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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. május 28-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 Május 5-én Tiszatenyőn tájékoztatást kaptunk a helyi védelmi bizottságok működésének új

rendszeréről. A védelmi bizottsági feladatok alapvetően nem változtak.
 Ugyanezen a napon a Képviselőtestület döntéséről tájékoztattuk a Polgármesteri Hivatal érintett

munkatársait a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megalakítását követő menetrendről, a
munkatársakat érintő változásokról.

 6-án Szolnokon a Regionális Ivóvízjavító Program II. üteméről volt egyeztetés. Lényege: milyen
módon kerüljön a projekt meghirdetésre. Az ún. „Sárga Fibik” – azaz részletes tervek nélkül
kerüljön meghirdetésre, vagy „Piros Fibik” – részletes kiviteli tervek alapján. Az Észak-alföldi
Régió a „Sárga Fibik” megoldást ajánlotta, mivel 2010. június végéig a projektnek meghirdetésre
kész állapotban kell lenni.
Ugyanebben az ügyben 19-én Törökszentmiklóson is egyeztettünk, hogy a kistérségünkben a
„Sárga Fibik” megoldást kell választani. Ebben az esetben az Észak-alföldi Régió elkészíti a
pályázati anyagot, nekünk csak információt kell biztosítani.

 A Nagykunsági Búzatermelők Kft május 6-i közgyűlésén részt vettem. A társaság eredményesen
zárt. A társaságban lévő vagyonunk (550 eFt) tovább nőtt.

 7-én kistérségi ülésen vettem részt, ahol elfogadásra került az Együttműködési Megállapodás a
Szolnok Agora Programról, melynek lényege, hogy Szolnok oktatási, kulturális rendezvényeibe
bevonja a megállapodást aláíró önkormányzatokat. Ehhez jelentős uniós forrást nyert.

 Ugyancsak 7-én a hivatal valamennyi dolgozóját tájékoztattuk a 2010. január 1-től életbelépő
szervezeti változásról.

 12-én az intézményvezetőkkel az aktuális feladatokat egyeztettük.
 Május 13-án és 14-én „Jász-Nagykun-Szolnok 2009” elnevezéssel kommunikációs védelmi

gyakorlat volt az operatív törzsnek.
 14-én a Hubai perben testületi felhatalmazás alapján a bizottság egyeztetett a felperessel , illetve

képviselőjével. Nyilvánvalóvá vált, hogy a buszmegálló megszűntetéséről nem hajlandók
lemondani, csak a kártérítésről és a költségekről. Ezért várjuk, hogy a perben mit lép a felperes.

 Május 15-én megyei Környezet- és Természetvédelmi Napok megnyitóján vettem részt, ahol
lehetőségünk volt megismerni több önkormányzat környezetvédelmet szolgáló eredményes
pályázatát. Pl. Törökszentmiklóson termálvízre alapozott intézményi fűtési rendszer kiépítése és
a strand fejlesztése.

 16-án a VI. Országos Diák-Gulyásfesztivál sikeresen lezajlott, nagyszámú részvétel volt, 84
csapat indult a főzőversenyen, versenyen kívül 12 csapat főzött.

 Szintén 16-án az ÁFÉSZ közgyűlése volt, melyen sajnos az önkormányzat nem tudta
képviseltetni magát. A szövetkezet a nehéz gazdasági körülmények között is eredményesen zárt.

 18-án a Posta képviselője keresett meg, hogy információt szerezzen, milyen új szolgáltatást
igényelne az önkormányzat a Magyar Posta Zrt-től.

 19-én polgármestereket láttunk vendégül, ahol előadást hallgattunk meg a klímaváltozás
hatásáról, illetve tájékoztattam a polgármestereket önkormányzatunk működéséről.

 20-án a Gácsi per tárgyalása volt (bővebb tájékoztatás szóban)
 21-én Debrecenben aláírtam az Orvosi Rendelő nyertes pályának támogatási szerződését.
 22-én a Mezőtúri Olajos Növények Kft. közgyűlése lesz. (tájékoztatás szóban)
 22-én Törökszentmiklóson az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelöléséről ismételt

egyeztetést kértünk. (tájékoztatás szóban)
 23-án a Takarékszövetkezet közgyűlésén veszek részt.
 Kovács Istvánné (sz.Bodza Piroska, 1909.05.23.) Fegyvernek, Dózsa Gy.u . 126. sz. alatti lakost

22-én a lakásán köszöntöttük 100. születésnapja alkalmából.
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 A Csongrád Megyei Önkormányzat elindította a Csongrádi Vízmű projektet, melyben a vízügyi
igazgatóságok nem vesznek részt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
kezdeményezte, hogy az érintett önkormányzatok nyilatkozzanak. Számunkra és a
környezetvédők számára is elengedhetetlen a duzzasztó építése, mert nem tudnánk biztosítani a
Holt-Tiszából a belvíz gravitációs leengedését. A Tisza vízszintjének emelkedésével jelentős
talajvízszint emelkedés is bekövetkezne a településünkön.

 Az Észak-Alföldi Régió Régiós Napot szervez Debrecenben május 23-án. A kistérségünk
képviselteti magát. Fegyvernek települést Gődér Józsefné mézzel, Balogh Mária gobleinnel,
Molnárné Daku Márta kosárfonással, Bárdi László fa- és csontfaragásaival képviseli.

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Ápr. 3 2 2 2 518

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- temetési segély 1
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 38
- lakásfenntart.tám.elutasítás 1
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás 2
- átmeneti segély elut. 2
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

a beszámolási időszakban felhasználás nem volt, maradvány: 1.090.699.-

IV. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: április 29-én kifizetés: 1 millió Ft
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

volt.
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 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
N e m l e g e s

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

 2009. évi XXXI. tv a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv
hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.tvr., valamint ezzel
összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról.

 2009. évi XXXV. tv. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról.

Fegyvernek, 2009. május 20.

Huber Ferenc
polgármester
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Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Igazgatójától
Fegyvernek, Felszabadulás 173.

BESZÁMOLÓ

A Képviselőtestület 2009. május 28-i ülésére, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének szociális szolgáltatásairól, az

intézmény szakmai munkájáról.

Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt.) 92/B. § (1.) bek., d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét.

Az éves szakmai munkáról az alábbiak szerint számolok be:

I. AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ HIÁNYOSSÁGAINAK VÉGREHAJTÁSA:

Legutóbb 2008. május 29.-én számolt be az intézmény a szakmai tevékenységéről. A
Képviselőtestület a 67/2008. V. 29. sz. határozatában, a beszámolóban feltárt hiányosságok
felszámolására javaslat kidolgozását írta elő az intézménynek.
A feltárt hiányosságok a következők voltak:

1.) A házi segítségnyújtás szakfeladaton az Szt. változásai miatt várhatóan több időst
kell ellátni a házi segítségnyújtásban. A szociálisan rászorult, gondozási szükséglettel
rendelkező, napi 4 órán belüli gondozást igénylőt el kell látni, elutasítani nem lehet. A
szakfeladaton foglalkoztatottak létszáma nem elegendő a feladat ellátására. Létszámigény
kidolgozását írta elő.

2.) A Gyermekjóléti Szolgáltatás szakfeladaton a 2007. július 01-től megalakuló
társulás többletfeladatai, valamint a 2007-ben tartott Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalának ellenőrzésének megállapításai miatt a szolgálat alkalmazotti létszámának
0,125 fővel történő emelésének megindoklását, kidolgozását írta elő.

3.) A tárgyi hiányosságok pótlására, a családsegítő épületének homlokzatának
felújítása, járda újjáépítése, a szapárfalui és újtelepi Idősek Klubjának akadálymentesítése, és
a szennyvízcsatornák átvizsgálására tett javaslat megindoklását kérte a Képviselőtestület.
Az intézmény a 2008. június 26-i ülésre a feltárt hiányosságok pótlására az előírtaknak
megfelelően elkészítette a javaslatait, melyet a Képviselőtestület a 105/2008. VI. 26. sz.
határozattal elfogadott és kötelezettséget vállalt a hiányosságok pótlására, melyet 2008-ban
sikerült megvalósítani. Ennek eredményeként:

1.) A házi segítségnyújtás szakfeladaton a megnövekedett gondozási igények
ellátására 300 000 Ft-ot használhatott fel az intézmény túlóra kifizetésére elszámolási
kötelezettség mellett ebből 177 000 Ft-ot teljesítettünk, a többi visszautalásra került.

2.) Az újtelepi és szapárfalui Idősek Klubjának akadálymentesítése a
mozgáskorlátozottak részére, valamint a szennyvízcsatornák átvizsgálása megvalósult.

3.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének a homlokzat felújítása és a
járda újjáépítése megtörtént.

4.) 2008. szept. 01-től a gyermekjóléti szakfeladaton az alkalmazotti létszám 0,125
fővel (7 óráról 8 órára) emelkedett.
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5.) Együttműködési megállapodást kötöttünk az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskolával a gyermekjóléti feladatok ellátásában.

II. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI ELLÁTÓRENDSZERBEN:

Az intézmény az Szt. 57 § (1) bekezdése alapján a helyi ellátórendszerben szociális
alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény.
Alapfeladata: szociális alapszolgáltatások szervezése és biztosítása a helyi lakosság
szociálisan rászorult rétegeinek, önálló életvitelük fenntartásában, lakókörnyezetükben és
saját otthonaikban. Segítségnyújtás koruk, egészségi állapotuk, mentális állapotuk, vagy más
okból származó problémáik megoldásában.

III. AZ INTÉZMÉNYT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ INTÉZMÉNY
SZOLGÁLTATÁSAI

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban

Szt.)
- 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről
- A módosított 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó

szociális ellátások igénybevételéről
- A 29/1993 (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátások térítési díjáról
- Módosított 188/1999 (XII. 16.) korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó

szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről
- Módosított 257/2000 korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról.

- 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek
továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról

- 48/2004 (XII. 23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt a szociális ellátások
szabályozásáról szóló 7/1996 (IV. 5.) helyi rendelet

- 2008. CII tv. a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük
feltételeiről

AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI:
A módosított Szt. 86 § (2) bekezdése alapján Fegyvernek településnek az alábbi szociális
alapszolgáltatásokat kell működtetni:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás időskorúak részére
- gyermekjóléti szolgáltatás
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Fegyverneken az előírt alapszolgáltatásokat az Önkormányzat a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával biztosítja, fegyverneki telephelyen a helyi
lakosság számára.
Az intézmény 3 telephelyen működtet Idősek Klubját, a jogszabály alapján 1 kötelező, a
másik két Klub működtetése önként vállalt feladat.
Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja fegyverneki telephelyein:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás (a szolgáltatásról külön beszámoló készül a

gyermekvédelemmel együtt.)

IV. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik:
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Felszabadulás út173.
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja Fegyvernek, Felszabadulás út 40.
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja Fegyvernek, Ady Endre út 42.

Tárgyi feltételek:
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézmény központ: a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
székhelye, irányítási központja is itt működik.
Az épület homlokzata, a járda felújítása megtörtént 2008-ban. Az épület helyiségei a
szakmai jogszabályoknak megfelelően biztosítják mind a családsegítés, mind a
gyermekjóléti szolgáltatás szakmai önállóságát. A négyszemközti szoba lehetőséget
biztosít a pszichológusi tanácsadásra, pártfogói felügyelet fogadóóráira, a jelzőrendszer
esetmegbeszéléseire, csoportfoglalkozásokra, valamint a kliensekkel való foglalkozás
négyszemközti beszélgetéseire. Megoldásra vár a meglévő akadálymentes feljáró
felújítása, korlát pótlása. Az ügyféliroda utcai ablakainak felújítására, kicserélésére lenne
szükség, energiatakarékossági szempontból. Külső mázolásra szorulnak
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja
Az épület komplex felújítására, akadálymentesítésére beadott pályázat sikeres volt. Ennek
eredményeként megoldódik az épület tetőszerkezetének, a tálalókonyhának a teljes
felújítása, info-kommunikációs akadálymentesítése, a vizesblokk, fürdőszoba átalakítása,
a fűtésrendszer és a világítás korszerűsítése.
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja
2008-ban megvalósult az akadálymentes bejutás az épületbe. A szennyvízelvezető
rendszer átalakítása megtörtént. Továbbra is gond, főleg a nyári hónapokban a
tálalókonyha szellőztetésének a hiánya. Egy bukó ablak kialakításával ez a probléma is
megoldódna. Költségvetésünkből fedeztük a külső festési, mázolási feladatok egy részét,
viszont a szennyvízelvezetés hibája miatt az ebédlő állapotában jelentős romlás állt be,
kijavítása szükséges.
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja
Az épület akadálymentesítése, a szennyvízrendszer átvizsgálása, felújítása megtörtént
2008-ban. A fűtésrendszert felülvizsgáltattuk, a radiátorok elavultak, keressük a
megoldási lehetőségeket. Festés, mázolás szükséges, egy részét a költségvetésből
fedeztük.
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Az Újtelepi és Szapárfalui Idősek Klubjának helységei a jogszabályoknak megfelelően
biztosítják a szakmai munkavégzést. Az Annaházi Idősek Klubjának felújítására nyertes
pályázattal lehetőség adódik az időseken kívüli ellátotti csoportok (fogyatékkal élők,
hajléktalanok) speciális ellátására is.

Eszközellátottság:
a.) Nappali ellátás:
Mindhárom Idősek Klubjának tálalókonyhája rendelkezik a HACCP
minőségbiztosítási követelményeivel. Az újtelepi és szapárfalui Idősek Klubjában az
internethálózat kiépítésre került, számítógép hiányzik a működtetéshez. Az Annaházi
Idősek Klubjában az ÉAOP pályázat eredményeként az elavult bútorok, eszközök
cseréjére lehetőség adódik. Kiépítésre kerül az Internet, és a számítógépek is
megvalósulnak, melyek a szakmai munka minőségi javulását eredményezik.
b.) Házi segítségnyújtás:
A házi gondozó szolgálat részére a feladat elvégzéséhez a tárgyi eszközök pályázati
forrásokból és Önkormányzati segítséggel biztosítottak. (Segédmotor, kerékpárok,
automata mosógép, vérnyomás-és vércukormérő készülékek.)
c.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Mivel a szolgálattal közös épületrész ad helyet az intézmény székhelyének is,
rendelkezik 4 számítógéppel, amelyekből 1 új, internettel, fax-al, 2 telefonvonallal. A
területi munkavégzést mobiltelefon, kismotorok segítik. Mivel ezen a szakterületen az
adminisztrációs munka elengedhetetlen eszköze a számítógép, valamint a társult
intézmény székhelye is az épületben található, szükséges az elavult, régi számítógép
(10 éves), valamint fénymásoló (10 éves) cseréje. Ennek megvalósításához keresi a
lehetőséget az intézmény.

Személyi feltételek:
Fegyverneki telephelyen
Össz. Foglalkoztatottak száma: 20 fő (1 fő Munkaügyi Központ 100 %-os támogatása)
Statisztikai 15,67

A 20 főből: 17 fő szakdolgozó
2 fő gazdasági
1 fő adminisztrátor

17 fő szakdolgozóból 8 fő 8 órás ebből 2 fő gyermekjólét
1 fő 7 órás
5 fő 6 órás
3 fő 4 órás

Az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 2. sz. melléklet alapján.
Szakfeladat Hatályos

jogszabályi
követelmény

Tényleges létszám Különbözet
Teljes/fő Statisztika

Étkeztetés 2 fő 1 fő 0,5 fő - 1,5 fő
Házi segítségnyújtás 5, 6 fő 4 fő 3 fő - 2,6 fő
Nappali ellátás 6 fő 6 fő 5,25 fő -0,75 fő
Családsegítés 1,4326 fő 2 fő 1,375 fő -0,057 fő
Gyermekjóléti 2,225 fő 2 fő 2 fő 0,225 fő
Összesen 17,256 fő 15 fő 12,125 fő -5,132 fő
Étkeztetés a nappali ellátáson belül történik.
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Az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 2. melléklete alapján a szakfeladatok létszámelőírásai házi
segítségnyújtás kivételével megfelelőek. Az Idősek Klubjaiban az Út a munkához program
keretén belül minden Idősek Klubjában foglalkoztatunk 1-1 főt, aki a kisegítői munkákat
végzi, ez által az étkeztetés zavartalan lebonyolítása is biztosított.

Házi segítségnyújtás szakfeladaton az előző évekhez hasonlóan gondot jelent a változó
ellátási igény. A 2008-ban bevezetésre kerülő jogszabályi változások hatására, és a növekvő
bentlakásos intézményi térítési díj miatt az idősek inkább saját otthonaikban maradnak, és a
házi segítségnyújtást veszik igénybe. Jelenleg 34 főt lát el 4 szakképzett gondozónő. Az
ellátás zavartalan működéséhez szükség van a folyamatos átcsoportosításokra, valamint az
étkeztetési szakfeladaton foglalkoztatott gondozónő bevonására. Az „Út a munkához”
programban foglalkoztatott kisegítők egyes feladatokban egyenlőre tudnak segíteni, melyet az
1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 25.§-a is megenged, viszont hosszú távon ez nem jelent
megoldást. Az év közben elkezdett állapot-és szükségletfelmérés eredményeként is került idős
az ellátásba, de az eddigi tapasztalatok alapján még további ellátási igények várhatóak.
Törvényi rendelkezés alapján minden jogos rászorultsági igényt el kell látni, elutasítani nem
lehet. Az előző beszámolási idő óta 27 főről 34 főre emelkedett az ellátást igénylők száma. Az
1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 2. sz. melléklete alapján, amely a szakfeladaton
foglalkoztatottak létszámelőírásait tartalmazza, egy gondozónő 6 főt láthat el 8 órás
foglalkoztatásban. Jelenleg 1 fő 8 órás, aki ellátja a vezetői feladatokat is, két fő 6 órás, 1 fő 4
órás alkalmazott látja el ezt a feladatot.
A személyi feltételek biztosítása a működési engedélyek kiadásában, megtartásában fontos
tényezők. Közigazgatási ellenőrzés esetében az intézmény határozatlan idejű működési
engedélyének visszavonását eredményezheti a nem megfelelő alkalmazotti létszám.

A családsegítés szakfeladaton február 16-tól 100%-os bér + járulék támogatással 2010. ápr.
15-ig foglalkoztatunk munkaerő-piaci mentort, aki felsőfokon óvodapedagógusi képesítéssel
és szociális segítői képzéssel rendelkezik. Feladata az Út a munkához program keretén belül
az intézménynél foglalkoztatottak összefogása, és helyettesít a családsegítés feladataiban.
Jelenleg ellátja az adminisztrátori feladatok egy részét, helyettesítésként.

A dolgozók szakképesítése, jogszabályi megfelelése:
Az intézményben alkalmazottak mindegyik szakfeladaton az 1/2000 SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletének megfelelően rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakirányú
szakképesítéssel.
Az intézmény fegyverneki telephelyén 17 fő szakdolgozóból

4 fő főiskolai végzettséggel
2 fő felsőfokú végzettséggel

11 fő középfokú végzettséggel
rendelkezik. 1 fő jelenleg szakirányú Szociális gondozó és ápoló képzésben vesz részt, 1 fő
főiskolai szociálpedagógusi végzettséget szerez ebben az évben.
Ezzel az intézmény fegyverneki telephelyein foglalkoztatottak szakirányú szakképesítése

100%-os, amely megfelel az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 6 § (1) bekezdésének.

Ellátási forma
jelenleg hatályos jogszabályi

követelmény
%

tényleges jelenlegi helyzet
%

Alapellátás 50 100
Nappali ellátás 80 100
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V. SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

A szakmai munkát az SZMSZ-el összhangban, az évente aktualizált Szakmai Program szerint
végzi az intézmény.

Idősellátás:
Fegyverneken a 60 éven felüli korcsoport száma 2008. jan. 01-én 1396 fő

2009. jan. 01-én 1422 fő
26 fővel több, mint tavaly. Ebből a két bentlakásos otthonban összesen 112 fő lakik. Az
alapellátás szempontjából 1310 fő a 60 éven felüliek száma.
Az intézményhez összesen 232 fő tartozik, ez a 60 éven felüliek 18%-a, ez előző beszámoló
időszakához képest 2 %-al nőtt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők száma.
Az ellátást igénybevevők szakfeladatonkénti megoszlása:

Szakfeladat 2007 2008 2009
I. negyedév

Különbség
2008-2009

Étkeztetés 126 fő 112 fő 110 fő - 2 fő
Házi segítségnyújtás 24 fő 27 fő 34 fő + 7 fő
Nappali ellátás
étkezők

74 fő 66 fő 43 fő - 23 fő

Nappali ellátás
nem étkezők

17 fő 23 fő 40 fő + 17 fő

Összesen 241 fő 228 fő 227 fő - 1 fő

A táblázat jól mutatja, az étkeztetésnél nincs nagy eltérés, szinte stagnál az igénybevevők
száma, viszont a házi segítségnyújtást igénylőké jelentősebb emelkedést mutat, 2007-hez
viszonyítva 10 fővel több időst lát el 4 fő gondozónő. A nappali ellátás esetében a 2008-ban
bevezetett étkeztetésen kívüli térítési díj hatására átcserélődtek a klubtagok. Kevesebben
veszik igénybe az étkeztetést is, viszont több az étkezés nélküli klubtag. Az Idősek Klubjainak
6 napos nyitva tartása alapján 90 fős a létszám, mivel az Szt. 92/K § (5) bek. szerint csak a
működési engedélyben szereplő létszám erejéig lehet normatívát igényelni. A normatíva
igénylés szempontjából az étkezés nélküli klubtag egyenértékű az étkező klubtaggal.
Az intézmény igyekszik tartani az emelkedő térítési díjak és a romló gazdasági helyzet miatt a
tervezett létszámot.

Étkeztetés:
Az étkeztetés lebonyolítása továbbra is a lakóhelyhez legközelebb eső Idősek Klubjából
történik, ami az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelethez megfelel. A 110 főből 50 fő viszi el saját
magának, 60 főnek 7 fő tiszteletdíjas gondozónő szállítja a meleg ebédet. 1 fő 9-10 ebédet
szállít. Az étkeztetést kérők hétfőtől-szombatig igényelhetik az egyszeri meleg ebédet. 2008.
szept. 29-től megszűnt a vasárnapi és ünnepnapi ebéd, az Aranykor Idősotthon kiválásával.
Aki igényli (24 főből 20 fő), szombatonként vagy ünnep előtt két ebédet kérhet. Az
étkeztetésnél figyelünk arra, hogy 2 napnál tovább ne tartsanak a klubok munkaszüneti napon
vagy többnapos ünnep idején sem zárva. Ilyen esetekben „ügyeleti” jelleggel biztosítjuk a
meleg étkeztetést az arra rászorulóknak. Szombatonként átlagban 85 fő kap ebédet, amely az
össz étkezők 77 %-a.

Házi segítségnyújtás:
Összesen 1 fő 8 órás teljes munkaidős

2 fő 6 órás részmunkaidős
1 fő 4 órás részmunkaidős
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gondozónő lát el 34 fő gondozottat. Egy gondozónőre átlagosan 8,5 fő idős jut, a jogszabályi
6 fő helyett. Ez nem jelenti azt, hogy minden időshöz naponta menni kell, a munkaidő
elosztása arányosan igazodik a gondozottak „nehézségi” fokához. A 34 fő ellátottból 14 fő
igényel mindennapos 1-vagy 2 órás teljes gondozást, mindennapos teljes körű odafigyelést, a
többiek heti 4 nap - 3 nap - 2 nap részgondozást igényelnek, ami csak egyes gondozási
tevékenységek igénylését jelenti, pl.: vásárlást, ügyintézést vagy takarítási feladatokat.
Az Annaházi részen 12 fő

Újtelepi részen 12 fő
Szapárfaluban 10 fő kéri a házi segítségnyújtást.

Év Idősek száma Látogatások száma Gond. órák száma
2007 24 fő 2 431 alk. 2 078 óra
2008 27 fő 2 770 alk. 2 194 óra
2009. I. negyedév 34 fő 927 alk. 713 óra

A gondozottak átlagéletkora 80 év. A házi segítségnyújtás egy állandóan változó ellátási
forma, a gondozott egészségi állapotának és szükségletének megfelelően változik a gondozási
tevékenység. A gondozónők a hozzátartozó szerepét töltik be, a legtöbb esetben
gyermektelen, vagy távollakó gyermekekkel rendelkező időseknél. Gondozási tevékenységek:
Vásárlás, orvossal kapcsolattartás, gyógyszerbeszerzés és gyógyszerelés, ágyban fekvő beteg
fürdetése, személyi higiéné biztosítása, az idős rehabilitációja, vérnyomás, vércukorháztartás
ellenőrzése, hivatalos ügyek intézése, mentális gondozás, takarítás, mosás-vasalás.
Az ellátás az idős és az intézmény között megállapodás szerint történik, figyelembe véve az
állapotváltozásokat, a gondozottakkal közösen módosítjuk, az idős szükséglete szerint.
A 8 órában foglalkoztatott gondozónő a saját gondozottjai mellett (10 főt lát el) végzi a
szakfeladat adminisztrációs feladatait, koordinálja a gondozási tevékenységeket és
tiszteletdíjas gondozónők munkáját, felméri az új igényeket, kapcsolatot tart a megyében
működő kórházak szociális nővéreivel, ápolási otthonokkal, bentlakásos idősotthonokkal,
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó szervezetekkel a hatékonyabb ellátás érdekében.
Figyelemmel kíséri és szükség esetén meglátogatja az ápolási díjban részesülőket.
A házi gondozónők havonta egyszer meglátogatják a csak étkeztetésben részesülőket,
folyamatosan figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó időseket és a gondozásra szorulókat.
Gondozási tevékenységükről, napi munkaóráikról naplót vezetnek, amely alapján fizetik az
idősek a gondozási díjat.
Az időskorúakon kívül ellátják az enyhébb fokban fogyatékkal élőket, a pszichiátriai és
szenvedélybetegeket, kivéve az önmagát és környezetét veszélyeztetőt. Részt vesznek a
szombati nyitva tartás zavartalan működtetésében. A 2008-ban újonnan bevezetett gondozási
szükségletvizsgálat eredményeként + 7 fővel nőtt meg az ellátást igénylők száma, melyet a
meglévő alkalmazotti létszámok átcsoportosításával, valamint a 2009. márc. 16-tól az „Út a
munkához” programban foglalkoztatottak bevonásával tudjuk megoldani. Az Annaházi körzet
12 fő gondozottjából 2 fő mindennapos gondozását az étkeztetésen foglalkoztatott 0,5 fő
gondozónő végzi. Szapárfaluban a 4 órás gondozónő munkáját a klubgondozó és a
közfoglalkoztatásban lévő személy segíti.
2008-ban 252 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el és vittük ki az Önkormányzat
karácsonyi csomagját.

Nappali ellátás:
3 fő teljes foglalkoztatott 8 órás klubvezető
3 fő részmunkaidős 6 órás gondozónő
1 fő részmunkaidős 4 órás gondozónő (házi segítségnyújtással együtt)
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A 3 telephelyen működő Idősek Klubjában 83 fő klubtagot látnak el a gondozónők. A klubok
hétfőtől szombatig tartanak nyitva, hétköznap 8-16 óráig, szombaton 10-12 óráig.
Az Idősek Klubjának alapfeladata az egyedül élő idős személy társas kapcsolatának
kialakítása, a hiányos családi gondoskodás pótlása, és az egyedülléttel, magánnyal járó káros
hatások megszűntetés, egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.
Ennek érdekében a klubvezetők folyamatosan szervezik a szabadidős programokat,
előadásokat az idősek kérését figyelembe véve. Kapcsolatot tartanak a családdal,
háziorvossal. Nyílt napokat szervezünk, Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot a
programokról. Évek óta az idős korú lakosság minden rétege megtalálja a számára megfelelő
szolgáltatást. 2008. febr. 01-től az eddigitől eltérően az Idősek Klubjaiban az étkezésen kívül
az egyéb szolgáltatásért (fűtés, újság, ügyintézés, fürdés-mosás) jogszabály által előírt térítési
díjat kell fizetni, naponta 20 Ft-ot. Az eltelt 1 év alatt 1 fő kérte klubtagsága megszüntetését, a
térítési díj miatt. Folyamatosan törekszünk újabb szolgáltatások, szabadidős programok
szervezésére, újabb kapcsolatok kialakítására, a régiek ápolására.
Az Idősek Klubjából történik az étkeztetés lebonyolítása. Rendszeres vérnyomásmérés,
vércukor mérés minden klubban, a fodrász, pedikűr biztosítása havonta Szapárfaluban.
A II. sz. Újtelepi Idősek Klubja ad otthont a Szapári Népdalkör próbáinak, valamint a
cukorbetegek klubjának, amely havi 1 alkalommal jön össze.
Nyáron is folyamatosan tartanak nyitva, 183 fő gyermek nyári étkeztetését az iskolákkal
közösen az Újtelepi és Szapárfalui Idősek Klubja biztosította.
Az Idősek Klubjai nyitottan működnek, egyes szolgáltatásokat a település lakosságának is
szervezünk, pl.: strandolás, védőoltások, ortopédiai szűrés, cukorbetegek klubja.

Kiemelkedő programjaink:
2008.
Június: - Fürdőzés, strandolás Cegléden az „Aqua” parkban

- Bábok készítése a Falunapra a telepen
Július: - Strandolás Kisújszálláson

- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Szapárfaluban
- Véradás Szapárfaluban

Augusztus: - Séta a Kálvária dombra, Annaházi Klub
- Strandolás Kisújszálláson
- Tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről, Szapárfaluból

Szeptember: - Strandolás a túrkevei fürdőben
- Szalonnasütés a telepen
- Bográcsolás Szapárfaluban
- Szüreti mulatság Annaházán

Október: - Közös Idősek Napja a Művelődési Házban
Bográcsban főzés, vendégművészek műsorai: karcagi Nagy Zoltán nótaénekes
és testvére
- Mise az idősekért a helyi bentlakásos otthonok részvételével közösen
- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Annaházán
- Véradás Szapárfaluban

November: - Névnapok, 85 éven felüliek születésnapjának ünneplése Klubonként.
- Védőoltásra szervezés Szapárfaluban
- Egészségügyi előadások szervezése mindhárom klubban

December: - Mikulás
- Karácsonyi ünnepségek óvodások, iskolások bevonásával klubonként.
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2009:
Február: - Farsang, jelmez varrás, beöltözés telepen, fánksütés Szapárfaluban, Farsangi

mulatság Annaházán
Március: - Nőnapi beszélgetés, összejövetel „Mesélj a Nőkről!” címmel Szapárfaluban
Április: - Gyógynövény bemutató szervezése mindhárom klubban. Gyógytea főzés

- Húsvéti díszek, anyák napi ünnepséghez asztali- és függönydíszek készítése a
telepen

Május: - Közös zártkörű Anyák Napja Ünnepség a Művelődési Házban, általános
iskolások műsorával
- Szalonna sütés citeraszó mellett a telepen

Az év további részében folytatjuk a változatos programjainkat az Idősek Klubjaiban.

