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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésén.
Ülés helye: Fegyvernek Városháza házasságkötő terme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr. Bognár Zoltán alpolgármester, Burján Attila, Herman
József, Molnár Barna, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Dr. Tatár Gábor alpolgármester és Tatár
László polgármester, képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Gál Istvánné, Balogh Mihályné
és Barta Józsefné intézményvezetők és Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bognár Zoltán képviselőt kéri fel.
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét:
10.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka sylwia
háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban
való közreműködésre kötött megállapodás felmondása
11.) napirend: A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés módosításáról
12.) napirend: Nyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből történő
ellátásáról
Tatár László polgármester javasolja, hogy a testület a 10.) napirendet az 1.) napirend után
tárgyalja.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek
felvételével, valamint 9 igen szavazattal támogatják a napirendek sorrendjére tett módosító
indítványt és 9 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el:
172/2014.(XI.20.) 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 és ezen felül
10.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való
közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról
11.) napirend: A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. sz.
módosításáról
12.) napirend: Nyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből
történő ellátásáról
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elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Tatár László polgármester
napirendek sorrendjére tett módosító javaslata alapján a 10.) napirendet a 1.)
napirend után tárgyalja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
Interpelláció:
Herman József: Egy lakos jelezte, hogy a Csonkatornyi temetőben lévő hozzátartozójának
sírja folyamatosan sáros, amióta közfoglalkoztatottak végeznek ott munkát. Úgy gondolja,
hogy ez nem véletlen, hanem valaki szándékos cselekedete. Jobban oda kellene figyelni a
közfoglalkoztatottakra, hogy rongálások ne történjenek.
Tatár László polgármester: Megvizsgálják a jelzést és felhívják az ott dolgozók figyelmét a
sírok megóvására.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Szatlóczki Edit: A Fegyvernek-Püspökladány közötti autópálya építéséről és az ezen a
területen szántófölddel rendelkező tulajdonosokkal történt egyeztetésről kérdezett.
Tatár László polgármester: Az Abony-Fegyvernek és Fegyvernek-Püspökladány II.
szakaszának is elindult a tervezési része. Felkérték az önkormányzatot, hogy biztosítsanak
helyet az egyeztetésre, valamint értesítsék azokat a földtulajdonosokat, akiket érint az
autópálya építése. Az Örményes és a Büdöséri csatorna közötti részen, az ügynevezett
linárterületen húzódik a tervezési szakasz, ami jelenleg a Környezetvédelmi Hatóságnál van
engedélyezési eljárásban. A Mérnöki Tervező Iroda tartott tájékoztatót azoknak a gazdáknak,
érdeklődőknek, akik ebben érintettek vagy érdeklődtek. Elmondták, hogy ennek a szakasznak
az építése 2016-ban elindulna és 2018. évben fejeződne be. A gazdák elmondták
problémáikat, javaslataikat, amit megpróbálnak beépíteni a tervekbe, de természetesen nagy
módosítások már nem lehetségesek, hiszen 4-5 éve erről folyik az egyeztetés. A gazdák
elsősorban azt jelezték, hogy hol legyen átjáró, lejáró, szervízút, hogyan lehessen
megközelíteni a területeket, amit a tervezők igyekeznek figyelembe venni a tervezésnél.
Molnár Barna: Hol tartanak a szennyvízberuházás kapcsán az útfelújítások?
Tatár László polgármester: A szennyvízberuházás készenléti foka 98 %-os. Az utak
helyreállításával kapcsolatban elmondja, hogy a Szent Erzsébet út felbontásra került szakaszát
leaszfaltozták. A többi út felújítása a jövő évben történik, mert ezzel a technológiával az
időjárás miatt nem lehet dolgozni. A szennyvízcsatornázás utolsó szakasza nehézkesen halad,
folyamatosan küzdenek a belvízzel, talajvízzel, naponta 1-3 m-t haladnak, amit előző nap
lefektettek, több esetben újra ki kell ásni, mert felemeli a víz a csövet. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a tegnapi napon részt vett a Belügyminisztériumban a próbaüzem
finanszírozásának egyeztetésén, nincsenek jó hírei. Előreláthatólag a próbaüzem költségét a
kivitelezőnek, az önkormányzatnak és a majdani szolgáltatóknak kell viselnie, együttes
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megállapodás alapján. Tájékoztatja a résztvevőket arról is, hogy a beruházás kapcsán önerőre
nincs szükség.
Dr. Tatár Gábor: Mekkora összegről van szó?
Tatár László polgármester: 25-30 mFt a próbaüzem költsége.
Molnár Barna: Fogadóképes már a szennyvíztelep? Mikortól érvényes a talajterhelési díj?
Tatár László polgármester: 1-2 héten belül készül el. Decemberre tervezik a próbaüzem
elindítását, a 3 hónap téli és 3 hónap nyári üzemmódnak meg kell lennie, hiszen egyébként
nem fog vízjogi engedélyt kapni, illetve a kivitelezőnek 70 napos csúszási lehetősége van,
mert annyi akadályt jelentett be. A november 11-ei indulástól 70 napja van a kivitelezőnek a
tisztító 100 %-os befogadásához, ami napi 600 m3 víz fogadását és feldolgozását jelenti. A
talajterhelési díj a sikeres műszaki átadás megtörténtét követő 3 hónap után fizetendő annak,
aki nem kötött rá az ingatlana előtt haladó csatornára. Az az ingatlantulajdonos, aki ezt nem
teszi meg, az talajterhelési díjat köteles fizetni, amely most tudomása szerint 10-szeres szorzót
jelent a jelenlegi díjhoz viszonyítva.
Molnár Barna: A beruházás után mennyi idő a garancia?
Tatár László polgármester: A sikeres műszaki átadást követően 30 hónap a garancia
mindkét kivitelezőnek, aki a hálózatot és aki a telepet építette. A szerződésben foglalt
garanciális helyreállítást eddig az ideig tudjuk érvényesíteni.
A képviselők további kérdést nem tesznek fel, 9 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót és
az ezzel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat.
10.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia
háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való
közreműködésre kötött megállapodás felmondására
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Elmondja, hogy a napirendet a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos a
bizottsági ülések után módosította a beadott kérelmét. A testületi ülés előtt ennek megfelelően
kiosztásra került a javított előterjesztés.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A módosított kérelemben 2014. november 30-ától kéri a
doktornő a szerződés felbontását, amely után letölti a 6 hónapos felmondási időt, úgy, hogy a
helyettesítésről ő gondoskodik. Az ügyeleti szerződés nem kerülne felbontásra, csak a feladatellátási szerződés, a kiosztott előterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz. A felmondási
időt 2014. december 1. - 2015. május 31-éig töltené doktornő és 2015. június 1-től vállalna az
önkormányzat kötelezettséget 1 fő egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatására. Az
előterjesztéshez csatoltunk 2 nyilatkozatot, az egyik a felmondási idő alatti egészségügyi
ellátásról, a másik nyilatkozat pedig a praxisjog lemondásáról szól.
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Tájékoztatja a képviselőket a kérelmében leírtakról.
Elmondja, hogy 2015. január vagy február 1-étől fog máshol dolgozni, ezt követően a
helyettesítést minden nap más háziorvos látja majd el, a rendelési idő természetesen nem
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változik, a rendelőben szükséges eszközökről továbbra is ő gondoskodik. Amíg itt dolgozik az
ügyeleti ellátásban is részt vesz. Szeretné megköszönni a testületnek, hogy itt dolgozhatott,
megszerette Fegyverneket.
Dr. Tatár Gábor alpolgármester: Van-e a doktornőnek tudomása fegyverneki lakosú
orvostanhallgatóról?
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Tudomása szerint Dr. Tóth Sarolta doktornő fia befejezte
az orvosi egyetemet, illetve hallott arról, hogy Szapárfaluból is jár valaki az orvosira, de nem
ismeri.
Tatár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék álláspontjukat
az elhangzottakkal kapcsolatban.
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az
elhangzottakkal és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az elhangzottak alapján a bizottság támogatja a
határozati javaslatot. Szomorú, hogy a doktornő így döntött.
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: A családja miatt választotta ezt a lehetőséget, az eddig
eltelt három év alatt igyekezett a fegyverneki lakosokat ellátni.
Ambrus Dénes: Dr. Otrosinka Sylwia doktornőt kérdezi, hogy az ügyeleti ellátásra vonatkozó
megállapodást nem bontották fel? Továbbra is részt vesz az ügyeleti szolgálatban?
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Egyelőre nem bontották fel a megállapodást, részt kíván
venni az ügyeletben 1-2 alkalommal, az elkövetkező 6 hónapban kiderül, mennyire van
szükség.
Ambrus Dénes: Május 31-éig vállal ügyeletet?
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Amikor felkérik, elvállalja az ügyeletet.
Szatlóczki Edit: Ez alatt az idő alatt járnak juttatások, a felmondási idő alatt is jár egyéb
juttatás?
Tatár László polgármester: A doktornő albérletben lakik a településen, amit teljes
egészében fizet, a garázsbérletet fizette az önkormányzat egy ideig.
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Megerősítette, hogy az albérletet saját maga fizeti, a
garázsbérletet pedig addig támogatta 10.000,- Ft/hó összeggel az önkormányzat, míg
közalkalmazottként dolgozott, 10 hónapig, amióta vállalkozóként végzi tevékenységét, nem
kapja.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozzák:
173/2014.(XI.20.)sz.

önkormányzati határozati javaslat:
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A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött
Feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött
megállapodás felmondásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a LIFE-VOLUME
Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos által bejelentett III.
számú háziorvosi szolgálat 2013. január 01-től hatályos 59/2013.sz. Feladatellátási szerződés felmondását 2014. november 30-ától számítva 6 hónapos
felmondási idővel, 2015. május 31-ével.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2015.
június 1-től a III. számú háziorvosi szolgálatban 1 fő egészségügyi szakdolgozó
bérköltségére, az OEP finanszírozás terhére.
Erről értesül:
1. Dr. Otrosinka Sylwia a LIFE-VOLUME Kft. képviselője
2. Országos Alapellátási Intézet
3. Tatár László polgármester
4. Buzás Istvánné dr. jegyző
5. Képviselőtestület tagjai
6. Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos távozik az ülésről.
2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A napirendet mindhárom bizottság tárgyalta, felkéri a bizottság
elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatait.
Molnár Barna az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja a költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztató és a határozati javaslat
elfogadását javasolja. Köszönettel veszi, hogy a beszámolót továbbra is elkészítik és a testület
elé kerül, annak ellenére, hogy a törvény erre nem kötelezi az önkormányzatot.
Ambrus Dénes: Elmondja, hogy nem érti a polgármesteri keret működését, a tájékoztatóban
szerepel, hogy jelentősen túllépték a keretet, de a következő sorban visszatérülés szerepel.
Tatár László polgármester: Testületi döntés alapján a polgármester egy éves keretből
gazdálkodik, amelyet vissza nem térülő szociális segélyekre, különböző szervezetek
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támogatására, illetve kölcsönökre vagy munkabérelőlegre fordít, amely összegeket a
közfoglalkoztatási bérből vonják folyamatosan. A kölcsönök és előlegek visszatérülnek.
Ambrus Dénes: Ha év közben túllépi a polgármester a testület által elfogadott keretet, akkor
nincs értelme meghatározni.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Valóban van év közben túllépés, de ez év végére visszatérül, a
lényeg, hogy december 31-én ne haladja meg a 6 mFt-ot.
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: Kiegészíti a hozzászólást azzal, hogy a polgármesteri
keretből igénylők nagy része közfoglalkoztatásban dolgozik, akik valamilyen ok (gyógyszer-,
tüzelővásárlás, közüzemi számla kifizetése) miatt fordulnak polgármester úrhoz,
közfoglalkoztatási bérükből előleget kapnak, amit havonta visszavonnak a fizetésükből.
Ambrus Dénes: Mikor történt a kölcsönök folyósítása?
Tatár László polgármester: Egész évben folyamatosan.
Ambrus Dénes: Úgy látja, hogy a polgármesteri keretnél nincs korlát, év közben lehet ez
jelentős összeg is.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előzetes információ szerint
2015. évben kifutással megszűnik a lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás. Ezzel az intézkedéssel sok ember még nehezebb helyzetbe kerül,
hiszen megszűnik egy minden hónapban rendszeres támogatás. Az önkormányzatoknak
keresni kell erre is a megoldást.
Ambrus Dénes: Érdeklődött a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet működésével
kapcsolatos költségekről, külön kimutatható-e vagy bele van építve az önkormányzat
költségvetésébe? Hol lehet megtalálni a szövetkezet eredményeit? Milyen kapcsolat van az
önkormányzat és a szövetkezet között?
Tatár László polgármester: A Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet önműködő,
önkormányzati forrásra nincs szükség. A szövetkezet tagja az önkormányzat, 1 szavazattal
rendelkezik.
Ambrus Dénes: A térkő gyártó üzem bevétele hol jelenik meg?
Tatár László polgármester: A térkő gyártása a start munkaprogram része, költségeit az
önkormányzat költségvetése tartalmazza.
Ambrus Dénes: A költségvetés év közbeni beszámolóit nem kell a testületnek tárgyalnia? A
költségvetést el kell fogadnia a testületnek?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselőtestület tárgyalja az éves költségvetést, de a törvény
változása szerint a féléves, ¾ éves beszámolót, valamint a tervkoncepciót nem kell a testület
elé vinni, ez szeptember 30-tól hatályba lépett.
Ambrus Dénes: A testület a költségvetés elfogadását és a következő évben az erről készült
beszámolót köteles tárgyalni?
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Igen, ezt írja elő a törvény, de az előző évek gyakorlatát követve
a képviselőtestület 2015. évi munkatervében szerepel a tervkoncepció és a féléves, illetve a ¾
éves tájékoztató is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a
tájékoztatót, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbiak
szerint fogadnak el:
174/2014.(XI.20.)

határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Pénzügyi szervező
3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
javaslatát.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol a rendelettervezet 3. és 4. §-ában az alábbiak szerint:
3. § A rendelet 6. sz. mellékletében a „KÖTELEZŐ FELADATOK” című rész 6.)
d.), h.), i.) és k.), valamint a 8.)e.) pontja hatályát veszti, az i.) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„i.) önkormányzati segély”
4. § A rendelet 6. sz. mellékletében az „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” című
rész 24.)a.) és e.) pontja hatályát veszti és kiegészül az alábbi 25.), 26.) és 27.)
ponttal:
25.) Bölcsődei csoport fenntartása az éves költségvetési rendelet szerint.
26.) Start munka, közfoglalkoztatása szervezése, végzése.
27.) Méltányossági közgyógyellátás
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E módosítással a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Tatár László polgármester: A módosított rendelet-tervezetet a képviselők az ülést
megelőzően megkapták.
Herman József: Nem ért egyet a bizottság nevének megváltoztatásával.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A bizottságok megválasztásánál, az SZMSZ-ben, minden
határozatban, dokumentumban az Oktatási és Közművelődési Bizottság szerepel, ezen az
egyetlen helyen kell javítani, mivel véletlenül itt benne maradt a „Sport” szövegrész.
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: A kötelező feladatokat az állam finanszírozza?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A kötelezően elírt feladatokat az állam finanszírozza. Az önként
vállalt feladatokon belül az önkormányzat fenntartja többek között a bölcsődei csoportot, start
munkát, méltányossági közgyógyellátást biztosít, stb.
Papp Róbert: Világosan látszik, hogy a járásokhoz átvittek feladatokat, de ami kényesebb,
rázósabb dolog, például a szociális segély, azt az önkormányzatoknál hagyják. Ezt
felháborítónak tartja.
Szatlóczki Edit: Módosító javaslatot tesz, a rendelet-tervezet 2. §-ában a „A jegyző
távollétében a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalban az igazgatási csoportvezető helyettesíti.”
mondatban javasolja a jegyző szót jegyzőt-re módosítani.
A képviselők további kérdést nem tesznek fel, véleményt nem nyilvánítanak, Tatár László
polgármester szavazásra bocsátja Szatlóczki Edit módosító indítványát, mellyel a képviselők
9 igen szavazattal egyetértenek és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
20/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat.
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja az alábbi rendelet-tervezeteket és határozati
javaslatot:
1.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2.) Az állati hulladék elhelyezéséről szóló 33/2012.(VI.01.) önkormányzat rendelet
módosításáról
3.) A Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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4.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5.) Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6.) Kitüntető díjak alapításáról szóló 4/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7.) A középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló
31/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.) A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
9.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10.)
A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról
11.)
Lakáscélú munkáltató támogatásról szóló rendelet elfogadásáról
12.)
A lakáscélú munkáltató támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati
határozat hatályon kívül helyezéséről
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen javasolta, hogy a rendelet 7.
§ (1) bekezdéséből törölje a testület az 50 %-os mértékű adókedvezményt azon
ingatlantulajdonosok esetén, akiknek üresen álló lakása, beépítetlen telke vagy tanyaépülete
van. A bizottság azonban ezt a módosítást nem támogatta. Ismerve a jövő évi költségvetést, a
törvény által várható önkormányzati megszorításokat, minden anyagi forrásra szükség lesz.
Ha az önkormányzatok fejleszteni szeretnék a települést, akkor plusz adók kivetésére
kényszerülnek, ezért úgy gondolja, hogy minden bevételi forrást meg kell ragadni. Az
adókedvezmény törlésével az önkormányzat bevétele 1,5-2 mFt-tal növekedne, természetesen,
ha mindenki befizeti az adót. Elmondja még, hogy az önkormányzatnak plusz költségébe
kerül az elhagyatott, üresen álló ingatlanok rendbetétele, mivel a tulajdonosok sok esetben
nem érzik kötelességüknek az ingatlanok karbantartását. Indítványozza, hogy az említett
kedvezményt törölje a testület a rendeletből.
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen is
említette és most is felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a lakosság kommunális
adótartozása meghaladja a 18 mFt-ot. Javasolja, hogy azoknak a nevét függesszék ki a hivatal
ajtajára, akiknek adótartozása van és a hivatalban ne jelenjen meg semmiféle támogatásért.
Elmondható, hogy az adókötelezettségüket nem teljesítő lakosok miatt vagyunk nehéz
helyzetben, mindenképpen szükséges lenne valamilyen szankció bevezetése.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Kifüggeszteni nem lehet az adósok nevét, de a szociális
rendeletben szabályozni lehet, hogy akinek tartozása van az önkormányzat felé, az nem
kaphat támogatást, segélyt. Ez korábban is szerepelt a szociális rendeletben.
Papp Róbert: Arra is felhívja a képviselők figyelmét, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak egész évben átutalásra kerül 40 mFt, amelynek még nincs meg a fedezete. El kell
gondolkodni azon, hogyan lesz ez pótolva, ha az önhiki-t nem kapja meg az önkormányzat.
Ambrus Dénes: Az előterjesztés végén szerepel, hogy a költségvetés ismeretében a
decemberi ülésen tesznek javaslatot a díjtételeket tartalmazó rendeletek módosítására, az
esetleges emelésekről. Véleménye szerint a rendeletek felülvizsgálatát együtt kellene
tárgyalni, ha szükséges a mérlegelés, akkor minden rendeletet együtt mérlegeljenek. Úgy
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látja, hogy érdemi módosítások nem történtek, ha ezeket most elfogadjuk, akkor 2015. évben
már nem módosíthatjuk.
Tatár László polgármester: Minden egyes rendelet esetén fennáll a módosítás lehetősége, ha
szükséges év közben is módosítható. A díjtételeket év végén vizsgálja meg a testület, még
nem ismerjük a konkrét költségvetési számokat, ezért jelenleg nem tudjuk beterjeszteni a
testület elé.
Ambrus Dénes: Módosító indítványként javasolja, hogy a rendeletek felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést vegye le a testület napirendről és a december 11-ei ülésen együtt tárgyalja.
