TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének
jegyzőkönyvéhez

77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének

17/2013.(VI.21.) rend.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról

78/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról

79/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

18/2013.(VI.21.) rend.

Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában lévő utak
forgalomszabályozásáról
szóló
rendelet
módosításáról

80/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

A települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról

81/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Műfüves
pálya
megvalósításáról

82/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Kézfizető kezesség vállalásáról

83/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Sportpálya kerítés
megvalósításáról

84/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

„Fegyvernek Napja”
benyújtásáról

85/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

A III. sz. háziorvosi szolgálat számítógép konfiguráció
beszerzéséről

86/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

A III. sz.
megvásárlására
átvállalásáról

87/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. önkormányzati
bérlemény bérleti szerződésének meghosszabbításáról

88/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Szolnok-Abony-Szajol-Ráckóczifalva Települési Szilárd
Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati

építésére

építésére

vonatkozó

vonatkozó

rendezvény

című

háziorvosi szolgálat
és
fenntartására

Helyi

pályázat

pályázat

pályázat

eszközeinek
kötelezettség
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Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból
eredő módosításáról
89/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert
támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési
hitel igénybevételéről

90/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Az Ady E. úti játszótér építéséhez elnyert támogatáshoz
kapcsolódóan
támogatás
megelőlegezési
hitel
igénybevételéről

91/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Munkabérhitel
módosításáról

92/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Folyószámlahitel
módosításáról

igénybevételéről

igénybevételéről

szóló

szóló

határozat

határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai
ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, 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, Molnár Barna 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 Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:
8/A. napirend: Kézfizető kezesség vállalásáról
14.) napirend: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
jogszabályváltozásból eredő módosításáról
15.) napirend: A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz
kapcsolódóan
támogatás
megelőlegezési
(rövidlejáratú)
hitel
igénybevételéről
16.) napirend: Az Ady E. úti játszótér építéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan
támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
17.) napirend: A munkabérhitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
18.) napirend: A folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
Interpellációk:
Szatlóczki Edit: A lakosok érdeklődtek tőle, hogy mikor történik az utak felújítása,
megérkeztek-e már a gépek és az utak karbantartásához szükséges anyagok?
Tatár László polgármester: A gépek és az anyagok nagy része beszerzésre került. A
rendkívül meleg idő miatt az aratást a napokban el kell kezdeni, de a munkák befejeztével,
illetve szabad kapacitás esetén már a napokban elkezdik az utak javítását is.
Dr. Bognár Zoltán: Szúnyogirtás lesz-e a településen?
Tatár László polgármester: A Kormányhivatal felé elküldtük az igényünket, amelyhez
forrást is biztosítanak. A szúnyogirtást a teljes településre kértük, remélhetőleg napokon belül
megkezdjük.
Papp Róbert: A Csonka-torony temető környékén élők panaszkodtak, hogy ezen a részen
nagy a fű. Szapárfaluban továbbra is sok a kóbor kutya, megrongálják a kerítéseket, elkapják
a tyúkokat.
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Tatár László polgármester: A temetőket és környékét tegnap óta kaszálják. Szapárfaluban a
kóbor kutyák befogásáról gondoskodunk.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Papp Róbert: A Fegyverneken induló felnőtt képzésről szeretne többet hallani.
Tatár László polgármester: Ez egyrészt a START munkaprogramban résztvevők, valamint a
közfoglalkoztatásban nem dolgozók bevonását jelenti a képzésbe. A tárgyalások során
megismertük a szakmacsoportokat és hogy lehetőség van OKJ képzésre, tanfolyamra is. A
START munka mezőgazdasági programban részt vevők képzése elindult, a többi pedig
folyamatban van.
A képviselők a tájékoztatót és a kérdésre adott választ 8 igen szavazattal elfogadják.
2.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatói állására
beadott pályázat értékelése, az igazgató kinevezése
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság meghallgatta a közalkalmazotti és a szakszervezeti képviselők összefoglaló
tájékoztatóját, kérdést intéztek a pályázókhoz, véleményt alkottak, mely szerint a szakmai
indokok alapján az óvoda vezetőjének Balogh Mihálynét javasolja kinevezni.
Javasolja, hogy a képviselőtestület hallgassa meg a Közalkalmazotti Tanács képviselőjének
összefoglaló véleményét, a Szülői Munkaközösség és a Nevelőtestület, majd a szakszervezet
véleményét, illetve a két pályázót.
Tusjakné Kasuba Jolán a Közalkalmazotti Tanács képviselője: Elmondja, hogy a
pályázatokat véleményező bizottság elnökeként tevékenykedett. A pályázatokat megismerték,
véleményüket kialakították, mely szerint a két tagóvoda Balogh Mihályné pályázatát
támogatják, vezetői, szakmai tapasztalatai alapján, az Újtelepi Óvoda pedig mindként
pályázatot elfogadhatónak tartja és a többség döntését a személyre vonatkozóan elfogadja.
Ismerteti a Szülői Munkaközösség és a Nevelőtestület döntését.
Angyal Csabáné a szakszervezet képviselője: A pályázatok elbírálásánál a legfontosabb
szempont, hogy milyen lehetőséget biztosít a pályázó a munkavállaló számára, az egyes
fejlesztési elképzelések mennyire biztosítják az intézmény fennmaradását, megtartását.
Mindkét pályázatból hiányolták, hogy nem tértek ki a Pedagógus Szakszervezettel történő
együttműködésre, de ezt a fórumon megbeszélték.
A véleményeket a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmaz.
Balogh Mihályné és Czifra Andrásné pályázók ismertetik a pályázatuk legfontosabbnak
tartott elemeit.
Papp Róbert: Mindkét pályázatot jónak tartja, véleménye szerint Balogh Mihály céltudatos,
dinamikus, Czifra Andrásné megfontolt. Balogh Mihálynéhoz kérdést intéz, a pályázatában
leírta, hogy a dolgozók 80 %-a elkötelezett a minőség iránt. Ez mit jelent? A dolgozók 20 %-a
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nem? Czifra Andrásné véleménye szimpatikus volt, melyet az intézmény egyházi fenntartásba
történő adásáról írt.
Balogh Mihályné: Ez személyes véleménye, nem mindenki képes egyformán dolgozni, van
akit bizonyos területen segíteni, fejleszteni kell.
Czifra Andrásné: Ha az iskolában sor kerül az intézmény egyházi fenntartásba adására,
akkor az óvodát is megkeresik ezzel kapcsolatban. Véleménye szerint a változás elől nem
lehet elzárkózni, a döntésnél és az átszervezésnél mindenképpen a gyerekek érdekeit kell
szem előtt tartani.
Papp Róbert: Reméli, hogy a két pályázó között nem lesz súrlódás, hiszen ez után is együtt
kell dolgozniuk. Megköszönte Hillender Györgyné eddig végzett munkáját és jó egészséget
kívánt.
Tatár László polgármester: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy két nagyon jó pályázatot
nyújtottak be, a javaslatnál figyelembe vették a nevelőtestület, valamint a képviselők
véleményét.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozati javaslatban elírás
történt, az utolsó bekezdésben a helyes dátum „2013. szeptember 1. – 2018. július 31-ig,”. A
határozati javaslatban a név kipontozásra került, amelyet a képviselők döntése alapján pótolni
kell.
Tájékoztatja a képviselőket továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést tarthat a
képviselőtestület az érintett kérésére.
Zárt ülés elrendelését sem a pályázók, sem a képviselők nem kérik.
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Balogh Mihályné kinevezését, amelyet a
képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak és az alábbi határozatot hozzák:
77/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (7) bekezdése alapján –
figyelemmel a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv-ben foglaltakra – a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Fegyvernek, Felszabadulás út 88.)
intézményvezetőjének :
Baloghné Mihályné 5231 Fegyvernek, Bacsó B. út 1/B. sz. alatti
lakost nevezi ki
2013. szeptember 01. – 2018. július 31-ig,