Családsegítés

A szolgálat a gyermekjóléti szolgálattal közös épületben működik, ellátási területe
Fegyvernek közigazgatási területe. A beszámolási időszakban éves forgalom 4651 fő, mely
409 fővel több, mint az előző időintervallumban. Ez havonta átlagosan 388 ügyfélforgalmat
jelent.
Jelenleg 7 fő családi háttér nélküli kliens gondozása történik a családsegítőben, akik korábban
szüleikkel vagy házastársukkal éltek egy háztartásban, és azok elhalálozását, válását követően
rendezetlen életvitelük miatt jövedelem nélkül maradtak. Folyamatosan, heti
rendszerességgel, családlátogatás során életvezetési tanácsadás nyújtásával segítik a szociális
segítők a megfelelő életvitelhez.

Foglalkoztatottság:
2009. 01. 01-től a jövedelemmel nem rendelkezők nyilvántartása jogszabályi változás miatt
átkerült a munkaügyi központhoz, ennek következtében a megelőző együttműködésben
résztvevő 57 fő jelentkezni már nem jár a szolgálathoz.
262 fő rendszeres szociális segélyezett közül 2009. 04. 01-től 22 fő, 55 éven feletti köteles
együttműködési megállapodás megkötésével és egyéni esetkezelésben részt venni havonta. A
jogszabályi változásokat követően a kliensforgalom jelentősen nem csökkent, április
hónapban 200 fő kereste fel a családsegítést.

Hajléktalan ellátás:

Településünkön jelenleg utcán élő, ténylegesen hajléktalan személy nincs. Az utóbbi 3 évben
5 fő hajléktalant sikerült bentlakásos otthonba elhelyezni. 9 fő, aki hajléktalansággal
veszélyeztetett, őket folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat. Problémáik megoldásában
segítséget nyújt, így főként étkeztetés, társadalombiztosítási ellátáshoz, rendszeres
jövedelemhez jutás, szociális otthoni elhelyezés. A beszámolási időszakban 1 főt sikerült
bentlakásos szociális otthonban elhelyezni. A családban nincs, aki ellátását vállalni tudná az
anyagi körülmények (a munkahely elvesztése) miatt. A téli időszakban kapcsolatot tartunk a
szolnoki Humán Szolgáltató Krízis Szállójával, és a Nyíregyháza Periféria Egyesület
telefonos krízis diszpécser szolgálatával. A hajléktalansággal veszélyeztetett embereket a téli
időszakban a szociális segítők folyamatosan figyelemmel kísérték családlátogatás során. Az
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Annaházi és a Szapárfalui Idősek Klubjában mosási, tisztálkodási lehetőség, mindhárom
idősek klubjában az étkeztetés biztosítása elvitellel.

Fogyatékkal élők:

Segítséget nyújtunk a fogyatékkal élő emberek részére hivatalos ügyeik intézésében,
rendszeres kapcsolattartás a gondokoltakkal, a hivatásos gondnokaikkal, Törökszentmiklós
Városi Gyámhivatal munkatársával, illetve a megyében működő fogyatékos és rehabilitációs
bentlakásos intézményekkel. Jelenleg folyamatban van 1 személy elhelyezése, mert
mindennapos ellátását, felügyeletét a tágabb család nem tudja felvállalni.

Pszichológiai tanácsadás:

A működési zavarokkal küzdő családok, lelki problémákkal küzdő egyének,
magatartásproblémás kiskorúak részére a szolgálatnál a heti 4 órában pszichológiai tanácsadás
igénybevételére van lehetőség. A jelzőrendszerben résztvevő intézmények jelzései és a
családsegítő szolgálatnál nyilvántartásban és gondozásban lévő kliensek vehetnek részt ezen
szolgáltatásban. A beszámolási időszakban a kihasználtság 100%-os.

Pártfogói tanácsadás:

Havonta 2 alkalommal a szolgálat épületében tart fogadóórát a hivatásos pártfogó a bíróság
által pártfogó felügyeletet elrendelt fiatalkorúak részére.

Természetbeni segítségnyújtás:

Folyamatosan kapjuk a lakosságtól a ruhaadományokat, melyeket azonnal szétosztunk a
rászorulók között.
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére van lehetőség (ülőkocsi, járókeret), melyet
igénybe is vesznek a rászorulók.

Információnyújtás:

Ezen szolgáltatás keretén belül nyújt a kliensek számára segítséget hivatalos ügyeik
intézésében:

- Nyugdíjazással kapcsolatban,
- Leszázalékolással kapcsolatban,
- Szolgáltatókkal való problémás ügyekben (E-on, tigáz),
- Családtámogatásokkal kapcsolatos ügyekben,
- Szociális ellátások (pénzbeni, természetbeni ellátásokkal) kapcsolatos ügyekben,
- Ellátórendszerrel kapcsolatban (különböző bentlakásos intézmények).

VI. A TÁRSULÁS TAPASZTALATAI:

A 2007. július 01-től működő intézményfenntartó társulás közel két éves tapasztalatait az
alábbiakban tudom összefoglalni.
Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészültek, egységes nyilvántartási
rendszert vezettünk be, amely a normatíva igénylés és az ellenőrzések szempontjából fontos
tényező. Kialakítottuk a telephelyek vezetőivel a közös szemléletet, egységes stratégiákat
dolgoztunk ki az ellátottak számának a megtartásában és növelésében. Biztosítottuk a társult
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települések önállóságát ( saját szakmai program), a helyi sajátosságokat figyelembe vettük. A
személyi juttatások terén egységesítettünk, de az eddigi juttatásokat továbbra is biztosítottuk
Örményesen és Kuncsorbán is.
Költségvetési szempontból 2008-ban 10 162 e Ft kiegészítő támogatást kaptunk a fegyverneki
telephelyre és pénzmaradvánnyal sikerült zárni az évet mindhárom településen.

Fegyvernek: 1 856 e Ft
Örményes: 1 784 e Ft
Kuncsorba: 2 186 e Ft
Összesen: 5 826 e Ft szabad pénzmaradvány, 5. 329 e Ft melyek a települési

Önkormányzatokat illetik meg.
2009. évre kistérségi támogatás címén 10 154 e Ft-ot normatív támogatást igényeltünk meg a
fegyverneki telephelyre vonatkozóan. Az eddigi eltelt időszakban normatívát nem mondtunk
le egyik településen sem. Az eddigi tapasztalatok alapján tartani tudjuk a tervezett ellátotti
létszámokat.
Összességében kimondható az eltelt közel 2 év tapasztalata alapján, érdemes volt a társulást
létrehozni, az intézmények működése zavartalan a romló gazdasági helyzet ellenére. A
települések közötti kommunikáció jól működik, az intézmények épületeiben,
infrastruktúrájában fejlesztések valósultak meg. A szakmai munka minősége javult, egy-egy
probléma közösen kerül megoldásra.

VII. ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A
SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA

ÖSSZEGZÉS:
A beszámolási időszakban az intézmény igyekezett a társulással kapcsolatos
többletfeladatoknak és az Szt. és egyéb jogszabályok állandó változásainak eleget tenni. A
társulással a telephelyek és az ott dolgozók nem változtak, továbbra is önálló szakmai munka
folyik mindhárom telephelyen. Folyamatosan igyekszünk az intézmény kapcsolati rendszerét
bővíteni, fejleszteni. Kiemelten a civil szervezetek irányában, melyek hiányosságokat
mutatnak településünkön, így kezdeményeztünk kapcsolatot az Esélyek Háza szolnoki
székhelyű Megyei Szervezettel, a „Kapocs a Mozgássérültek Segítésére” Törökszentmiklósi
Alapítvánnyal, és továbbra is szorosabb kapcsolatot ápolunk a helyi „Karitász” Katolikus
Egyházi Szervezettel és a Vöröskereszt helyi szervezeteivel. Kölcsönös kapcsolat alakult ki a
helyi „Borostyán” patikával, a II. sz. Újtelepi Idősek Klubjában egészségnap keretében
közreműködésükkel vérnyomás, vércukor mérést szerveztünk, 37 fő vett rész az ott élő
lakosság köréből. A későbbiekben gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről szerveztünk
előadást a vezető gyógyszerész bevonásával. Nagy segítséget jelentett az intézmény szakmai
munkájában, a zavartalan ellátás megvalósításában az „Út a munkához” programban a
közfoglalkoztatottak alkalmazása. Az intézménynél 10 fő foglalkoztatását vállaltuk napi 8
órában. 3 fő kisegítői feladatokat végez az Idősek Klubjaiban, ezáltal a klubvezetők többet
tudnak az idősekkel foglalkozni, programokat szervezni. Megoldódtak a helyettesítési
gondok, a nappali ellátásban és a házi segítségnyújtás egyes tevékenységeinek végzését pl.
takarítás, mosás-vasalás, vásárlás, gyógyszerintézés, melyeket az 1/2000 (I. 7.) jogszabály is
megenged, rájuk lehet bízni, ezáltal tudjuk jelenleg a megnövekedett gondozotti létszámot
ellátni.
2 fő karbantartói feladatokat végez, az eltelt időszakban eredménye van munkájuknak, a
telepesi és a szapárfalui Idősek Klubjainak udvarai, környezete megszépült, költségvetésünk
függvényében a külső festések, mázolások egy része megvalósult.
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5 fő a 60 éven felüli korcsoport állapot- és szükségletfelmérését végzi a településen. 2 fő
Annaházán, 2 fő a telepen, 1 fő Szapárfaluban 2009. április 01-től. Az elmúlt 1 hónap
eredményeként 1 főnek sürgős házi segítségnyújtást kellett biztosítani, 3 fő étkeztetésbe
került, 3 fő folyamatos figyelésre szorul a téli időszakban.
2009. február 16-tól a családsegítő szolgálatnál a közfoglalkoztatottak koordinálásában, a
családsegítő feladatok végzésében 1 fő munkaerő-piaci mentor foglalkoztatását napi 8 órában
vállaltuk a Munkaügyi Központ 100%-os bér + járulék támogatásával 2010 májusig.
Továbbra is terepintézményként működik az intézmény, főleg a főiskolai képesítések
gyakorlati oktatását (szociális munkás, szociálpedagógus) végezzük.
Az Igazgató tagja az Észak-alföldi Regionális Alapellátási Műhelynek, melynek feladata az
alapszolgáltatások tervezett jogszabály módosításainak jogalkalmazási véleményezése.
A 2008. júliusában beadott ÉAOP pályázat, amely a „Szociális Alapszolgáltatások és
Gyermekjóléti Alapellátások Infrastrukturális fejlesztése” címén adtunk be az
Önkormányzattal közösen az I. sz. Annaházi Idősek Klubjának felújítására, komplex utólagos
akadálymentesítése és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztésére, sikeresnek bizonyult, a kért
támogatást megkaptuk. Megvalósulásával lehetőség nyílik a szociális szolgáltatások
bővítésére, a mozgásukban korlátozottak és fogyatékkal élők nappali ellátására, mikro-térségi
szinten is.
A továbbképzési időszak 2008 jan. 01-től újraindult, folyamatosan végzik a szakdolgozók az
akkreditált továbbképzéseket. Igyekszünk újabb ismereteket adó képzéseken részt venni.
Összességében a beszámolási időszakban saját költségvetésből és Önkormányzati segítséggel
megvalósultak a feltárt hiányosságok. Megoldódtak az akadálymentes bejutások az Idősek
Klubjaiba a telepen és Szapárfaluban, a szennyvízelvezető rendszer mindkét telephelyen
átvizsgálásra, átalakításra került, a Családsegítő Szolgálat épületének külső része, valamint a
járda, kerékpártároló felújításra került. Megoldódott a Gyermekjóléti Szolgálat létszámhiánya.
A házi segítségnyújtásban a 300 e Ft túlóra pénz elszámolási kötelezettség mellett részben
felhasználásra került. Minden jogos gondozási szükségletet igénylőt el tudtunk látni. Ellátásra
váró egyik szakfeladaton sincs. Az Idősek Klubjaiban nappali ellátás térítési díj fizetése miatt
az ellátotti létszám nem csökkent. Igyekszünk változatos programokat biztosítani, nyitottan a
lakosság igényeinek figyelembevételével.
Állandó karbantartó alkalmazására került sor a Művelődési Házzal közös foglalkoztatásban,
ezáltal az intézmények rendbetétele biztosított minden telephelyen, kiegészítve a
közfoglalkoztatottakkal.

HIÁNYOSSÁGOK, ÉS JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁG FELSZÁMOLÁSÁRA:
1.) Épületek állapota, karbantartása terén:

I.sz. Annaházi Idősek Klubja: Az ÉAOP pályázattal megoldódik az épület felújítása,
az elavult infrastruktúra kicserélésre kerül, a hiányzó informatikai eszközök
beszerzése megvalósul, valamint lehetőség adódik az akadálymentes közlekedésre az
intézményen belül.
II. sz. Újtelepi Idősek Klubja: A tálalókonyha szellőzése nem megoldott, bukóablak
kialakításával megoldódna a probléma. Az ebédlő rendbetételét, festését kell
megoldani, amelynek a nem megfelelő szennyvízelvezetés következményeként
romlott az állapota.
III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja: A fűtésrendszer radiátorai elavultak, kicserélését
pályázati források kiaknázásával lehetne megvalósítani.
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: Az épület akadálymentes feljárója felújításra
szorul, korlát hiányzik, ami télen balesetveszélyes. Az utcai ablakok nem záródnak,
szigetelésükre, esetleg cseréjükre lenne szükség. Az intézmény külső festése, mázolása
indokolt.
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Az épületek festésének, mázolásának egy részét a közfoglalkoztatásban lévő
karbantartókkal saját költségvetésből sikerült megvalósítani. Az Annaházi Klub nyertes
pályázatával megoldódnak az épület problémái is. A többi elmaradt külső festési gondokat
költségvetésünk függvényében tudjuk elvégezni.

2.) Eszközellátottság, javaslat a hiányosságok pótlására:
Az intézmény minden szakfeladatán rendelkezünk a szakmai munkavégzéshez szükséges
tárgyi eszközökkel, a területi munkát segítő kismotorokkal, szolgálati kerékpárokkal,
melyek egy részének felújítását saját költségvetésből fedezni tudtuk.
Továbbra is gond viszont az elavult számítógépek kicserélése a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál, ahol elengedhetetlen munkaeszköze a szolgáltatásban
dolgozóknak. 2 éve sikerült önkormányzati segítséggel 1 új gépet vásárolni, viszont amely
az intézmény központjának munkáját segíti 10 éves, inkább hátráltatja, mint segíti a
szakmai munkavégzést.
Újabb problémát jelent a szintén 10 éves fénymásoló, amely ebben az évben többszöri
karbantartásra szorult, bármelyik pillanatban használhatatlanná válhat. Az intézmény
mindegyik szakfeladatán, de főleg az idősellátásban nélkülözhetetlen.
Árajánlatot kértünk, egy közepes árfekvésű fénymásoló ára kb. 600 000- 800 000 Ft.
Ezt viszont saját költségvetésünkből fedezni nem tudjuk, ehhez kérünk önkormányzati
segítséget.

3.) Alkalmazotti hiányosságok, javaslat a hiányosságok pótlására:
Az intézmény létszámproblémái az utóbbi években fokozatosan javultak, igyekeztünk a
Munkaügyi Központ támogatásait igénybe venni, jelenleg is foglalkoztatunk 1 főt. Az „Út
a munkához” program alapján 10 fő segíti az intézmény munkáját, s továbbra is élünk
ezzel a lehetőséggel.
A házi segítségnyújtás szakfeladaton jelentkeztek ellátási problémák az év elején, de a
közfoglalkoztatással és az étkeztetésen foglalkoztatott gondozónő bevonásával jelenleg el
tudjuk látni a gondozási igényeket. Hosszú távon viszont fel kell készülni a növekvő
létszám ellátására, és ahhoz, hogy megfeleljünk az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet
létszámelőírásainak, 5 fő gondozónőt kell foglalkoztatni a házi segítségnyújtásban,
amelynek pénzügyi vonatkozásai vannak. 5 fő esetén vezető gondozónőt kell kinevezni,
de a szakmai jogszabályok nem egyértelműek a vezetői pótlék tekintetében.

VII. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS:

Az elmúlt évek beszámolóinak felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy fokozatosan
javult az intézmény épületeinek állapota, pótoltuk a hiányzó eszközöket. Oldódtak az
intézmény létszámproblémái. Ezeket az eredményeket saját költségvetési forrásból,
önkormányzati segítséggel, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült
megvalósítani.
A jelen beszámolóban feltárt hiányosságokat szintén ezen az úton továbbhaladva
igyekszünk megvalósítani.
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Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására
és elfogadni szíveskedjenek.

Fegyvernek, 2009. május 15.

Készítette: Barta Józsefné

Barta Józsefné
igazgató

……………/2009.(V.28.) sz. önkormányzati határozat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolóját elfogadja.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.

Erről értesül:

1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Igazgatója

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. május 19.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

2008. május 29-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem
határozott meg.

I. Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület
megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi követelményeket az
átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést terjesztem elő:

II. A törvény végrehajtása

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

Korcsoport Férfi Nő Összesen

0-2 131 128 259

3-5 123 122 245

6-13 361 306 667

14-17 222 179 401

0-17 összesen 837 735 1.572

18-59 2.117 2.025 4.142

60-100 566 868 1.434

18-100 összesen 2.683 2.893 5.576

Mindösszesen 3.520 3.628 7.148

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra (
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július, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv ellátás,
különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vételére).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, bárki kérelmet nyújthat be és a feltételek
fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság.
Jelenleg 847 fő részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 431 családot érint.
A kedvezmény 7 gyermek esetében szűnt meg, 5 gyermek állandó lakóhelye megváltozott és
2 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint nem folytatott
tanulmányokat.

2008. évben kétszer került sor – júliusban és novemberben- az egyszeri támogatás
kifizetésére, amelynek összege gyermekenként 5.500.-Ft volt, a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás pótlék összege: 8.000.-Ft.
Júliusban 812 gyermek volt jogosult a támogatásra, összege összesen: 4.466.000-Ft.volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 5 fő kapta, összege: 40.000.-Ft.
Novemberben 814 gyermek volt jogosult és az összege összesen: 4.477.000.-Ft volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékára 5 fő jogosult, összege: 40.000.- Ft.
Elutasításra 18 család esetében került sor, mely 37 gyermeket érintett. Az elutasítás oka
többségében az egy főre jutó jövedelem, vagy vagyoni érték meghaladja a törvényben
meghatározott összeget.

A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított.

Óvodai felvehető gyermek létszám 295 fő, elhelyezésben 273 részesül, bölcsödei felvehető
gyermeklétszám: 12 fő, elhelyezésben 12 fő. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
114 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola ( tagintézmény) 82 fő napközis ellátását
biztosítja.

A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a következők alapján lehetséges:
- a bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100% -át
kell biztosítani
- a felső tagozatos, illetve középfokon továbbtanulók esetében, ha a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor a térítési díj 50%-át kell biztosítani
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell
kedvezményként biztosítani.

Intézmény neve Étkezők száma 100%
kedvezmény

50%
kedvezmény

0%
kedvezmény

Napközi
Otthonos Óvoda

273 fő 172 fő 23 fő 78 fő

Orczy Anna Ált.
Isk. és Szakisk.

225 fő 165 fő 33 fő 27 fő

Móra Ferenc
Ált. Isk.

219 fő 169 fő 18 fő 32 fő
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2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául
rendelt hozzátartozó jogosult, aki adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik tartásra köteles,
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban,
vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozó, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául
rendelt. A támogatás összege – gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22%-a, 2008. évben 6270.-Ft/hó. A kiegészítő támogatásra való jogosultság
határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül kell vizsgálni a támogatásra való
jogosultságot. Jelenleg 6 gyermek részesül a támogatásban.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett évente kétszer - július és november hónapban-
egyszeri pénzbeli pótlékra jogosult, amelynek összege 2008. évben – gyermekenként- 8000.-
Ft. Kifizetésre került összesen: 80.000.-Ft

2.3. Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 20/C. §-a
alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves
gyermekét beíratta az óvodába. Gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és a
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, továbbá a
gyermek törvényes képviseletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tesz
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen pénzbeli támogatást folyósít június és december
hónapban.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betöltötte.
A támogatás első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét
betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába. Azoknak a szülőknek,
akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába,
első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot kell folyósítani.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell.

Az óvodáztatási támogatás folyósítására első alkalommal 2009. június hónapban kerül sor.

2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2008. évben a Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem állapított meg
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mert kérelem sem érkezett egyszeri eseti ellátásra.

2.5. Egyéb támogatások

Az általános iskolába való utazáshoz – Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a
nagyközség közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési
jármű igénybevételéhez nyújtott támogatás 56 gyermek részére 139.180.-Ft összegben került
kifizetésre 2008. évben.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. november 1 napjától működik a településen. 2007. július 1-
től intézményfenntartó társulásban a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központon belül a Családsegítő Szolgálattal közös telephelyen, részben önálló szakmai
egységként végzi szakmai munkáját. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló
és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. A szolgáltatási
feladatot 2 fő dolgozói létszámmal látja el a településen működő 2 általános iskola
körzethatárral megegyezően.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-i ülésén 105/2008.(VI.26.)
számú önkormányzati határozatában a képviselőtestület hozzájárult, hogy az intézmény
létszáma 2008. szeptember 1-i hatállyal 0,125 fővel emelkedjen, illetve a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
megállapodást kössön a gyermekjóléti feladatok ellátásban történő együttműködésre.

