 17,10 órakor
bezárja.
Kmft.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő

