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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló 
ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza házasságkötő terme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Herman József, Molnár 
Barna, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Dr. Tatár Gábor és Tatár László polgármester 
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Bihari József, Bognár Ildikó, Gábli Simonné Csík 
Ágnes,  Hornyákné Szabó Bernadett, Tukarcs Istvánné és Vízkeleti Lászlóné  
Dr. Botka János Hunor a Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője 
és kb. 40 meghívott vendég 
 
A Himnusz elhangzása után: 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Botka János 
Hunort, a Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, megállapítja, hogy 9 képviselő 
jelen van, a testület határozatképes és az alakuló ülést megnyitja.  
Nagy Tisztelettel köszönti a 2014. október 12-én demokratikusan megválasztott helyi 
önkormányzati képviselőket.   
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Ambrus Dénes képviselőt kéri fel. 
 
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alakuló ülést megelőzően, 
2014. október 15-én valamennyi képviselő, illetve polgármester átvette megbízólevelét a 
Helyi Választási Bizottság elnökétől. A napirendek elfogadása után az eskütételekre kerül sor, 
mivel az esküt követően lehet érdemi munkát végezni. 
 
Az ülés napirendjeit a meghívó szerint javasolja tárgyalni, mellyel a képviselők 9 igen 
szavazattal egyetértenek az alábbiak szerint:  
 
161/2014.(X.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket elfogadja. 

 
Erről értesül: 

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

 
1.) napirend: Az önkormányzati képviselők eskütétele 
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Tatár László polgármester felkéri Makk Tímeát, a Helyi Választási Bizottság 
(továbbiakban: HVB) elnökét az eskü vételére. 
 
Makk Tímea, a HVB elnöke: Az eskü szövege kiosztásra került, melyet kéri, hogy a 
eskütétel után szíveskedjenek aláírni.  
 
Kéri a Tisztelt Jelenlévőket szíveskedjenek felállni az eskütétel időtartamára. 
 
A képviselők a HVB elnöke előtt leteszik a hivatali esküt. 
 
Az aláírt eskülapokat a jegyzőkönyv 1/A-1/H. melléklete tartalmazza. 
 

2.) napirend: Polgármester eskütétele 
 
Tatár László polgármester átadja a szót Makk Tímeának, a HVB elnökének.  
 
Makk Tímea a HVB elnöke: Felkéri a Tisztelt Jelenlévőket, szíveskedjenek felállni az eskü 
időtartamára. Felkéri Tatár László polgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utána.   
 
Tatár László polgármester leteszi a hivatali esküt.  
 
Az aláírt eskülapot a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 

3.) napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
 
Tatár László polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselőtestület alakuló 
vagy azt követő ülésén fogadja el vagy vizsgálja felül az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A módosító javaslatról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet 
mindenki megkapta. Javasolja, hogy e felülvizsgálatnak az alakuló ülésen tegyen eleget a 
képviselőtestület.  
 
Ambrus Dénes: Az előterjesztés készítése előtt történt-e egyeztetés? 
 
Tatár László polgármester: A képviselők közül 7 fő vett részt az egyeztetésen. 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal 2 nem ellenében 
elfogadják Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását az alábbi rendelet szerint: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
18/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

4.) napirend: Bizottságok megválasztása 
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Tatár László polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, javasolja 3 bizottság 
létrehozását, mindegyik bizottság 5 fővel működik, melyből 3 fő önkormányzati képviselő, 2 
fő nem önkormányzati képviselő. A bizottságok részletes feladatait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
 
Szatlóczki Edit: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Jelenlévők! Elmondja, hogy 16 éve 
képviselő, de eddig nem volt arra példa, hogy nem értesítették az egyeztetésről, nem hívták 
meg, írásban kapta meg az előterjesztést és a határozati javaslatot, amely tartalmazta a 
bizottságok elnökeinek és tagjainak személyét. Úgy gondolja, hogy ez méltatlan dolog volt, 
egyenrangú tagja a képviselőtestületnek, 26 évig Fegyverneken dolgozott, csodálkozik a 
képviselőkön, akik az egyeztetésen nem hívták fel a többiek figyelmét arra, hogy sem Ambrus 
Dénes, sem ő nem voltak ott.  
 
Tatár László polgármester: Emlékezete szerint 2010. évben sem volt egyeztetés, a 
bizottságokra tett javaslat a polgármester előterjesztése, amit a képviselők vagy elfogadnak, 
vagy nem, illetve más személyekre is tehetnek javaslatot.  
 
Szatlóczki Edit: Tudomása szerint történt egyeztetés.  
 
További hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal 2 nem ellenében a 
Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot az alábbi határozat szerint fogadják el: 
 
162/2014.(X.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A Pénzügyi Bizottság megválasztásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése, valamint 
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §. (1) 
bekezdése alapján Pénzügyi Bizottságot választ, melynek 
 
Elnöke:  Papp Róbert Tamás   képviselő 

Tagjai:  Burján Attila János    képviselő 

   Molnár Barna   képviselő 

   Vízkeleti Lászlóné    nem képviselő bizottsági tag 

   Tukarcs Istvánné    nem képviselő bizottsági tag 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
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Az Oktatási és Közművelődési Bizottságra tett javaslatot a testület 7 igen szavazattal 2 nem 
ellenében az alábbi határozat szerint fogadja el: 
 
163/2014.(X.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megválasztásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése, valamint 
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §. (1) 
bekezdése alapján Oktatási és Közművelődési Bizottságot választ, melynek 
 
Elnöke:  Molnár Barna    képviselő 

Tagjai:  Herman József    képviselő 

   Szatlóczki Edit   képviselő 

   Hornyákné Szabó Bernadett nem képviselő bizottsági tag 

   Bihari József     nem képviselő bizottsági tag 

 
Erről értesül: 

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

 
A képviselők 7 igen szavazattal 2 nem ellenében a Szociális és Egészségügyi Bizottságot az 
alábbi határozat szerint választja meg:  
 
164/2014.(X.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. § (1) bekezdése, valamint 
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §. (1) 
bekezdése alapján Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ, melynek 
 
Elnöke:  Herman József    képviselő 

Tagjai:  Ambrus Dénes    képviselő 

   Burján Attila János   képviselő 

   Bognár Ildikó   nem képviselő bizottsági tag 

   Gábli Simonné Csík Ágnes   nem képviselő bizottsági tag 
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Erről értesül: 

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

 
5.) napirend: A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 
Tatár László polgármester: Kéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy a kiosztásra 
került eskü szövegét az eskütétel után szíveskedjenek aláírni.  
Felkéri Makk Tímeát, a HVB elnökét az eskü vételére. 
 
Makk Tímea, a HVB elnöke: Kéri a Tisztelt Jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni az 
eskütétel időtartamára. Kéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy mondják utána az eskü 
szövegét.  
 
Az aláírt eskülapokat a jegyzőkönyv 4/A-4/F. sz. melléklete tartalmazza.  
 

6.) napirend: Alpolgármesterek választása 
 
Tatár László polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! A napirendhez az előterjesztés és a 
határozati javaslat kiküldésre került. A Mötv. szerint a képviselőtestület a polgármester 
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére 1 fő alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat.  
 
Javasolja, hogy az alpolgármesteri tisztségre, a polgármester helyettesítésére és egyéb 
feladatok ellátására Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor képviselőket válasszák meg.  
 
A Mötv. szerint az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani. Az SZMSZ szerint a 
titkos szavazást a Pénzügyi Bizottság elnökének kell lefolytatni.  
 
Tatár László polgármester: Megkérdezi Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor képviselőket, 
alpolgármester jelölteket, hogy részt kívánnak-e venni a szavazáson. 
 
Dr. Bognár Zoltán: Elmondja, hogy a saját jelölésére történő szavazáson nem vesz részt. 
 
Dr. Tatár Gábor: A saját alpolgármesteri jelölésén nem kíván szavazni. 
 
Tatár László polgármester: Felkéri Papp Róbertet, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a titkos szavazás módját. 
 
Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás módját, majd 
kiosztja a szavazólapokat.  
 
A titkos szavazás módját a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Tatár László polgármester: A szavazás idejére 5 perc szünetet rendel el.  
 
Szünet után:  
 



 7

Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét.  
 
A szavazás eredményét tartalmazó 2 db jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv 6. és 7. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Tatár László polgármester kihirdeti, hogy a képviselők 6-6 igen szavazattal 2-2 nem 
ellenében megválasztották alpolgármesternek Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor 
képviselőket az alábbi határozatok szerint: 
 
165/2014.(X.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Alpolgármester választásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés alapján  
 

Dr. Bognár Zoltán képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

 
megválasztja. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, munkaügy-bérszámfejtés 
 
166/2014.(X.21.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Alpolgármester választásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés alapján  
 

Dr. Tatár Gábor képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

 
megválasztja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, munkaügy-bérszámfejtés 
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7.) napirend: Alpolgármesterek eskütétele 

 
Tatár László polgármester: Az eskü szövege kiosztásra került, melyet kér, hogy az eskütétel 
után szíveskedjenek aláírni.  
Felkéri Makk Tímeát, a HVB elnökét, hogy szíveskedjen alpolgármester uraktól esküt venni. 
 
Makk Tímea, a HVB elnöke: Kéri a Tisztelt Jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni az 
eskütétel időtartamára és kéri alpolgármester urakat, hogy mondják utána az eskü szövegét. 
 
Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor alpolgármesterek leteszik a hivatali esküt. 
 
Az aláírt eskülapokat a jegyzőkönyv 8/A. és 8/B. sz. melléklete tartalmazza. 
 

8.) napirend: Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
 
Tatár László polgármester: Az SZMSZ 48. § (2) bekezdés 6.) pontja alapján a polgármester 
illetményére, költségtérítésére, jutalmazására a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A javaslat 
elkészítésének idejére 5 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet után: 
 
Tatár László polgármester: Felkéri Papp Róbert Tamást a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselőket a bizottság 
javaslatáról és megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslattal 
kapcsolatban. Megkérdezi továbbá Tatár László polgármester urat, hogy részt kíván-e venni a 
szavazásban? 
 