2008. szeptember 1-től:
A 2 fő 8 órás alkalmazott képesítési előírása jogszabálynak megfelelő:
1 fő családgondozó: általános szociális munkás
1 fő családgondozó: felsőfokú mentálhigiénés képesítésű

2008. szeptember 1-én létrejött az együttműködési megállapodás, az alábbi feladatokban:
1.) Családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványokkal

rendelkezik, a hozzáforduló szülőknek a kitöltésében segítséget nyújt.
2.) A gyermekjóléti szolgálatnál nyilvántartásban, gondozásban nem részesülő

családokról érkező jelzés esetén a családokkal való személyes kapcsolatfelvétel.
3.) Igazolatlan hiányzások esetén a jelzést követően családlátogatás a gyermekjóléti

szolgálat családgondozójával közösen.
4.) A gyermekjóléti szolgálatnál működő csoportfoglalkozások előkészületében való

részvétel (csoport tematika összeállítása, tagok toborzása).

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a lakosság
szociális helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális
problémák megoldásához.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermeknek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Feladatai:
- A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének

elősegítése érdekében a gyermeki jogokról, a gyermek egészséges fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatásnyújtása. A támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. Pszichológiai tanácsadás biztosítása, vagy
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ahhoz való hozzájutás segítése. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
támogatása, segítése.

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét és veszélyeztetettséget észlelő és
jelzőrendszert működtet, illetve a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek
megoldására javaslat készítése.

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez. Családi
konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében. Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági
beavatkozás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő
kiemelésére.

- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a
vérszerinti szülőknél, a visszahelyezett gyermek esetében utógondozást végez.

- Szabadidős programok szervezése.

3.1. A gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, hivatalos ügyek intézésben nyújt
segítséget. A beszámolási időszakban főleg családi pótlék, GYES válóperhez kereset
megírása volt, amiben a szolgálat az ügyfeleknek segítséget nyújtott. Felvilágosítás nyújtás a
gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének igényléséhez.

Pszichológiai tanácsadás működik a szolgálatnál 2004. június 1. óta, a szolgáltatás az
intézmény által gondozásban lévők, és az oktatási intézmények által javasolt személyek
részére terjed ki, igénybevétele ingyenes. Heti négy órában tart tanácsadást, a lakosság általi
kihasználtság 100 %-os, a beszámolási időszakban 9 kiskorú vette igénybe ezt a szolgáltatást
a jelzőrendszer javaslatával.

3.2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő
és jelzőrendszert működtet, a beszámolási időszakban nyolc alkalommal szakmaközi
esetmegbeszélést tartott, melyen rendszeresen részt vettek a jelzőrendszeri tagok. Az
esetmegbeszélések témája az aktuális problémák megbeszélése, konkrét feladatok
meghatározásával a probléma megoldása érdekében, veszélyeztetett kiskorú gyermekek
névsorának összeállítása, nyári gyermekétkeztetéshez a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek névsorának összeállítása.
A jelzőrendszer tagjai védőnők, óvoda-, iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősei,
rendőrség, Polgármesteri Hivatal, lakosság.

A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2007. évvel
összehasonlítva a következő:

korcsop
ort

Környezeti
ok

Magatartás
i probléma

Egészségi
probléma

Összesen + alkohol
valamelyik

szülőnél

+ nem
megfelelő

lakáskörül
mény

2007
év

2008
év

2007
év

2008
év

2007
év

2008
év

2007
év

2008
év

2007
év

2008
év

2007
év

2008
év

0-2 10 13 - - - - 10 13 - - 1 -

3-6 20 26 - - - - 20 26 2 1 - 2

7-14 41 38 12 7 - - 53 45 9 6 8 7
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15-18 6 10 8 17 1 2 15 29 3 2 3 3

Összese
n

77 87 20 24 1 2 98 113 14 9 12 12

2007 és 2008 évet összehasonlítva a veszélyeztetett kiskorúaknál nőtt a nyilvántartásban
szereplők száma. A beszámolási időszakot összenézve az előző évvel:

 9 családból 12 gyermek a nyilvántartásból kikerült:
o 4 családnál a veszélyeztetést okozó probléma megszűnt (6 gyermek)
o 3 nyilvántartott nagykorúvá vált
o 1 család elköltözött (2 kiskorú)
o 1 gyermek átmeneti nevelésbe került

 14 családból 27 gyermek bekerült a nyilvántartásunkba:
o 5 gyermek (újszülött), akinek testvérei a környezet miatt már veszélyeztetettek

voltak
o 8 családból 19 gyermek, ebből 3 fiatalkorú pártfogói felügyelet alá került.

Ezek a változások eredményezték a veszélyeztetett gyermekek számának változását.

A jelzőrendszer tagjai részéről 159 esetben érkezett a szolgálathoz írásos formában jelzés. A
jelzés 65 kiskorút érint, családok száma 49, többnyire ezek a gyermekek alkotják a
veszélyeztetettek körét. Az előző évhez viszonyítva, az összesen beérkezett jelzések
számában és a jelzések okában nagy eltérés nem látszik.

3.3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyerekkel és családjával
családgondozást végez a családgondozó.
a.) A beszámolási időszakban 13 kiskorú került alapellátásba a szülő életvitele, alkoholizáló
életmód, igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 1 kiskorú védelembevétel (gondozási-nevelési
tervben megfogalmazott feladatok megvalósultak) megszűnését követően került alapellátásba.
11 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás, okát tekintve
a következő:

 eredményes családgondozás miatt 4 gyermeknél,
 nagykorúvá vált 2 gyermek,
 a család elköltözése 2 gyermek
 védelembe vétel miatt 3 gyermek.

Összesen 67 gyermek van jelenleg alapellátásban 30 családból.

b.) 5 családból 7 gyermek került védelembe a beszámolási időszakban, 4 gyermek esetében
szűnt meg a védelembe vétel a következő okok miatt:

 1 gyermeket a bíróság másik szülőnél helyezte el
 1 gyermek családba fogadása miatt
 1 gyermek átmeneti nevelésbe került
 1 gyermek nagykorúvá vált.

Összesen 10 családból 24 kiskorút gondozunk védelembevétel keretén belül.

A beszámolási időszakban 660 alkalommal történt családlátogatás, ahol életvezetési és
gyermeknevelési tanácsokkal látja el a családgondozó a gyermekeket és a szülőket.
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3.4 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás végez.
17 gyermek van jelenleg átmeneti nevelésben, a kiskorúak 10 családból kerültek ki. A
beszámolási időszakban 4 kiskorú került ideiglenes hatályú elhelyezésben, ebből 1 kiskorú
harmadik személynél családban lett elhelyezve, és 3 kiskorú került átmeneti nevelésbe.
Rendszeres a kapcsolat a családokkal, félévente, évente a felülvizsgálat során javaslatot
teszünk arra vonatkozóan, hogy az átmeneti nevelés megszüntethető-e, vagy annak
fenntartása indokolt, mivel a családban nevelkedés feltételei továbbra sem valósultak meg. A
beszámolási időszakban 6 átmeneti nevelés szűnt meg, 5 esetben a szülők elköltözése, 1
esetben az átmeneti nevelt nagykorúvá válása miatt.

Minden héten fogadóórát tart a Törökszentmiklós Város Gyámhivatal munkatársa, aki segíti a
szakmai munkánkat.

3.5. Szabadidős programok szervezése keretében minden év decemberében „karácsonyi
előzetes” néven a község hátrányos családjai részére helyi megvendégeléssel ünnepséget
szervezünk a Művelődési Házzal közösen a települési önkormányzat támogatásával. 2008-ban
32 családból, 100 gyermek kapott meghívást az ünnepségre, ebből azonban 29 család vett
részt. Az előző évekhez viszonyítva ebben az évben jött el a legtöbb család.
2008. október hónapban 5 gyermekkel megalakult a „Bendegúz” csoport, melynek tagjai a
szolgálatnál nyilvántartásban szereplő nehezen kezelhető gyermekek. A csoport preventív
célzattal jött létre, havonta egy alkalommal találkozunk. A foglalkozások témája a család,
családi szokások, olyan játékok játszása, ahol kudarcok és élmények érzését megtapasztalják,
a csoportnormák elfogadását elősegítve.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2008. június 16 és 2008. július 25.
között heti öt napon 66 családból 183 gyermek részesült szociális gyermekétkeztetésben. A
kiosztásában segítséget nyújtott az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, valamint
tagintézménye a Móra Ferenc Általános Iskola és a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Klubjai.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 15 § (7) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év március
31-ig tanácskozást kell megszerveznie, amelyen beszámol a településen működő
jelzőrendszer tevékenységéről. Az idén 2008. március 5-én került sor a tanácskozás
megtartására.

Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon évente több alkalommal veszünk részt, amely
segíti a szakmai munkánkat. Tartjuk a kapcsolatot a módszertani intézménnyel, aki térségi
szinten esetmegbeszélő napokat szervez.
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4. Jegyzői hatáskörben gyámhatósági intézkedések:

4.1 Védelembe vétel

Védelembe vételre kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes
igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben biztosítható.
A gyermek gondozásának segítése, ellátásnak megszervezése, a szülői támogatás biztosítása
érdekében a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki a gyámhatóság. Szükség esetén
kötelezi a szülőt, hogy a gyermek folyamatosan vegye igénybe a napközbeni ellátást,
magatartási szabályokat állapít meg a szülő, illetve a gyermek részére, intézkedik a
veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.

Védelembe vétel
oka

Szülőnek
felróható

magatartás

Gyermeknek
felróható

magatartás

Környezeti Összesen

2001 13 7 9 29

2002 14 9 11 34

2003 16 2 6 24

2004 4 5 2 11

2005 5 6 8 19

2006 6 4 2 27

2007 9 4 11 21

2008 7 4 5 24

A felülvizsgálat alkalmával megszűnt 4 fő gyermek védelembe vétele, 1 gyermek esetében a
másik szülőnél helyezte el a bíróság, 1 gyermek a védelembe vétel nem vezetett eredményre,
ezért családba fogadás történt harmadik személynél, 1 gyermek esetében nagykorúvá válás
miatt, 1 esetben az ideiglenes elhelyezés után átmeneti nevelésbe került a gyermek.

Új védelembe vétel a beszámolási időszakban: 7. fő ebből:
- szülőnek felróható magatartás: 6 fő
- gyermeknek felróható magatartás: 4 fő
- környezeti: 5 fő ( ebben az esetben a szülő magatartása is szerepet játszik)

Jelenleg összesen 24 gyermek esetében történik a védelembe vétel keretein belül a család
gondozás.

