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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy József, Papp Róbert, 
Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Balogh 
Mihályné intézményvezető, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
Dékány László tű.alez., a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 
Nagy Róbert tű.alez., a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott 
vendégeket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki. 
 
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
9. napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadásáról 
10. napirend: A Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt 

megvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

11. napirend: Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programjának elfogadásáról 

12. napirend: Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével és 7 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 
 
129/2014.(VII.31.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket, ezen felül a 

 
9.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési 
Tervének elfogadásáról 
10.) napirend: Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt 
megvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
11.) napirend: Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programjának elfogadásáról 
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12.) Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Interpelláció: 
 
Papp Róbert: Egy vállalkozó kereste meg azzal, hogy a településen Törökszentmiklósi Kft. 
vállalja a szennyvízcsatornázás lakossági házi belső bekötését, amelyet tudomása szerint rossz 
minőségű csövekkel végeznek. Az önkormányzat nem tudná ezt koordinálni, jobban 
odafigyelni és felhívni a lakosok figyelmét a problémára?  
 
Tatár László polgármester: Folyamatosan figyelmeztetjük az embereket, kommunikálunk a 
lakosok felé a különböző fórumokon erről a témáról. Természetesen az ingatlanok 
tulajdonosai döntenek, hogy saját maguk ássák-e ki és az önkormányzattól kedvezményesen 
vásárolt csöveket fektetik-e le, vagy kivel végeztetik ezt a munkát. Az önkormányzat annyit 
tesz, hogy ajánlja a helyi vállalkozókat, de kötelezni nem kötelezhetjük a lakosokat, hogy 
kivel dolgoztassanak. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek nem fogja átvenni a nem megfelelő minőségű csövekkel elkészült bekötéseket, 
amelyeket újra el kell készíteni és ennek költsége ismételten a lakosokat terheli majd. 
Javasolja, hogy minden lakos kössön szerződést a munkát végző vállalkozóval, mert csak 
ennek birtokában tarthat igényt a későbbi garanciális munkavégzésre.  
 
Nagy József: Fontosnak tartja még számla kérését is, hiszen ezzel igazolja a lakos, hogy a 
munkát elvégezte a vállalkozó és az összeget átvette.  
 
Angyal Csaba: Véleménye szerint a szerződés önmagában még nem bizonyítja a munka 
elvégzését, mindenképpen számlát kell kérni. Számlát viszont a vállalkozó nem fog adni 
2.200,- Ft/fm összegről.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal elfogadják az 
interpellációra adott választ.  
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
Papp Róbert: Az orvosi ügyelettel kapcsolatban mi hangzott el az egyeztetésen?  
 
Tatár László polgármester: Törökszentmiklóson az orvosi ügyeletet Szalóki doktor úr 
működteti, akinek az eddig végzett munkájával nem teljesen elégedettek, ezért keresnek egy 
új szolgáltatót. Az után a cég után érdeklődnek, akik Kengyelen, Karcagon és Kenderesen 
működtetik az orvosi ügyeletet és egy normatívából fenntartott ügyeletet szeretnének 
létrehozni, amelybe Fegyverneket is bevonnák. Tájékoztatta Dr. Juhász Enikő Polgármester 
Asszonyt, hogy Fegyverneken meg szeretnék tartani a jelenlegi orvosi ügyeletet. Nem 
zárkóznak el a közös orvosi ügyelettől, de ragaszkodnak a Fegyverneki telephelyű orvosi 
ügyelethez, a jelenlegi rendszer megtartásához, valamint elmondta azt is, hogy az orvosi 
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ügyelethez tartozó településeken kívül más települést nem tudnak fogadni. Ha a további 
tervekről újabb információ, illetve dokumentáció áll rendelkezésére, természetesen 
tájékoztatja a testületet.  
 
Ficsor Dénes: Egyetért Tatár László polgármester úrral, ha lehetséges, tartsuk meg a jelenlegi 
jól bevált orvosi ügyeleti rendszert.  
 
A képviselők további kérdést nem intéznek a tájékoztatóban leírtakhoz, 7 igen szavazattal 
elfogadják a tájékoztatót. 
 

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok képviselőit, hogy ismertessék a bizottságok 
javaslatait. 
 
Szatlóczki Edit elnök távollétében Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés I. 
félévi teljesítését. 
 