a 2013. szeptember 1-én érvényes
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illetménnyel és minimum pótlékkal.
Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester: Megköszönte mindkét dolgozó pályázatát, Balogh Mihálynénak,
az újonnan kinevezett intézményvezetőnek jó munkát és kitartást kíván.
Balogh Mihályné: Köszöni a bizalmat és bízik a sikeres együttműködésben.
3.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2013.(VI.21.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
Dr. Kiss Györgyné képviselő megérkezett az ülésre.
4.) napirend: Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az Alapító Okirat módosítását.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
78/2013.(VI.20.) 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 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratot módosító okiratát, mely okirat 2013. július 1-én lép hatályba.
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2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág 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,
valamint a 38/2013.(III.28.) sz. és a 72/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat
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.)
5.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozat szövegrészét javasolja az alábbira módosítani:
„Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (3) bekezdés alapján
2013-2018. évekre szólóan a határozat mellékleteként elfogadja Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.”
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a jegyző asszony módosításával
elfogadásra javasolja a tervet.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozzák:
79/2013.(VI.20.) sz.
Fegyvernek Nagyközség
elfogadásáról

önkormányzati határozat:
Önkormányzat

Helyi

Esélyegyenlőségi

Programjának

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (3)
bekezdése alapján 2013-2018. évekre szólóan a határozat mellékleteként elfogadja
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
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3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
6.)