Ambrus Dénes: Saját nevében beszél, de úgy gondolja, hogy képviselőtársai egyetértenek 
azzal, hogy akkor tudnak hatékonyan részt venni a képviselőtestület munkájában, ha nem csak 
kellékei a testületnek, hanem mindenkit bevonnak a munkába. Kéri, hogy a későbbiekben 
vonjanak be mindenkit az előkészítő munkába.  
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztést és a határozati javaslatot minden képviselő 
megkapta és minden testületi és bizottsági ülés előtt így fog történni. 
Elmondja még, hogy a szavazáson nem kíván részt venni.   
 
Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit a képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak az 
alábbi határozat szerint: 
 
167/2014.(X.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (4) bekezdése alapján – 
figyelemmel a 63. §-ban foglaltakra és a Fegyvernek Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. § (2) bekezdés 6.) pontjára – a 
Pénzügyi Bizottság javaslatára   

 
  Tatár László polgármester illetményét 
   2014. október 12-től 
   havi 448.740,- Ft 
 

bruttó összegben állapítja meg.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) bekezdése alapján a 
polgármester költségtérítését  
2014. október 12-től  
havi bruttó 67.311,- Ft összegben állapítja meg.  

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés 
 

9.) napirend: Alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 
Tatár László polgármester: Felkéri Papp Róbert Tamást a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse az előterjesztést.  
 
Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a két alpolgármester írásban lemondott a tiszteletdíj egy részéről és a 15 
%-os költségtérítés egészéről.  
 
Az erről szóló kérelmeket a jegyzőkönyv 9/A. és 9/B. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Megkérdezi a 
megválasztott Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor alpolgármestereket, hogy részt kívánnak-
e venni a szavazáson? 
 
Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor saját magára nézve nem kíván részt venni a szavazáson. 
 
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 8-8 igen szavazattal egyetértenek Dr. Bognár Zoltán 
és Dr. Tatár Gábor tiszteletdíjával az alábbi határozatok szerint:  
 
168/2014.(X.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Az alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – 
figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében foglaltakra és a Fegyvernek Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. § (2) bekezdés 6.) pontjára 
– a Pénzügyi Bizottság javaslatára   
 
  Dr. Bognár Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 
   2014. október 13-tól 
   havi 115.950,- Ft 
 

 bruttó összegben állapítja meg.  
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés 
  
169/2014.(X.21.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Az alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján – 
figyelemmel a Mötv. 71. § (5) bekezdésében foglaltakra és a Fegyvernek Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. § (2) bekezdés 6.) pontjára 
– a Pénzügyi Bizottság javaslatára   
 
  Dr. Tatár Gábor alpolgármester tiszteletdíját 
   2014. október 13-tól 
   havi 115.950,- Ft 
 

 bruttó összegben állapítja meg.  
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés 
 

10.) napirend: Képviselők tiszteletdíjáról 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztésben már leírták, hogy a rendeletet 1995-ben 
fogadta el a testület, ezért szükséges annak felülvizsgálata. A Pénzügyi Bizottság 
egyetértésével javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését és a kiküldött rendelet-tervezet 
elfogadását. 
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Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság elnöke: A képviselők tiszteletdíjáról szóló 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
A képviselők hozzászólást nem intéznek, a Pénzügyi Bizottság elnöke szavazásra kéri a 
képviselőket, akik 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
19/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)  
 

11.) napirend: Gazdasági Program előkészítése 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került, van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés észrevétel vagy más javaslat? 
 
A képviselők véleményezés nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
170/2014.(X.21.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Gazdasági Program felülvizsgálatáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 116. § (5) bekezdése szerint a 
Gazdasági Programját 2015. március 31-ig felülvizsgálja.  

 
Erről értesül:  

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

 
12.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
Tatár László polgármester: Törvényi kötelezettségünk, hogy a helyi önkormányzat 
biztosítsa a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. A törvény 
szerint megállapodást kell kötni a két önkormányzatnak.  
Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel. 
 
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
171/2014.(X.21.) sz.      önkormányzati határozat: 
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Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejövő Együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
tv. 27. § (2) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) 
bekezdése szerint Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László Polgármester 
2.) ………………………. a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
(Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
Tatár László polgármester: Tisztelt Jelenlévők! A kötelező napirendek tárgyalásának végre 
értünk. Az önkormányzati képviselőket a megbízólevelek átvételekor tájékoztattuk a 
megbízatással járó jogszabályokból adódó kötelezettségekre, melyek a nem képviselő 
bizottsági tagokra is érvényesek.  
 
Megköszöni a testület munkáját, a vendégek megtisztelő jelenlétét és az ülést 16,10 órakor 
bezárja.  
 
Bejelenti, hogy a Szózat meghallgatása után minden jelenlévőt pohárköszöntőre várnak.  
 
      Kmft. 
 
 
 (: Tatár László :)     (: Buzás Istvánné dr. :) 
    Polgármester      jegyző    
      

(: Ambrus Dénes :) 
        Jkv. hitelesítő 