Dr. Bognár Zoltán elnök távollétében Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A 2014. 
évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
130/2014.(VIII.21.)                                             önkormányzati határozat: 
 
Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) 
pontja  alapján  az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 87.§.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
E határozatról értesülnek: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Intézményvezetők 
5.) Pénzügyi szervező 
 

3.) Napirend: Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi 
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
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Tatár László polgármester felkérte Dékány László tűzoltó alezredest, hogy mondja el a 
beszámoló főbb adatait és tegye meg kiegészítését.  
 
Dékány László tű. alez.: A Szolnoki Tűzoltóság a megyei legnagyobb tűzoltósága, a terület 
1/3-át felöleli. A megyében 6 hivatásos és 2 önkormányzati tűzoltóság van, amelyeket úgy 
kell elosztani, hogy egységesen érkezzenek ki a helyszínre. A jelzéstől számítva 25 percen 
belül meg kell kezdeni a beavatkozást. Ezen a területen a Törökszentmiklósi, Kunhegyesi és 
Törökszentmiklósi Tűzoltóság érkezik a helyszínre, hiszen a Szolnoki Tűzoltóságnak 34-35 
perc szükséges a távolság miatt. 2014. január 1-től a Kisújszállási Tűzoltóságtól a 
Törökszentmiklósi Tűzoltósághoz átkerült a település, éppen a miatt, hogy minél hamarabb 
kiérkezzenek a tűzesethez és megkezdjék a beavatkozást. 2013. évben 323 tűzeset volt a 
Szolnoki Tűzoltóság területén, ezen belül a Törökszentmiklósi Tűzoltóság 38 esetben vonult, 
a két tűzoltóság összesen 852 esethez. 2014. I. félévében a Szolnoki Tűzoltóság összesen 319 
esetben, a Törökszentmiklósi Tűzoltóság 74 esetben vonult. A továbbiakban kiemelte a 
beszámolóban szereplő fontosabb adatokat. A Szolnoki Tűzoltók ebben az évben három 
helyen tartottak gyakorlatot, március, április hónapban a Herman Felületkezelő Kft-nél, 
júniusban a Móra Ferenc Általános Iskolában, augusztusban pedig az Angolkert Idősek 
Otthonában. Ennyivel kívánta kiegészíteni a beszámolót. 
 
Nagy Róbert tű.alez., a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Az ár- és 
belvízvédekezést említi, amelyről elmondja, hogy a belvízzel volt kisebb probléma, de a 
település vízelvezető rendszere sokat fejlődött, egyre kevesebb védekezésre van szükség 
belterületen. Nagyon fontos veszélyeztető tényező a 4. sz. főközlekedési út, itt történik a 
veszélyes anyagok túlnyomó többségének szállítása, illetve magas a személyi forgalom is 
ezen a szakaszon. A Tűzoltó-parancsnok Úr beszámolójából kiderül, hogy nagyon magas a 
műszaki mentések és balesetek száma a területen. A Szolnoki Tűzoltóság munkáját értékelve 
három jelentős káreseményt kell kiragadni 2013. évből. Elsőként a téli rendkívüli helyzetet 
említette, elmondva azt is, hogy a megyében és környékén nem voltak olyan szélsőséges 
időjárások, mint a Dunántúlon, ami magára vonta a sajtó érdeklődését. Nem volt tehát 
rendkívüli időjárás a térségben, de ennek ellenére rengeteg munkájuk volt ebben az 
időszakban. Rengeteg nyílt pályán rekedt vonat mentését kellett megoldani, sokat rekedtek az 
áram nélkül maradt kocsikban. Örményesről kellett egy szerelvényt továbbszállítani, 
Szajolnál és Tiszatenyőnél komoly fennakadások voltak, amit sikeresen megoldottak. 
Sikeresen és zökkenőmentesen folyt az árvízvédekezés 2013. tavaszán. A Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől 55 fő vett részt az árvíz védekezési munkákban, a 
Szolnoki tűzoltókat szinte a legelejétől bevetették a Dunántúli árvízvédekezésnél. A tűzoltók 
öregbítették jó hírnevüket, a legmagasabb szintről dicsérték, megköszönték munkájukat. 
Említette még a Jászladányi lépfene elhárítási feladatokat, a betegség egy emberi felelőtlenség 
következtében alakult ki, ismeretlen helyre antraxos birkatetemeket temettek el, antrax-szal 
fertőzött birkahúst árultak ki a település lakosságának 2013. szeptemberében. Jászladány nem 
a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség körzetébe tartozik, de a teljes állomány átadásra 
került a felszámolás során. Két hétig építették azokat a műszaki létesítményeket, amelyek 
ezeknek a kárhelyeknek a végleges elzárására szolgáltak. Kemény munka volt, de sikeresen 
megoldották a feladatukat. A Szolnoki Tűzoltóság munkájára panasz nem érkezett, minden 
esetben szakszerűen, az állampolgárok érdekeit figyelembe véve hajtották végre feladatukat. 
A Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság munkáját megfelelőnek értékelte 2013. évben.  
 