napirend:
Fegyvernek
Önkormányzat
tulajdonában
forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

lévő

utak

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a rendelet
módosítását. Jó ötletnek tartja, még több utcát kellene megvizsgálni és súly- és
forgalomkorlátozást bevezetni.
Herman József: Aki eddig ezt az utat használta, meg tudja oldani a közlekedést?
Tatár László polgármester: Igen, megoldható a Móricz, Berényi úton. Az Asztalos úton
lakók többször fordultak az önkormányzathoz, mert az út, ahol a nagy teherautók közlekedtek,
kb. 1 m-re van a lakóházaktól és folyamatosan rongálták a házak minőségét. Indokoltnak
tartják a súly- és forgalomkorlátozást.
A képviselők további kérdést nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják
el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2013.(VI.21.) rendelete
A fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Helyi értéktár és a Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az értékek megőrzésére szükség van, de
ennek ellenére a bizottság nem javasolja Helyi Értéktár Bizottság létrehozását.
Buzás Istvánné dr. jegyző: 2013. június 30-án lejár a határidő, de a következő ülésen is
dönthet a testület Helyi Értéktár Bizottságot létrehozásáról, de alaposan utána kell nézni, meg
kell szervezni, amire most nincs idő. Kormányrendelet részletezi, a lényege, hogy 8 témában a
nemzeti érték adatokat lehet gyűjteni és erre egy minimum 3 fős bizottság kell létrehozni egy
településen, aki ezt gondozza. Az adatok gyűjtésére jelenleg nem vagyunk felkészülve.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ezzel járó költségeket az önkormányzatnak kell fedeznie.
A bizottság tagjainak ismerniük kell az egészségügy, az agráripar, az ipar, a kultúra, a sport, a
természet, a turizmus településre jellemző értékeit, a bizottságnak félévente be kell számolnia
a testületnek a végzett munkáról.
Herman József: Véleménye szerint ne vessük el a Helyi Értéktár Bizottság létrehozását.
Nagyon sok régi értéke van a településnek, amelyet kutatómunkával fel lehetne deríteni.
Módosításként javasolja, hogy hozzanak létre Helyi Értéktár Bizottságot, biztosítsanak 1 évet
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a munkájukhoz. A lakosok felé meghirdetnénk, bárki jelentkezhetnek önkéntesként, aki részt
kíván venni ebben a munkában.
Dr. Kiss Györgyné: A Kálvária domb a helyi értékek közé kerülhetne? Belesorolható az
egészség és életmód témába?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Kormányrendelet szerint az egészség és életmód kategóriába a
tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz és kút
tartozhat.
Herman József: A Kálvária domb felkerülhet az értékek közé, hiszen a vizsgálat szerint
nagyon jók az eredmények.
Szatlóczki Edit: Elmondja a képviselőknek, hogy a pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket
az önkormányzatnak kell viselnie. Nem a személyi feltételek jelentik a problémát, hanem a
forrás biztosítása.
Dr. Bognár Zoltán: A bizottság ülésen egyetértettek abban, hogy az előterjesztés negyedik
bekezdésének első mondatát töröljék, (Fegyvernek jelenleg nem rendelkezik olyan értékkel,
mely az értéktár létrehozását indokolttá tenné.) mert ez valótlan. Véleménye szerint, ha valaki
szívvel-lélekkel felvállalja és végzi ezt a munkát, attól nem kell bizottságot létrehozni. A
bizottság működési, fenntartási költsége magas.
Herman József: Egy hivatalos felkérés alapján jobban megnyílnak a lakosok.
Tatár László polgármester: Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, az
előterjesztésből kerüljön ki a negyedik bekezdés első mondata. Ha van konkrét elképzelés,
terv, akkor a következő ülésre vissza lehet hozni.
Szatlóczki Edit: Ha az augusztusi ülés ismét tárgyalja a testület a bizottság létrehozását, kéri,
hogy a fenntartási költségek tételesen legyen kimutatva.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a
Pénzügyi Bizottság módosító indítványával, hogy az előterjesztésből töröljék a negyedik
bekezdés első mondatát: Fegyvernek jelenleg nem rendelkezik olyan értékkel, mely az
értéktár létrehozását indokolttá tenné. A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
80/2013.(VI.20) sz.

határozati javaslat

A települési értéktár és a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja létrehozni a
helyi értéktárat és a Helyi Értéktár Bizottságot.
Erről értesül:
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1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Valamennyi képviselőtestületi tag
Megyei Közgyűlés elnöke
Hungarikum Bizottság elnöke

Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasolja, hogy a testület a 8.) és a 8/A. napirendet együtt
tárgyalja, mert összefügg. A 8/A. napirend tárgyalására azért van szükség, mert a Községi
Sportegyesület nem vehet fel hitelt, előleg megelőlegezési hitelt kell felvenni és ehhez
szükséges az önkormányzat által vállalt kézfizető kezesség.
8.) napirend: Műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
8/A napirend: Kézfizető kezesség vállalásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a műfüves pálya és a
9.) napirendben szereplő sportpálya kerítés és sportöltöző épületének felújítását, annak
ismeretében, hogy a munkát a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi,
bevételt eredményez az intézménynél.
Herman József: Milyen pálya lesz ez? Ki kellene egészíteni, hogy többcélú műfüves pálya
készül.
Tatár László polgármester: Kispályás focipálya, teniszpálya, valamint a sportöltöző
komplett felújítása.
Dr. Kiss Györgyné: A felújítás során bővítve lesz az épület?
Tatár László polgármester: A jelenleg előtető alatt lévő tér is beépítésre kerül, új közösségi
tér, új vizesblokk, új öltöző, bíró, partjelző öltöző készül.
Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
81/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Műfüves pálya építésére vonatkozó pályázat megvalósításáról
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 azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sport Egyesület LEADER forrásból megvalósítsa a Fegyvernek
Sportpálya (hrsz: 2613) területén műfüves pálya építését. A beruházás tervezett
összköltsége bruttó 12.698.018,- Ft, melyből LEADER támogatás 9.998.440,- Ft..
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2013. évi költségvetés terhére bruttó 2.699.578,- Ft összegben az 1.) pontban szereplő
fejlesztés önerejére, valamint átmeneti finanszírozására az alábbiak szerint:
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LEADER forrás (önkormányzati kölcsön)
Önkormányzat által biztosított saját erő
MINDÖSSZESEN:

9.998.440,- Ft
2.699.578,- Ft
12.698.018,- Ft

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
projekt 2.699.578,- Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által hátralékok behajtásából származó
többletbevétele terhére.
4.) Felhatalmazza a polgármester a Sport Egyesülettel történő támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
82/2013.(VI.20.) számú

önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Községi
Sportegyesület által sikeresen pályázott műfüves pálya építés megvalósulásával az
önkormányzat tulajdonát képező 2613 hrsz-ú ingatlanon.

2.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület
által a beruházás megvalósításához felveendő 9.998.400 összegű támogatás
megelőlegezési hitel visszafizetésére kézfizető kezességet vállal.

3.

A határozat 2. pontjában szereplő hitel összeg költségeit – kamat, egyéb banki költséga Községi Sportegyesület számára támogatásként biztosítja.

4.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt
mindenkori
költségvetésének terhére biztosítja a kölcsön járulékainak megfizetését,
továbbá felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t arra, hogy az 11745066-15736534 számú
költségvetési elszámolási számláját az esedékes hiteldíj fizetési kötelezettséggel
megterhelje.

5.

A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjárműadó bevételeit.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
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3.) Jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.
9.) napirend: Sportpálya kerítés és sportöltöző épület felújítására és bővítésére
vonatkozó pályázat megvalóséításáról
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
83/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Sportpálya kerítés építésre vonatkozó pályázat megvalósításáról
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 azzal, hogy
Fegyvernek Községi Sport Egyesület a 134/2013.(V.9.) Korm.rendelet alapján nyújtott
támogatásból megvalósítsa a Fegyvernek Sportpálya (hrsz: 2613) 400 m
betonkerítéssel történő bekerítését. A beruházás tervezett összköltsége bruttó
4.000.002,- Ft, melyből TAO támogatás 2.772.000,- Ft.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2013. évi költségvetés terhére bruttó 1.228.002,- Ft összegben az 1.) pontban szereplő
fejlesztések önerejére az alábbiak szerint:
TAO forrás
Önkormányzat által biztosított saját erő
MINDÖSSZESEN:

1.772.000,- Ft
1.228.002,- Ft
4.000.002,- Ft

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
projekt 1.228.002,- Ft saját forrásának biztosítására a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által értékesített raktárkészlet többletbevételének
terhére.
4.) Felhatalmazza a polgármester a Sport Egyesülettel történő támogatási szerződés
megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Szabó Ferenc SE elnöke
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
10.) napirend: „Fegyvernek Napja” rendezvény támogatására pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a rendezvény
megszervezését és az erre irányuló pályázat benyújtását.
A képviselők kérdés nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
84/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Napja” rendezvény című pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
Fegyvernek Napja” elnevezésű rendezvény című pályázat benyújtásával.

„a

2.

Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2013.június 17-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet.

3.

A tervezett program helyszíne: 5231 Fegyvernek, Ifjúsági Park Hrsz: 2613.

4.

A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 2.540.000 Ft,

5.

Az EMVA-ból igényelt támogatás összege (nettó elszámolható költség):
2.000.000 Ft

6.

Az Önkormányzati saját erő összege (ÁFA költség): 540.000 Ft, melyet a 2013.
évi költségvetés terhére biztosít.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
11.) napirend: III. sz. háziorvosi szolgálat számítógép hardver és szoftver
beszerzéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság egyetért azzal, hogy Dr. Méhész Judit háziorvostól megvásárolja az
önkormányzat a számítógépet, tehát a határozati javaslat „A” alternatíváját támogatják.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy egyeztetést folytatott Dr.
Méhész Judit háziorvossal, a megbeszélés alapján elkészült a végleges előterjesztés, amelyet a
képviselők megkaptak. Az önkormányzat 200.000,- Ft-ért vásárolja meg a Bt-től a
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tulajdonában lévő számítógép konfigurációt. Mindenképpen jobb megoldásnak tartja Dr.
Méhész Judit háziorvostól megvásárolni a számítógépet, nyomtatóval és egyéb tartozékokkal,
mint egy új gép beszerzését, mert a program telepítése több napot igénybe vesz és addig a
rendelést szüneteltetni kellene. I. és II. sz. körzet háziorvosi ezzel a rendszerrel dolgozik, így a
helyettesítést is zökkenőmentesen megoldják.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
85/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozat:

A III. számú háziorvosi szolgálat számítógép konfiguráció beszerzésére
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a Maya-Med
Egészségügyi Szolgáltató Bt-től a tulajdonában lévő számítógép konfigurációt
200.000,- Ft értékben.