Tatár László polgármester: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet
december 1-ig ki kell hirdetni, arról dönteni kell a testületnek.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeleten kívül
más rendeletnek nincs pénzügyi vonzata. Az államháztartási törvény szerint árat emelni úgy
lehet, hogy 45 nappal előtte ki kell hirdetni, tehát előző évben dönteni kell a testületnek az
adóemelésről. Az előterjesztésben azonban nincs szó adóemelésről.
Ambrus Dénes: Annyiban változtat a módosító indítványát, hogy azokat a rendeletmódosításokat vegyék le napirendről, amelyek esetén nincs előírás a kihirdetésre.
Molnár Barna: Javasolja, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
módosítását a decemberi ülésen tárgyalja a testület, várjuk meg a költségvetési adatokat,
addig ne terheljük a lakosokat plusz költséggel.
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint ne az adót emeljük, hiszen az nem
jelent többet évi 2 mFt-nál, hanem törekedjünk az iparűzési- és a gépjárműadó-hátralék
behajtására.
Ambrus Dénes: Visszavonja módosító indítványát.
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Papp Róbert módosító indítványát, kéri,
hogy arról szavazzanak, a testület felvegye-e a javaslatot. A képviselők 3 igen szavazattal 5
nem ellenében 1 tartózkodás mellett arról döntöttek, hogy a módosító indítványt elutasítják.
Papp Róbert: Felhívja a figyelmet az önkormányzat kintlévőségére, amelynek összege 77
mFt, év végéig radikális lépésre van szükség ennek behajtására, mert probléma lesz az
önkormányzat jövő évi költségvetésével.
Burján Attila: Ha emeljük az adónemeket, nem biztos, hogy több lesz a bevétel, hiszen most
is sokan nem fizetik, látjuk a hátralékokat.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az utóbbi 2-3 évben
sikeresebbek voltak a behajtások és az évi befizetések. Kérelmek elbírálásakor köteleztük a
lakosokat a tartozásuk kifizetésére, illetve nyilatkoztak, hogy valamely juttatásukból
levonásra kerülhet. Ez az összeg kb. 10-15 év hátraléka, amit göngyölítve viszünk évről évre.
Papp Róbert: Országgyűlési képviselőktől hallotta, mi szerint, ha az önkormányzatok
fejleszteni akarnak, pluszadókat kell kivetni.
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Tatár László polgármester: A képviselőtestületnek dönteni kell arról, hogy a jövő évben
milyen fejlesztéseket akar, hol találja meg ehhez a forrást? Saját bevétele az önkormányzatnak
nem lesz fejlesztésekre, de ez az önkormányzatok 95 %-nál így van. Csak a pályázati
lehetőségekre, uniós támogatásokra lehet hagyatkozni.
Papp Róbert: Rákérdezett Dr. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő asszonytól, aki
elmondta, hogy aki nem fizet adót, annak nevét nyilvánosságra lehet hozni, semmilyen
törvényt nem sért.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Kisebb javításokat, módosításokat javasol az alábbi rendelettervezetekben:
1.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet-tervezet 6. §-ában lévő mondatot
javasolja kiegészíteni a „3. §”-sal az alábbiak szerint:
6. § A rendelet 3. § (2) bekezdésében az „Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság” „Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul.
2.) Az előterjesztés 11. oldalán a rendelet-tervezetben a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosításának címében a rendeletszámban az
évszám elírásra került, helyesen: 31/201l.(VIII.29.). A rendelet-tervezet 2. §-át javasolja
kiegészíteni az alábbiak szerint:
2. § A rendelet címében a „Nagyközség” „Város” megnevezésre, a rendelet 7. § (2)
bekezdésében a „Nagyközségi” megnevezés „Városi” megnevezésre módosul.
3.) Az előterjesztés 13. oldalán a Lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló rendelet-tervezet
3. §-ából törölje a testület az „Ezzel egyidejűleg a 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati
határozat hatályát veszti.” mondatot, valamint az 1. sz. melléklet 1/a. pontjának első
mondatából a mondat végén lévő „dönt a kérelmekről.” szövegrészt ismétlés miatt.
A testületi ülésre elkészítettük azt a határozati javaslatot, - minden bizottsági ülésen említettük
– amely a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzatot
hatályon kívül helyezi. A testület tagjai az ülés előtt megkapták az előterjesztés e határozati
javaslattal történő kiegészítését, amelyről a képviselőknek dönteniük szükséges.
A képviselők további hozzászólást, kérdést nem intéznek, Tatár László polgármester
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezeteket és a határozati javaslatot.
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
21/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják az állati hulladék
elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
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Az állati hulladék elhelyezéséről szóló 33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a Fegyverneki
Önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet-tervezetet az
alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
23/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a település
környezetvédelméről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett egyetértenek Buzás Istvánné dr.
jegyző módosító indítványával és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló
rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
25/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a kitüntető díjak
alapításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Kitüntető díjak alapításáról szóló 4/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a középületek és a
közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak
szerint:
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló
31/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a lakáscélú
támogatásokról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett egyetértenek Buzás Istvánné dr.
jegyző két módosító javaslatával és a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
29/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadják a köztisztviselők
kedvezményeiről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett egyetértenek Buzás Istvánné dr.
jegyző két módosító indítványával és a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Lakáscélú munkáltatói támogatásról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 12. sz., a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv
12/A., 12/B. és 12/C. sz. melléklete tartalmazza.
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A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a lakáscélú munkáltató támogatásról szóló
45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről és az alábbi
határozatot hozzák:
175/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