Tatár László polgármester: Megköszönte a beszámoló kiegészítését és a 2013. évben, illetve 
a 2014. I. félévben végzett munkát, nem csak a településen, hanem a megyében, illetve az 
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ország egyéb területén is. További sok sikert és minél kevesebb munkát kívánt a Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, ezen belül a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság dolgozóinak.  
 
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 7 igen szavazattal elfogadják a Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját az alábbi határozati javaslat szerint: 
 
131/2014.(VIII.21.) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és a 2014. I. félévi tűzvédelmi 
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdése 
szerint a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi és a 2014. I. félévi 
tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évben és 2014. I. félévben végzett munkáját.  

 
Erről értesül: 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 

hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Parancsnoka Dékány László tű. alezredes (5001 
Szolnok, Pf.: 110) 

2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
4.) napirend: A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatásáról 

      Előadó: Tatár László polgármester 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a Kisújszállási 
Tűzoltóság támogatását.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Javasolja, hogy a testület ne az előterjesztés után lévő határozatot 
fogadja el, hanem módosítsa, illetve egészítse ki a támogatással a tartós 
kötelezettségvállalásról szóló határozatot az alábbiak szerint: 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról 
szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat III. fejezetét az alábbi 3.) ponttal 
egészíti ki:  
1.) „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az önkormányzati és létesítményi 

tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. § 
(1) és (2) bekezdése alapján a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatására 2014. január 1-től évi 403.000,- Ft támogatást biztosít.” 

 
Hozzászólást a képviselők nem intéznek, 7 igen szavazattal egyetértenek Jegyző Asszony 
módosító indítványával és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
    
132/2014.(VIII.31.) sz.     önkormányzati határozat: 
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Tartós kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat 
módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról 
szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat III. fejezetét az alábbi 3.) ponttal 
egészíti ki:  

 
1.) „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az önkormányzati és létesítményi 

tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. § 
(1) és (2) bekezdése alapján a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatására 2014. január 1-től évi 403.000,- Ft támogatást biztosít.” 

 
Erről értesül: 

1.) Kecze István, a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke (5310 
Kisújszállás, Nyár út 5.) 

2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
5.) napirend: Képviselőtestület 2014. évi munkatervének módosításáról 

 Előadó: Tatár László polgármester 
 
Nagy József: Ficsor Dénes alpolgármester a bizottsági ülésen felhívta a figyelmet arra, hogy a 
jelenlegi képviselőtestület határozza meg a következő képviselőtestület tiszteletdíját. A 
bizottság javasolta, hogy a munkaterv módosításakor a szeptember 25-ei ülés napirendjei közé 
vegyék fel a képviselőtestület tiszteletdíjának módosítását, de ezt a módosításban nem látja.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a munkatervet a kiadott 
módosításokkal elfogadásra javasolja.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi 
Bizottság ülésén javasolta Ficsor Dénes alpolgármester, képviselő, hogy a jelenlegi testület 
döntsön a következő testület tiszteletdíjáról a szeptemberi ülésen. A polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. tv. 14. § (1) bekezdése alapján alkotta meg a testület az 5/1995.(II.01.) helyi 
önkormányzati rendeletet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól. Ez a 
törvény azonban október 12-én hatályát veszti, és a jogszabály-módosítás miatt nincs értelme 
rendeletet módosítani. Javasolja, hogy a testület a kiküldött határozati javaslatot fogadja el. 
 
A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek a kiküldött előterjesztéssel és 
határozati javaslattal az alábbi határozat szerint: 
 
133/2014.(VIII.21.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A képviselőtestület 2014. évi munkatervének módosításáról 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 147/2013.(XI.21.) sz. önkormányzati 
határozat mellékletét képező munkatervet az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.) A munkaterv „SZEPTEMBER 25.”-ei ülésére tervezett napirendek az alábbira 
módosulnak:  

 
 „1.)   2014. évi költségvetés módosításáról (Áht. 34. § (1) bek.) 
  2.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

(Mötv. 81. § (3) bek. 7.) pont) 
  3.) 2015. évi tervkoncepció jóváhagyása (Áht. 24. § (1) bek.) 
 