2.) Az 1.) pontban szereplő számítógép konfigurációra telepített Visualxdoki program
havi átalánydíjának kifizetését 2013. december 31-ig vállalja 47.945,- Ft összeg
erejéig.
3.) Az 1.) és 2.) pontban szereplő összegekre a 37/2013.(III.13.) számú határozatban
szereplő ingatlanok értékesítéséből befolyt 500.000 Ft terhére vállal kötelezettséget.
4.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő
12.) napirend: III. sz. háziorvosi szolgálat által beszerzett eszközök fenntartási
kötelezettségének átvállalásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság a kötelezettség átvállalásának elfogadását javasolja.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
86/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozat:

A III. számú háziorvosi szolgálat 216/2011.(X.19.)Korm. rendelet szerint beszerzett
eszközeinek megvásárlására és fenntartási kötelezettségének átvállalására
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a
Maya-Med
Egészségügyi Szolgáltató Bt ( III. számú háziorvosi szolgálat) és az OEP között
létrejött 15B6240659.sz. Finanszírozási Alapszerződés (OEP kód:B624, Szolgálat FIN
kódja: 160090012) 2012. március 05. keltezésű Szerződés-kiegészítésben foglalt, az
Innomedical Trade Kft. 2012/0183.sz. számláján szereplő 870.749,-Ft értékű EKG,
Pulzoximéter, Defibrillátor készülékeket 220.000,- Ft-os bruttó áron.
2.) Kötelezettséget vállal az 1.) pontban szereplő eszközök 2013. augusztus 1-től 2015.
december 31-ig történő fenntartására.
3.) Az 1.) pontban szereplő összegre és a 2.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a
37/2013.(III.13.) számú határozatban szereplő ingatlanok értékesítéséből befolyt
500.000 Ft terhére vállal kötelezettséget.
4.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
6.) Orvosi Rendelő
13.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alatti önkormányzati
bérlemények bérleti szerződésnek meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat „A”
alternatíváját támogatja.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az ingatlan bérbeadásáról döntött az
alábbi határozat szerint:
87/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződés meghosszabbításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe
adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke –
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Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére 2013. július 1-től 2014. június
30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.
Erről értesül: 1. Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői.
14.) napirend:
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Szilárd
Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási
Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők kérdést, véleményt nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
88/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

a
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Rekultivációjának
Önkormányzati
Társulása
jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Szilárd
Társulási

hulladéklerakói
Megállapodás

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján a következő határozatot
hozza:
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-AbonySzajol-Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú
mellékletében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Tatár László polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
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3.) Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Szilárd

hulladéklerakói

(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 7. és 8. sz. melléklete tartalmazza.)
15.) napirend: A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert
támogatáshoz kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel
igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozzák:
89/2013.(VI.20.)

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan
támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 9.998.440,- Ft összegű rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el a Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséhez az UMVP kereti
között elnyert támogatás megelőlegezésére.
2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének
megérkezésekor azonnal, de legkésőbb 2014. június 30.

határideje:

a

támogatás

3.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 1174506615736534 számú elszámolási számlájára érkező 2076695153 számú támogatási kérelemből
eredő 9.998.440,-Ft támogatási összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit.
5.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Polgármester
3.) Jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.
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16.) napirend: Az Ady E. úti játszótér építéshez elnyert támogatáshoz
kapcsolódóan támogatás megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
90/2013.(VI.20.)

önkormányzati határozat:

Az Ady E. úti játszótérépítéshez elnyert támogatáshoz kapcsolódóan támogatás
megelőlegezési (rövidlejáratú) hitel igénybevételéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 4.999.000,- Ft összegű rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el az Ady E. úti játszótér építéséhez az UMVP kereti között elnyert
támogatás megelőlegezésére.
2.) A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének
megérkezésekor azonnal, de legkésőbb 2014. június 30.

határideje:

a

támogatás

3.) A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és járulékait a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 1174506615736534 számú elszámolási számlájára érkező 2076694994 számú támogatási kérelemből
eredő 4.990.000,-Ft támogatási összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit.
5.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoportvezető, pénzügyi szervező
6.) OTP és Kereskedelmi Bank Szolnok, Szapáry út 31.
17.)

napirend: Munkabérhitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
91/2013.(VI.20.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a munkabérhitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) számú határozatának módosításáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a munkabér hitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A határozat 1. pontjában a munkabér hitel összege 24.500.000,-Ft-ra módosul

2.

A határozat 2.pontjában a hitel végső lejárata : „2013. szeptember 20.”-ra módosul.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitel szerződés módosítás ügyében eljárjon és a hitelszerződés módosítást az OTP
Nyrt-vel megkösse.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár lászló polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5. )Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
18.)

napirend: Folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
92/2013.(VI.20.) számú

önkormányzati határozat:

Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.