4.2 Ideiglenes hatályú elhelyezés

A beszámolási időszakban 4 kiskorú elhelyezése vált szükségessé, ebből 3 gyermek
gyermekotthonba, 1 kiskorú pedig harmadik személynél került elhelyezésre, családba
fogadással.
Az ideiglenes elhelyezésre a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján került sor mind a négy
esetben. Mind a négy gyermek esetében a szülők egyéb okok miatt nem tudták a
kiskorúaknak a megfelelő ellátást biztosítani.
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Anyagi és egészségügyi okok miatt nem került sor ideiglenes elhelyezésre.

A gyermekjóléti alapellátás keretein belül a helyettes szülői hálózat településünkön 2007.
július 1 napjával az intézmény társulási keretek között működik, és Örményes községben egy
személy rendelkezik a helyettes szülői képesítéssel, ezáltal veszélyhelyzet esetén a feladat
ellátása megoldott.

5./ Gyermekvédelemmel foglalkozók együttműködése

A Törökszentmiklós Városi Gyámhivatala továbbra is biztosítja a kihelyezett ügyfélfogadást,
melyet keddi napokon a délelőtti órákban biztosítanak.

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között kialakult jó munkakapcsolat révén
hatékony a jelzőrendszer.

6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés
nem volt.

7./ Jövőre vonatkozó célok
Szeretnénk, ha továbbra is ilyen sikeres maradna a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel a
kapcsolatunk, ezzel egyrészt elősegíthetnénk a prevenciót, másrészt, így tudjuk biztosítani a
községben a kiskorú gyermekek megfelelő mentális fejlődését. A civil szervezetekkel a
kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak és szükségszerűnek tartjuk, mert ez további
segítséget jelentene a prevencióban.

8./ Bűnmegelőzés bemutatása a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében
Fegyvernek település bűnmegelőzési programmal 2007. augusztus 30 napjától a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulása keretében rendelkezik, a Középtávú
Bűnmegelőzési Stratégia 2007- 2012 időszakra szól. Áldozatvédelmi iroda nem működik a
településen.
2008. évben nem érkezett jelzés, gyermekkorú ill. fiatalkorú bűnelkövetőről , illetve általuk
elkövetett bűncselekményről nincs tudomásunk, amelynek következménye hatósági
intézkedést tett volna szükségessé.

9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
A települési önkormányzat a Magyar Katolikus Karitasz fegyverneki csoportjával tartja a
kapcsolatot. Pályázati lehetőségekről tájékoztatják a csoportot, adományok szétosztása esetén
segítséget nyújt a rászorultak felkutatásában.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
……../2009. /V.28/ sz. határozati javaslat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtását jónak értékeli, a beszámolót elfogadja.
Egyúttal megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
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Fegyvernek, 2009. május 20.
/:Buzás Istvánné:/

körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
5./ Gyermekjóléti Szolgálat

Készítette:
Somodi Erika
Síposné Szabó Erzsébet



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2009.május 28-i ülésére
a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.)sz. rendeletének módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2009. évre kiírt pályázatok elbírálása közben pontosítási igényként merült fel a pályázott összegen be-
lül az étkeztetésre fordítható összeg meghatározása. A Közművelődési Alap felhasználásának célja és
feladata nem zárja ki teljes mértékben az étkeztetés támogatását. A nemzeti és nemzetközi turizmus, kap-
csolatok építése, táborozási programok indokolttá teszik ennek a tételnek a meghagyását. A támogatás
mértékét azonban célszerű szabályozni. Ezt a rendelet 1. számú mellékletében fogalmazzuk meg.

Fegyvernek, 2009. május 18.
Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009.(……….) sz.

Önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) sz. rendeletének módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.
§. alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A rendelet 1. sz. melléklet V. pontja kiegészül a következő szöveggel:

„A környezetvédelmi alap az alábbi célokra használható fel:
A rendelet 1. számú melléklet II. pont szerinti feladatok költségeinek támogatására: az
éves költségvetésben meghatározottak szerint.
Így az ezekhez kapcsolódó:

 Utazási költségek
 Étkezési hozzájárulás
 Művészeti táborokban tábori költségekhez hozzájárulás
 Belépőjegyek
 Közművelődési, művészeti tevékenységet szolgáló eszközbe-

szerzésre
 Eseti megbízási díj
 Bérleti díj

Az élelmezéshez nyújtott támogatás nem lehet több, mint 600 Ft/fő/nap (rendezvény),
maximum az igényelt támogatás 50%-a.
A pályázatban igényelt személyhez kötött költségeket főre lebontva kell igényelni és az
elszámolást az igénybe vevők nevét és aláírását tartalmazó jelenléti ívvel kell igazolni.”

2. §. A rendelet 1. sz. melléklet VI. pontja kiegészül a következő szöveggel:
„Nem kaphat támogatást, aki más címen kaphat, vagy kapott a tárgyévben önkormányzati
támogatást.”

3. §. Az 1. számú melléklet IV. pontban a „tárgyévi” szövegrész hatályát veszti.
4. §. E rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat

ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére
A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálatáról és módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló 2003. (II. 6.) sz. rendelet
pontosítás igénye merült fel a támogatására meghirdetett pályázatok elbírálásakor az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kezdeményezésére.
Az étkeztetésre pályázott összegek aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak a közhasznú
tevékenységhez mérten, továbbá az étkeztetési igény nem függ össze a közhasznú
tevékenységgel, így azok nem teljesíthetőek. Javasoljuk a rendeletben eldönteni, hogy:

1. Közhasznú tevékenység kapcsán támogatja-e az étkeztetést?
2. Ha igen, azt milyen mértékben, az önerőhöz képest milyen arányban?
3. Ha igen, akkor szükséges az alkoholtartalmú italok finanszírozhatóságának

megszüntetése.

Erre két javaslatot dolgoztunk ki:

„A” alternatíva szerint megtiltanánk az étkeztetés támogatását, mivel az nem minősül
közhasznú tevékenységnek.
„B” alternatíva szerint az élelmezés megmarad, mivel a hivatkozott helyi rendeletben is
szerepel, mértéke a hatályos napidíj összegnek megfelelő összegű, 600 Ft/fő/nap legyen. A
rendelet 5. §. (3) bekezdése szerint nem haladhatja meg az igényelt támogatás 50 %-át. Így
biztosítható, hogy a pályázott összeg jelentős része a közhasznú tevékenységre kerüljön
felhasználásra. A személyhez köthető költségeket, mint az étkeztetés is, főre lebontva kell
igényelni és nevesítve (jelenléti ív) kell elszámolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a civil szervezetek közhasznú tevékenységének
támogatásáról szóló 2/2003. (II.6.) sz. önkormányzati rendeletmódosító javaslatai közül
döntsön.

Fegyvernek, 2009. május 19.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009. (………...) sz.

önkormányzati rendelete
a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §.(2) bekezdés alapján,
összhangban az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel, a civil
szervezetek által szervezett közhasznú tevékenység keretében rendkívüli esemény,
rendezvény megtartásához nyújtandó támogatásokra az alábbi rendeletet alkotja .

„A” változat:

1.§. A rendelet 1. §. (1)-ből az „élelmezés” kifejezés hatályát veszti.

„B” változat:

1.§. A rendelet 1. §. (1) hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete a civil szervezetek által a rendelet
10.§ 2. pontja szerinti folyamatos közhasznú tevékenység és eseti közhasznú
tevékenység keretében szervezett rendezvény megtartásához nyújt támogatást. Így:
utazási, élelmezési, (kivétel alkoholtartalmú italok) szállás költséghez, bérleti
díjhoz, jutalmazáshoz, tiszteletdíj kifizetéshez és az önkormányzat intézményeinél
igénybe vett helyiség bérleti költséghez a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével.
Az élelmezéshez nyújtott támogatás nem lehet több, mint 600 Ft/fő/nap
(rendezvény), maximum az igényelt támogatás 50%-a. A pályázatban igényelt
személyhez kötött költségeket főre lebontva kell igényelni és az elszámolást az
igénybe vevők nevét és aláírását tartalmazó jelenléti ívvel kell igazolni.”

2. §. A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„3. §. A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi
költségvetési koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül.”

3.§. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. május 28-i ülésére a település
környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A település környezetvédelméről szóló 13/2005. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet
tartalmazza a környezetvédelmi alap képzésének és felhasználásának rendjét.
A létrehozott környezetvédelmi alap igénylésének módja, időpontja, elbírálása, a
felhasználásának feltételei nincsenek megfelelően kidolgozva, részletezve, pontosítva.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2008. évben 646.000.Ft képződött a
környezetvédelmi alapon.
A fent említett hiányosságok miatt a képződött összeg felhasználatlan maradt. Ugyanakkor a
közművelődési alap terhére beadott igények messze meghaladták a lehetőségeket, forráshiány
miatt voltak, amelyek kielégítetlenek maradtak. Céljaikat tekintve ezek támogathatóak a
környezetvédelmi alapból is
Ahhoz, hogy a későbbiekben zökkenőmentes legyen az alap felhasználása, szükséges a
rendelet módosítása, és a pályáztatás módjának meghatározása.
A rendelet 19.§. (2) bekezdés c. pontja szerint iskolai környezetvédelmi célú kirándulásokhoz
utazási költség támogatásához használható fel a környezetvédelmi alap bizonyos része.

Javaslom, hogy a rendelet 19.§. (2) bekezdés c. pontjában a pályázati célokat terjesszük ki a
nem iskolai szervezésű környezet-és természetvédelmi programok táborok, kirándulások
támogatására. Erre a célra az alapon képződött összeg 50 %-át javaslom fordítani.
A pályáztatás módját a rendelet 1. sz. melléketében javaslom meghatározni.

Fegyvernek, 2009. május 14.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2009. (…….) sz.

önkormányzati rendelet-tervezete
a település környezetvédelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. tv. 10.§. (2) bekezdésében, a 46. §. (1) bek. c.) pontjában,a 48. §. (3) bek.



b.) pontjában és az 58. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§. (1) A rendelet 19.§. (2) bekezdés első mondata és a (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti,
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A környezetvédelmi alap az alábbi célokra használható fel:

c) A tanköteles korosztály részére szervezett iskolai és nem iskolai szervezésű
környezet és természetvédelmi célú kirándulások, táborok és eseti
rendezvények támogatásához az éves költségvetésben meghatározottak szerint.
Így:

o Utazási költségek
o Étkezési hozzájárulás (kivétel alkoholtartalmú italok)
o Természet- és környezetvédelmi célú foglalkozások

anyagigényének biztosítása
o Szakvezető, idegenvezető díjazása
o Belépőjegyek

d) Az élelmezéshez nyújtott támogatás nem lehet több, mint 600 Ft/fő/nap
(rendezvény), maximum az igényelt támogatás 50%-a. A pályázatban igényelt
személyhez kötött költségeket főre lebontva kell igényelni és az elszámolást az
igénybe vevők nevét és aláírását tartalmazó jelenléti ívvel kell igazolni.”