        Előadó: Tatár László polgármester az 1. és 3. napirendeknél 
           Buzás Istvánné dr. jegyző a 2. napirendnél” 
 

2.) A munkatervben az „OKTÓBER 16.”-ai ülés törlésre kerül. 
 

3.) A munkaterv „NOVEMBER 20.”-ai ülésére tervezett napirendek az alábbira 
módosulnak:  

 
 „1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (Áht. 87. § (1) 

bek.) 
  2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata  
  3.) A képviselőtestület 2015. évi munkaterve (SZMSZ. 20. § (2) bek.) 
 
       Előadó: polgármester” 

 
4.) A munkaterv DECEMBER 11.”-ei ülésére tervezett napirendek az alábbira 

módosulnak:  
 

„1.)   2014. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.) 
  2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása (Szt. 

110. §)  
  3.) 2015. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. (5) bek.) 
 
       Előadó:  polgármester az 1. és 3. napirendeknél 
             Buzás Istvánné dr. jegyző az 2. napirendnél” 

 
Erről értesül: 

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

 
6.) napirend: Helyi Választási Bizottság megválasztásáról 

   Előadó: Tatár László polgármester 
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Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Választási Bizottságra tett javaslatot. 
 
A képviselők kérdés nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
134/2014.(VIII.21.) sz.                          önkormányzati határozat: 
 
A Helyi Választási Bizottság megválasztásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza.  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján megválasztja a Helyi Választási Bizottság 
tagjait és a póttagokat. 
A Helyi Választási Bizottság címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
A megválasztott választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő 
általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 
  Helyi Választási Bizottság: 

 
Makk Tímea      tag 
Bognár Zsolt   tag 
Oláh Katalin   tag 
Szegi Katalin      póttag 
Nagy Erzsébet             póttag 
Gyetvai Csilla Piroska  póttag 

 
Erről értesül: 1./  Bizottság tagjai/póttagjai 

      2./  Tatár László polgármester 
      3./   Buzás Istvánné dr. jegyző 
      4./   Helyi Választási Iroda 
      5./   Képviselőtestület tagjai 

 
7.) napirend: Ingatlanon belüli bekötő vezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági 

szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is 
javasolja elfogadásra a szerződést. 
 
A képviselők hozzászólás nem intéznek, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
135/2014.(VIII.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos lakossági szerződés 
jóváhagyásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna bekötések díját 3.800,- Ft/m + ÁFA összegben határozza meg. 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Fegyverneki 

Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatóját, hogy a 
kivitelezési szerződéseket az ingatlantulajdonosokkal megkösse. 

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető 

 
8.) napirend: Ingatlanon belüli bekötő vezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói 

szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is 
javasolja elfogadásra az alvállalkozókkal kötendő szerződést. 
 
Észrevétel nem hangzik el az előterjesztéssel kapcsolatban, a képviselők 7 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozzák: 
 
136/2014.(VIII.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Ingatlanon belüli bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos alvállalkozói szerződés 
jóváhagyásáról 

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna bekötések alvállalkozói munkadíját 2.700,- Ft/m + ÁFA összegben 
határozza meg, mely a 2 m2–nél nem nagyobb burkolatbontással és helyreállítással 
járó kivitelezési munkák egységnyi költségdíja. 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert az 

alvállalkozói szerződések megkötésével az alábbi vállalkozókkal: 
 

1. Life – Volume Kft. 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. 

 
2. Melgar Tch Kft. 

5231 Fegyvernek, Ady E. út 37. 
 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
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4. Képviselőtestület tagjai 
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető 

 
9.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 7 igen szavazattal elfogadják a 2014. évi 
Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint: 
 
137/2014.(VIII.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tv. 33. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. 
évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.  

 
Erről értesül:  

1.   Tatár László, polgármester 
2.   Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
(A Közbeszerzési Tervet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

10.) napirend: A Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű 
projekt megvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek a közbeszerzési eljárás 
megindításával az alábbi határozat szerint: 
 
138/2014.(VIII.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt megvalósítására 
irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1./   Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város 
Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése 
II” elnevezésű projekt megvalósítására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. 
törvény 122.. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
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tárgyalásos eljárás lefolytatásáról határoz, annak megindítását Ajánlattételi 
Felhívás közvetlen megküldését kezdeményezi.  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014 évi költségvetés terhére 
biztosítja a kiviteli tervkészítéssel járó költségeket, maximum nettó: 1.475.000 Ft 
összegben. 