A határozat 1. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 1. pont lép:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat az átmeneti likviditási problémák kezelésére
22.728.452,-Ft folyószámla hitel felvételét határozta el.

2.

A határozat 2.pontjában a hitel végső lejárata : „2013. szeptember 20.”-ra módosul.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
folyószámla hitel szerződés módosítás ügyében eljárjon és a hitelszerződés módosítást
az OTP Nyrt-vel megkösse.

E határozatról értesülnek:
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1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
5. )Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
Tatár László polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17,10 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Szatlóczki Edit :)
Jkv. hitelesítő

TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai együttes
ülésének jegyzőkönyvéhez

75/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ igazgatójának kinevezéséről

61/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ igazgatójának kinevezéséről

37/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ igazgatójának kinevezéséről

76/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosításáról

62/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosításáról

38/2013.(VI.20.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2013. június 20-ai ülésén.
Helye: Fegyvernek községháza
Jelen vannak:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületéből: Burján Attila, Ficsor
Dénes, Herman József, Nagy József, Papp Róbert és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületéből: Czeglédi Jánosné, Fehér
János, Kudelka Éva Piroska, Papp István, Posta Péter és Fürj Jánosné polgármester
képviselők
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületéből: Ács Gyuláné, Bana Lajosné,
Gelléné Tokai Erzsébet és Rédai János polgármester képviselők,
Hegedűs László Tiszatenyő, Örményes és Kuncsorba Közös Hivatal jegyzője,
továbbá: Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója, Füleki Ágnes közalkalmazotti képviselő
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a fegyverneki
képviselőtestületből 6 fő, az örményesi képviselőtestületből 6 fő, a kuncsorbai
képviselőtestületből 4 fő képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére kijelöli:
- Fegyvernek Képviselőtestületéből: Papp Róbertet,
- Örményes Képviselőtestületéből: Posta Pétert,
- Kuncsorba Képviselőtestületéből: Bana Lajosnét.
1.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói
állására beadott pályázat értékelése, az igazgató kinevezése
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr. jegyző bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (1) bekezdés b) pontja szerint lehetőség van zárt ülés tartására.
Zárt ülés tartását sem a pályázó, sem a képviselők nem kérik.
Tatár László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyik pályázó, Horváth Tibor
Zoltánné értesítette az önkormányzatot, hogy visszalép a pályázattól.
Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék állásfoglalásukat az 1.) napirenddel
kapcsolatban.
Posta Péter Örményes Igazgatási Bizottságának elnöke elmondja, hogy a bizottság Barta
Józsefnét, a jelenlegi igazgatót javasolja továbbra is kinevezni.
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Ács Gyuláné Kuncsorba Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a
bizottság javaslatát, mely szerint továbbra is Barta Józsefné igazgató kinevezését támogatják.
Nagy József Fegyvernek Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagjaként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottság Barta Józsefné pályázatát támogatja és
javasolja kinevezését.
Füleki Ágnes a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ közalkalmazotti
képviselője: 2013. június 11-én a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
közalkalmazottai megismerve mindkét pályázatot, egyhangúlag, 27 szavazattal Barta Józsefné
kinevezését javasolja. Barta Józsefné rátermett demokratikus vezető, aki magas fokú szakmai
tapasztalattal rendelkezik és mindhárom településen egyformán képviseli az ellátottakat és a
dolgozókat.
Rédai János Kuncsorba polgármestere: Tisztelettel köszöntötte az együttes ülésen
megjelenteket. Elmondja, hogy Barta Józsefné igazgató asszony pályázatot tartja
alkalmasabbnak. Kuncsorba Önkormányzatával eddig is jó volt a kapcsolata az igazgató
asszonnyal, konstruktívan együttműködtek, bármilyen problémával fordulhattak hozzá.
Személyisége miatt is alkalmas az intézmény vezetésére, ezért is javasolja Barta Józsefné
kinevezését.
Fürj Jánosné Örményes polgármester asszonya: Barta Józsefnét tartják alkalmasnak az
intézmény vezetésére, szakmailag felkészült, előny számára, hogy a ranglétrát végigjárta, a
tevékenység minden egyes gondjával találkozott az évek folyamán. A főiskoláról, egyetemről
kikerült embereknek fogalmuk sincs, hogyan kell foglalkozni, bánni az emberekkel.
Megválasztása esetén jó egészséget és sikereket kíván a munkájához.
További észrevétel nem hangzik el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Barta
Józsefné igazgató kinevezését, amit
-

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete: 6 igen szavazattal,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 6 igen szavazattal,
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 4 igen szavazattal

elfogad az alábbi határozatok szerint:
75/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) igazgatójának
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Barta Józsefnét nevezi ki
2013. július 01. napjától
2018. június 30-ig terjedő időre (5 évre)
Garantált alapilletménye:
„G ” fizetési osztály 13. számú fizetési fokozat alapján