A lakáscélú munkáltató támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáscélú munkáltatói
támogatásról szóló 45/2004.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1.) Intézményvezetők
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) napirend: 2015. évi nyersanyagnorma elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok
javaslatait.
Mindhárom bizottság támogatja a 2015. évi nyersanyagnorma elfogadását.
Tatár László polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az előterjesztés 2. oldalán
javították az elírt számokat.
Herman József: A bizottsági ülésen kért egy kimutatást, amelyet az ülés előtt juttatott el
részére a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője. A kimutatás tartalmazza a start
munkaprogram mezőgazdasági projekten belül megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket,
amelyet az önkormányzat átadott a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére
feldolgozásra összesen 851.247,- Ft összegben.
Dr. Tatár Gábor alpolgármester: Ha megnézzük, hogy a nyersanyag összköltsége a
konyhának 52 mFt, a kb. 800-900 eFt nem nagy összeg. Úgy gondolja, hogy a 600,- Ft-os ár
elfogadható, ezért ½ liter levest és ½ liter köretet kap a megrendelő.
Ambrus Dénes: A konyha által készített étel árát nem befolyásolja az önkormányzat által
átadott nyersanyag mennyisége. A finanszírozásnál megjelenő 4 mFt-os csökkenés nem fog
kiváltani minőségi romlást.
Tatár László polgármester: Az ebéd 2014. évben 600,- Ft-ba került, 2015. évben 650,- Ft-ra
emelkedik. A konyha vezetője és dolgozói szeretnék, ha két menüből lehetne választani,
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maradna az eddigi menü, ami az gyermekétkeztetésnek megfelel, valamint egy tartalmasabb
menüt.
A képviselők további véleményt nem nyilvánítanak, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi nyersanyagnormáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Fegyvernek Város
munkatervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Önkormányzat