 
2./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város 

Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése 
II” elnevezésű projekt megvalósítására egyszeri Bírálóbizottságot hoz létre az 
alábbi tagokat bevonva: 

 
Hivatalos közbeszerzési szakértő: Bakos László - – hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó, mérnök 

 
Bírálóbizottság elnöke:  Nardai Dániel  
Bírálóbizottság tagja:  Angyal Csaba 
Bírálóbizottság tagja:  Temesváriné Bozsó Ágnes 

 
3./ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város 

Önkormányzat Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010 „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése 
II” elnevezésű projekt megvalósítására az eljárásba az alábbi Ajánlattevő 
szervezetek bevonását kezdeményezi: 

 
1. Szilasi és Tsa Kft., 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 
2. Ladányi és Tsa Bt., 5231 Fegyvernek, Martinovics Ignác út 25/A. 
3. Czifra 2006 Kft., 5231 Fegyvernek, Gyóni Géza út 28/A. 

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 

 
11.) napirend: Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés 

Helyi Programjának elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A települési szennyvíztisztító telep építésének pályázatában 
vállalták ezt a bizonyos fenntarthatósági terv elkészítését, ami unió-s előírás. Bogár András a 
mai napon küldte át az anyagot, amit ők készítettek el.  
 
A képviselők kérdést nem tesznek fel a napirenddel kapcsolatban, 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
139/2014.(VIII.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
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Fegyvernek Város „Local Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
  

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város „Local 
Agenda 21” Fenntartható Fejlődés Helyi Programját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

12.) napirend: Fegyvernek Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert: Elmondja, hogy nem ért egyet az önkormányzati ingatlanok értékesítésével, 
véleménye szerint fel kellene újítani az épületeket és megfelelő személyeknek, 
pedagógusoknak, óvónőknek kiadni, esetleg elfogadható áron felújítva eladni.  
 
Tatár László polgármester: Nincs anyagi forrása az önkormányzatnak az önkormányzati 
ingatlanok felújítására, akik a lakásokat igénylik több éves visszafizetést tudnának vállalni. 
 
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 6 igen szavazattal 1 nem ellenében a 
határozati javaslat „A” alternatíváját fogadják el az alábbi határozat szerint:  
 
140/2014.(VIII.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 

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

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) 
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés alapján egyvernek, Előre út 14. sz. 
alatti ingatlant értékesíti Hadadi Szilvia, Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakos 
részére 900.000.-Ft értékben, mely nem tartalmazza az értékbecslés és ügyvédi 
adás-vétellel járó díjakat. 
 

2.   Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. 
 
 Erről értesül: 
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1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Napirendek után: 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselőket, hogy az október elején megjelenő Fegyverneki Hírmondó nem 
fogja tartalmazni a delegáltak, mert a delegáltak bejelentési határideje szeptember 26-án jár 
le, a Fegyverneki Hírmondó lapzártája viszont legkésőbb szeptember 25-e. A delegáltak 
neveit fel fogják tenni a hon-lapra. Szeptember 8-án 16 óráig lehet leadni az ajánlóíveket és 
még azon a napon ki kell sorsolni a Helyi Választási Bizottságnak a képviselőjelöltek 
sorrendjét, hogy milyen sorrendben kerüljenek fel a szavazólapra. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény több §-a október 12-én lép hatályba, pl. az 
összeférhetetlenség és a tiszteletdíjak, illetmények. Vagyonnyilatkozatot kell tenni 30 napon 
belül. A megválasztott polgármesternek és képviselőknek 30 napon belül be kell 
jelentkezniük a Nemzeti Adóhivatalhoz, a köztartozásmentes adózói adatbázisba, amit a 
hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri és értesíti az önkormányzatot. A tartozás rendezési 
határidejét követő 60 napon belül a bíróság mondja ki az összeférhetetlenséget vagy 
méltatlanságot. Ennyiben szerette volna tájékoztatni a testületet a választásról, elmondja még, 
hogy augusztus 25-től lehet igényelni a ajánlóíveket.  
 
Tatár László polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést 16,25 órakor 
bezárja.  
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Szatlóczki Edit :) 
        Jkv. hitelesítő  
 
 
 
 