201.000,- Ft

- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

50.000,- Ft

- egyéb pótlék (fizetési fok. Szerinti bér 25 %-a)

50.200,- Ft
--------------------------------301.200,- Ft

Összesen:

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Barta Józsefné
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
61/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) igazgatójának
Barta Józsefnét nevezi ki
2013. július 01. napjától
2018. június 30-ig terjedő időre (5 évre)
Garantált alapilletménye:
„G ” fizetési osztály 13. számú fizetési fokozat alapján

201.000,- Ft

- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

50.000,- Ft

- egyéb pótlék (fizetési fok. Szerinti bér 25 %-a)

50.200,- Ft
---------------------------------
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Összesen:

301.200,- Ft

Erről értesül:
1.) Fürj Jánosné polgármester
2.) Barta Józsefné
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
37/2013.(VI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójának kinevezéséről
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ ( Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) igazgatójának
Barta Józsefnét nevezi ki
2013. július 01. napjától
2018. június 30-ig terjedő időre (5 évre)
Garantált alapilletménye:
„G ” fizetési osztály 13. számú fizetési fokozat alapján

201.000,- Ft

- vezetői pótlék 250% ( pótlékalap 20.000.-Ft )

50.000,- Ft

- egyéb pótlék (fizetési fok. Szerinti bér 25 %-a)

50.200,- Ft

Összesen:

--------------------------------301.200,- Ft

Erről értesül:
1.) Rédai János polgármester
2.) Barta Józsefné
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója:
Megköszöni mindhárom település polgármesterének és képviselőtestületének az
intézményhez való hozzáállását. A társulás megalakulása óta törekednek a problémák
megoldására, Örményes és Kuncsorba településen is családias hangulatban fogadták minden
hónapban. Az elkövetkezendő időben kevesebbet fognak találkozni, de ígéri, hogy a
pályázatában leírt fejlesztéseket igyekszik megvalósítani, hiszen a leghátrányosabb réteget
képviselik a településeken. Megköszöni a telepvezetők és gondozók munkáját, hiszen nagy
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szükség van a munkájukra, számíthat rájuk, szakmai felkészültségükre. Reméli, hogy az
elkövetkezendő időben is megőrzik, illetve erősítik ezt a kapcsolatot, jó hírnevet szerezve
ezzel az intézménynek.
2.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Központ