Képviselőtestülete

2015.

évi

Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok
javaslatait.
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestület 2015. évi munkatervét.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A bizottsági üléseken is elmondta, hogy módosítást javasol a
munkaterv NOVEMBER 26-ai ülésének 3.) napirendjének törvényi hivatkozásánál. A helyes
törvényi hivatkozás: (Szt. 92. § (1) bek. b.) pont).
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
176/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2015. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői
5.) Intézmények vezetői
(A munkatervet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)
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7.) napirend: Az önkormányzat által 2015. évben támogatott ünnepekről és
rendezvényekről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok
javaslatait.
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatban feltüntetett ünnepek és
rendezvények támogatását.
Tatár László polgármester: A határozati javaslatban a II. TÁMOGATOTT VÁROSI
RENDEZVÉNYEK után nem II., hanem III. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó-ra
kerül sor, amelyet javasol módosítani.
Herman József: Felmerült az Oktatási és Közművelődési bizottság ülésén, de nem vették fel
napirendként, hogy miért nem támogatott rendezvény a Városi Pedagógus Nap? Javasolja,
hogy a testület vegye fel a támogatott városi rendezvények közé.
Tatár László polgármester: A Pedagógus Nap minden évben megrendezésre kerül, az idén
az óvoda dolgozóinak bevonásával szervezte a KIK, amelyet a polgármesteri keretből
támogattunk. Úgy gondolja, ha a testület minden évben biztosít számára keretet, akkor
továbbra is támogatják.
Papp Róbert: Mennyi támogatást kapott a rendezvény?
Tatár László polgármester: Ha jól emlékszik, 100.000,- Ft-ot.
Molnár Barna: Több rendezvény is van a városban, amit lehetne támogatni, de ha
forráshiány miatt kivették a támogatott rendezvények közül a Virágzó Tisza Napját, mert
keresik a pályázati lehetőséget, akkor úgy véli, hogy maradjanak a realitás talaján.
Papp Róbert: Egyetért Molnár Barna képviselőtársával.
Egyéb hozzászólás nem hangzik el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Herman
József javaslatát, mely szerint vegyék fel a támogatott városi rendezvények közé a Városi
Pedagógus Napot, amelyet a képviselők 2 igen szavazattal 6 nem ellenében 1 tartózkodás
mellett nem támogatnak.
A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek Tatár László módosító indítványával és 8 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák:
177/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat által támogatott 2015. évi ünnepekről és rendezvényekről
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza:
Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évben az
önkormányzat által támogatott ünnepeket és városi rendezvényeket az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
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I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
Január 22. Magyar Kultúra Napja:
az ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. január 17.
Március 15. Nemzeti Ünnep
megemlékezés időpontja: 2015. március 15.
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
megemlékezés időpontja: 2015. június 4.
Augusztus 20. Állami Ünnep
megemlékezés időpontja: 2015. augusztus 20.
Október 6. Nemzeti Gyásznap
Október 23. Nemzeti Ünnep
ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. október 23.
II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
III. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó
Megrendezésének időpontja a 2015. április 11.
Május 23. Gyereknap
megrendezésének időpontja: 2015. május 23.

VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus. 15.
Örményesi testület még nem döntött az időpontról.

Fegyvernek Város Napja
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus 01.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
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3./ Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
4./ Képviselőtestület tagjai
8.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottságok
javaslatait.
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosítását.
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
178/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 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 határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.) A határozat „III. Intézményi önként vállalt feladatok” fejezet kiegészül az alábbi
4.) ponttal:
„4.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki
telephely SOS segélyhívó telefonrendszerben 1 fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben 2015. január
1. - 2019. december 31. közötti időszakban.”
2.) A határozat „IV. Egyéb feladatok” fejezet 4.) pontjának ötödik, hatodik és hetedik
bekezdésében a „2014. december 31-ig” „2015. december 31-ig”-re módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
4.) Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
5.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdasági vezető
9.) napirend: Alpolgármesterek illetményének megállapításáról szóló határozatok
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslatokban elírás történt, az alpolgármesterek
választása az október 21-ei alakuló ülésen történt, a tiszteletdíjra október 22-étől jogosultak,
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ezért szükséges mindkét alpolgármester illetményének megállapításáról szóló határozat
módosítása.
A képviselők hozzászólást nem intéznek az előterjesztéshez, dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár
Gábor alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozatokat 8-8 igen
szavazattal 1-1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadják el:
179/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Az alpolgármester illetményének megállapításáról
önkormányzati határozat módosításáról

szóló

168/2014.(X.21.)

sz.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 168/2014.(X.21.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

sz.

A határozatban a „2014. október 13-tól” szövegrész „2014. október 22-től”
szövegrészre módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés
180/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Az alpolgármester illetményének megállapításáról
önkormányzati határozat módosításáról

szóló

169/2014.(X.21.)

sz.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 169/2014.(X.21.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

sz.

A határozatban a „2014. október 13-tól” szövegrész „2014. október 22-től”
szövegrészre módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés
11.) napirend: A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. sz.
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a Feladat-ellátási szerződés 1. számú
módosításában, a 3.4./ pontját javasolja kiegészíteni a felsorolás előtt az alábbi szöveggel:
Helyettesítést ellátó háziorvosokkal:, valamint az alábbi 3. ponttal: 3. Dr. Heitler Csongor
Esz: 46772.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek Buzás Istvánné dr. jegyző
kiegészítő javaslataival és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
181/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a152/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, Dr.
Landgraf József háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását
megkösse.
Erről értesül:
1. Dr. Landgraf József
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Országos Alapellátási Intézet
5. Képviselőtestület tagjai
(A Feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítását a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)
12.) napirend: Nyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből történő
ellátásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el a témával kapcsolatban, a képviselők 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozzák:
182/2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozat:

Nyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből
történő ellátásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestület nyilatkozik, hogy a III.
számú háziorvosi szolgálatra a Feladat-ellátási szerződést területi ellátási érdekből,
területi ellátási kötelezettséggel köti Dr. Landgraf József háziorvossal.
Erről értesül:
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1. Dr. Landgraf József
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Országos Alapellátási Intézet
5. Képviselőtestület tagjai
Napirendek után:
Tatár László polgármester: A bizottsági üléseken érkezett jelzés a bizottsági ülések kezdési
időpontjának módosítására. Javasolták, hogy az Oktatási és Közművelődési, illetve a Szociális
és Egészségügyi Bizottság ülése 15 órakor kezdődjön, a Pénzügyi Bizottság ülése pedig
továbbra is 14 órakor.
A képviselők egyhangúlag egyetértenek az időpontok változásával.
Tatár László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy november 27-én kerül sor a
polgármesterek és képviselők képzésére Törökszentmiklóson, a képzés kb. 4 órát vesz
igénybe, amelyet követően tesztet kell kitölteni a résztvevőknek.
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 17,55 órakor
bezárja.
Kmft.
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(: Dr. Bognár Zoltán :)
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