Posta Péter Örményes Igazgatási Bizottságának elnöke elmondja, hogy a bizottság nem
javasolja elfogadásra a Társulási Megállapodást, annak ellenére, hogy tisztában vannak azzal,
hogy a támogatást így nem kapják meg.
Ács Gyuláné Kuncsorba Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke ismerteti a
bizottság javaslatát, mely szerint továbbra is támogatják a társulást a három település között
és remélik a minél sikeresebb együttműködést.
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gerléné Tokai Erzsébet: Meglepte a Társulási Megállapodás módosítása, elsősorban azért,
mert nem lakosságarányosan kérte Fegyvernek a költségmegosztást. A másik, ami zavarja,
hogy Fegyvernek polgármesterének a Társulási Tanácsban két szavazata lesz, míg Örményes
és Kuncsorba polgármestereinek egy-egy. Minden település saját magát tartja fenn, egyik
önkormányzat sem vállalja át a költségeket a másik önkormányzattól, akkor miért van erre
szükség? Ha nem a bizalmon alapul egy társulás működése, akkor megkérdőjelezi, hogy vane ennek értelme.
Tatár László polgármester: Véleménye szerint jobb az elején mindent tisztázni. Fegyvernek
polgármesterének két szavazatához is szükséges Örményes vagy Kuncsorba település
polgármesterének támogatása ahhoz, hogy bármilyen változás történhessen, tehát a két
szavazat sem elég, ha nincs támogatás. Véleménye szerint ettől a bizalom nem sérül.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Gondolja át mindenki a tényeket. Fegyvernek polgármesterének
két szavazata nem elég a döntésekhez, mindenképpen szükséges valamelyik település
szavazata is, viszont egy szavazat esetén a másik két település szavazhat a változtatásról.
Bana Lajosné: A jegyzőasszonyt, illetve Hegedűs László jegyzőt kérdezi. Ahhoz, hogy a
társulás zavartalanul tovább tudjon működni és ne kövessenek el törvénytelenséget, minden
település képviselőtestületének minősített többségű szavazata szükséges? Elmondja, hogy
nem ért egyet a szavazatkülönbséggel, azért sem, mert eddig nagyon jól együtt tudtak
működni szakmailag és pénzügyileg is.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A szavazáskor minősített többség szükséges.
Hegedűs László jegyző: A politikai döntésekbe nem akar beleszólni, mert az a testület
kompetenciája, viszont felhívja minden képviselőtestület figyelmét arra, hogy a 2013. évi
költségvetési törvény 2013. évi módosításában kemény szabályokat hozott. Ha június 30-ig
nem sikerül a felülvizsgálatot elfogadni, a társulási megállapodást átalakítani az Ötv. IV.
fejezete szerint, a normatívák elvesznek. Javasolja a képviselőtestületeknek, hogy ennek
tudatában fontolják meg döntésüket.
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Rédai János polgármester: A Társulási Megállapodásban leírásra került, hogy melyik
település mivel járul hozzá, a többi fejlesztést minden település saját maga finanszírozza a
döntése alapján. Presztízskérdést csinálunk a szavazatkülönbségből. Eddig is voltak viták a
tárgyalások során, de törekedtünk és törekszünk a kompromisszumra. A lényeg, a pénzügyi
rész lefektetésre került a Társulási Megállapodásban. A társulást addig tudjuk működtetni,
míg ösztönző normatívát kapunk. Az eddigi kapcsolatok alapján javasolja a társulási
megállapodás elfogadását, hiszen eddig jól működött az óvodai, iskolai és szociális társulás, a
problémákat pedig megoldják közösen.
Posta Péter: Joga lesz-e az önkormányzatnak felmondani az ebédszállítási szerződést
Fegyvernekkel?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A szerződés felmondása nem a képviselőtestület hatásköre, az
intézménynek közvetlen kapcsolata, szerződése van a Gyermekélelmezési Konyhával.
Rédai János polgármester: Véleménye szerint nem helyes, ha az intézményvezető asszony
egy személyben dönt az ebédszállítási szerződés megkötéséről, illetve felbontásáról. A
Gyermekélelmezési Konyháról szállított étel minőségével kapcsolatban többször merült fel
kifogás. Bízik abban, hogy a tagintézmények vezetőinek jelzését is figyelembe veszi az
intézmény igazgatója és többszöri minőségi kifogás esetén a váltásra is sor kerülhet.
Tatár László polgármester: Az ebéd szállításával kapcsolatban is konszenzusra van szükség.
Ficsor Dénes: Mi a probléma az ebéddel?
Bana Lajosné: Egyhangú, egyforma ízesítésű minden kiszállított étel. Többször jeleztük
kifogásunkat, de érdemi változás nem történt.
Tatár László polgármester: Hetente ellenőrzi az étlapot, de az összeállítást elfogadhatónak
találja. A konyha heti nyersanyag felhasználása 2 mFt, ami nagyon magas költség.
Fegyvernek településről nem érkezett panasz, de ha Örményes település lakossága
folyamatosan nem találja megfelelőnek az ebédet, akkor el kell gondolkodni a szállítási
szerződés felmondásáról is.
Bana Lajosné: Egy éve jelzik az ebéddel kapcsolatban a panaszt, egyre kevesebb idős rendeli
meg az ételt.
Barta Józsefné: Az utóbbi időben Fegyvernek településről nem volt panasz az ételre, de
bármilyen kifogás esetén megkereste a konyha vezetőjét.
Herman József: Évek óta a helyi konyhán készült ételt fogyasztja, még semmilyen panasza
nem volt az ebédre.
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás megkötését, amit
-

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete: 6 igen szavazattal,
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett,
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 4 igen szavazattal
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elfogad az alábbi határozatok szerint:
76/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 88.§ (2)
bekezdés alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményi Társulásról szóló megállapodást 2013. július 1-i hatállyal a melléklet
szerint módosítja és a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
Erről értesül:

1.) Kuncsorba Község polgármestere – Rédai János
2.) Örményes Község polgármestere – Fürj Jánosné
3.) Fegyvernek Nagyközség polgármestere - Tatár László
4.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

62/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 88.§ (2)
bekezdés alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményi Társulásról szóló megállapodást 2013. július 1-i hatállyal a melléklet
szerint módosítja és a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
Erről értesül:

1.) Kuncsorba Község polgármestere – Rédai János
2.) Fegyvernek Nagyközség polgármestere - Tatár László
3.) Fürj Jánosné polgármester
4.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) Képviselő-testület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

38/2013.(VI.20.)sz.

önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról
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Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 88.§ (2)
bekezdés alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményi Társulásról szóló 128/2007.(V.05.) sz. határozattal elfogadott és a
22/2009.(II.29.), a 198/2010.(XII.16), valamint a 2/2011.(II.17.) sz. határozatokkal
módosított megállapodást 2013. július 1-i hatállyal a melléklet szerint módosítja és a
melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja.

Erről értesül:

1.) Kuncsorba Község polgármestere – Rédai János
2.) Örményes Község polgármestere – Fürj Jánosné
3.) Fegyvernek Nagyközség polgármestere - Tatár László
4.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
5.) Képviselő-testület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
Tatár László polgármester megköszöni a megjelentek részvételét és az ülést 14,45 órakor
bezárja.
Kmft.

Tatár László
Polgármester

Fürj Jánosné
polgármester

Rédai János
polgármester

Papp Róbert
Jkv.hitelesítő

Posta Péter
jkv.hitelesítő

Bana Lajosné
jkv.hitelesítő

Buzás Istvánné dr. jegyző
Jegyző

Hegedűs László
Közös Hivatal jegyzője