2. §. (1) A rendelet 19.§. (3) bekezdése (4) bekezdésre módosul. A rendelet kiegészül az
alábbi új (3) bekezdéssel:

„(3) A források felhasználása:
A rendelet 19.§. (1) bekezdése szerint képzett összeg 50 %-a pályázat útján
használható fel, 50 %-a az önkormányzati intézmények által tervezhető a 19.§. (2)
a.) pont szerinti célra.
A pályázati követelményeket a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

3.§. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
Polgármester Körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Készítette: Bérczesi Mária



1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat a település környezetvédelméről szóló
módosított 13/2005.(IV.29.) sz. rendeletéhez, a Környezetvédelmi Alap felhasználásának

rendjéről.

I. A rendelet 13. §. (1) bekezdés szerint képzett Környezetvédelmi Alap 50 %.a az
alábbi célra használható fel:

 Az ifjúság környezettudatos életmódját, egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődését elősegítő programok megvalósításának

 a szabadidő egészséges, hasznos,- a természeti és épített környezet
megismerésén alapuló eltöltésének támogatása.

II. Feladata:
Segíteni az iskolai (tanórán kívüli) és nem iskolai szervezésű környezet-és
természetvédelmi táborok, eseti rendezvények, programok megvalósítását
elsősorban a 16 év alatti korosztály számára
Anyagilag rászoruló csoportok fenti célú támogatása.

 A természeti környezet növény- és állatvilágának megismerése, védelmének
gyakorlása.

 A természet részei: a talaj, a víz, a levegő. Védelmük fontossága, módja. A
szennyezés veszélyei.

 Hulladékgyűjtés, hasznosítás.
 Az épített környezet és megóvása, tisztántartása.
 Hon-és helyismereti programok
 Kézműves foglalkozások támogatása, a természetes anyagok

felhasználásának előnyei.
 Egészség- és környezetkárosító anyagok, szerek elleni propaganda.

III. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni.
Pályázhatnak:

 Pályázatot nyújthat be minden fegyverneki székhellyel illetve fegyverneki
szervezettel rendelkező civil szervezet vagy oktatási- nevelési intézmény (a
továbbiakban együttesen: szervezet).

IV. A pályázati kiírás:

A pályázatot az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) írja ki minden évben az önkormányzat tárgyévi költségvetési
koncepciójának elfogadását követő 15 napon belül. A pályázatot meg kell jelentetni a
legközelebbi Fegyverneki Hírmondóban (december). A pályázat kihirdetésének napja
a Fegyverneki Hírmondó megjelenésének napja.

A pályázat kiírásának tartalmazni kell:
 A II. ponton belüli támogatási célokat, programokat.
 A pályázat tartalmi és formai követelményeit.
 A pályázat benyújtásának helyét és határidejét.
 A pályázat elbírálásának határidejét.
 A támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat.
 A pályázat elnyeréséről szóló értesítés módját.



V. A támogatás csak tárgyévi január 01-től december 31-ig tartó tevékenységre,
programra, használható fel.
Pályázat benyújtható olyan tevékenységre, programra is, amely a pályázat
beadásakor már lezajlott, vagy folyamatban van.

VI. Támogatás nem adható építési beruházásra, állandó fenntartási, üzemeltetési
kiadásokra, alaptőke emelésre, eszközbeszerzésre, harmadik fél részére történő
átadásra.

VII. A pályázatnak tartalmazni kell:

1. A pályázó azonosításához szükséges adatokat.
- a pályázó nevét, székhelyét
- a pályázati program megvalósításáért felelős nevét
- bonyolító esetén a bonyolító adatait

2. A pályázati célt.
3. A megvalósítás várható költségeit.
4. Az igényelt támogatás összegét.
5. A pályázati cél megvalósításának tervezett idejét.

VIII. A pályázat elbírálása.

A pályázatok elbírálásáról minden esetben a Bizottság dönt a pályázati beadási
határidőt követő 30 napon belül.

IX. A támogatás kiutalása, elszámolása.

1. Az elnyert támogatás kiutalását, a pénzügyi elszámolását, nyilvántartását a
Polgármesteri Hivatal végzi.

2. Az elnyert támogatás elszámolása utólagosan számla alapján történik. A pályázati
célra előleg is igényelhető, melynek engedélyezésére, elszámolására a
Polgármesteri Hivatal számlarendje az irányadó.

X. Ellenőrzés

A támogatások felhasználásának szakmai és pénzügyi ellenőrzésére az Oktatási,
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

XI. Szankció

1. Amennyiben valamely pályázó a támogatásként kapott összeget nem a
pályázatban leírt célra használta fel, a támogatás nem utalható ki.

2. Ha az előleget a pályázó nem a megítélt célra használta fel, a támogatás további
része nem utalható ki, a felvett előleget 8 napon belül vissza kell utalni.

3. Az 1-2. pont esetében a pályázó 3 évre kizárja magát a Környezetvédelmi alapból
adható támogatásokból.

4. A kizárásokról és a határidőkről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

XII. A Környezetvédelmi Alap fel nem használt vagy visszatérített része, a
Környezetvédelmi Alap maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

-.-.-.-.-
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E L Ő T E R J E SZ T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2009. május 28-i ülésére a 262/2007
(XII.20.) sz. határozattal elfogadott szerkezeti terv módosításáról, valamint a 34/2007.(XII.27.)
önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról:

Tisztelt Képviselő Testület!

Fegyvernek Nagyközség Településrendezési terve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXXVIII. törvény alapján 2004-ben került elkészítésre. A településszerkezeti tervet
2/2004. (I.29.) sz. határozattal, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot 1/2004. (II.1.) sz.
rendelettel hagyta jóvá a képviselőtestület.

2006-2007 évben módosításra került a rendezési terv: a digitálisan feldolgozott és módosított
szerkezeti terv a 262/2007 (XII.20.) sz. határozattal, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a
34/2007 (XII.27.) sz. rendelettel került jóváhagyásra.

A helyi építési szabályzat törvényességi felülvizsgálatát elvégezte az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal J – N - Szolnok Megyei Kirendeltségének Törvényességi Osztálya, melynek
következtében a HÉSZ törvénysértő szabályainak hatályon kívül helyezése vált szükségessé. A HÉSZ
módosítását a …….sz rendelet tartalmazza.

A képviselőtestület a 89/2008. (V.29) számú határozatával döntött a településrendezési terv újbóli
módosításáról, mely közérdekből vált szükségessé.

A jelenlegi rendezési szándékot indokolta, hogy a tervezési területen: a Csillag út - Dózsa György út -
Bartók Béla út - Felszabadulás út által határolt tömb területén egy új alközpontot szeretne kialakítani a
település, ahol intenzívebb beépítés lehetőségével a meglévő intézmények (kereskedelem, oktatás-
nevelés, stb.) bővíthetők.

A módosítás általános célja:
 A település városiasodási folyamatának elősegítése, a szolgáltatási szektor erősítése, az

intézmények területi fejleszthetősége
 Intenzívebb beépítés feltételeinek megteremtése, a városiasodó területrész alközponttal

történő ellátása mellett vegyes funkciójú (lakó, intézményi, szolgáltató) terület beépítési
feltételeinek rögzítése

 A hatósági munka elősegítése, valamint a helyi lakosság igényeinek szélesebb körben
történő kielégítése.

A rendezési terv módosításának elindításakor az előzetes véleménykérő dokumentációban a terület
településközpont-vegyes területté való átsorolását kezdeményezte a tervmódosítás, ám az időközben
elfogadott és hatályba lépett Országos Területrendezési Terv módosításának új rendelkezései
értelmében ez a terület-felhasználási kategória jelen esetben nem alkalmazható.
Ezért, hogy a fent nevezett funkciók fejleszthetősége – és ezáltal a település fenntartható fejlődése
(várossá válási szándékának erősítése) biztosítva legyen, a jelenlegi kertvárosias lakóterület
kisvárosias lakóterület kategóriába került átsorolásra.
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A rendezési terv módosításának várható hatása:
 A települési alközpont kialakításával a terület ellátása mind intézményi, mind szolgáltatási

téren javul, közösségi létesítmények jöhetnek létre, a meglévők bővülhetnek
 A helyi lakosság ellátásának feltételei javulnak, színvonala növekszik.
 A tervezéssel érintett területen meglévő, működő intézmények a tervmódosítás hatására a

jelenlegi és jövőbeni igényekhez jobban igazodó, fejlődőképes, városképi szempontból
kedvezőbb környezetbe tudnak működni.

A rendezési terv módosításával érintett területen belül meglévő lakófunkció zavartalansága továbbra is
biztosított a kisvárosias lakóterületbe történő átsorolással. A meglévő lakóépület állomány a
későbbiekben fejleszthető, de településtörténetileg kialakult szerkezete és beépítési módja nem kerül
megváltoztatásra.

A településrendezési terv módosításához szükséges egyeztetés az illetékes államigazgatási szervekkel
lefolytatásra került, azok előírásai és véleményei beépítésre kerültek az anyagba. A szervek részéről
nem volt módosítási szándék.
A módosított terv kifüggesztésre került a körjegyzőség hirdetőtábláján 2009. március 17-től 2009.
április 16-ig, melyre észrevétel nem érkezett.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. (6) bekezdése
alapján a területileg illetékes Állami Főépítész is véleményezte a dokumentációt. A főépítész több
javaslattal élt, melynek figyelembe vételével lett meghatározva a módosítással érintett terület
maximális beépíthetősége, minimális kötelező zöldfelület aránya, a nem zöld felületek kialakítása.
Az állami főépítész szakmai véleményét mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a szerkezeti tervről szóló 262/2007 (XII.20.) sz. határozat
módosításáról, valamint a 34/2007.(XII.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzat módosításáról szóló mellékelt javaslatokat megvitatni, és elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2009. május ……

.
(:Huber Ferenc:)

polgármester

Előterjesztést készítette: Tanácsné Soós Erzsébet
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………. / 2009. (……….)sz. határozati javaslat

a 262/2007.(XII.20.) számú határozattal jóváhagyott Fegyvernek
nagyközség településszerkezeti tervének módosításáról

Fegyvernek nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV.
tv. szerint, valamint az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény 7.§(3) b., pontja értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.)
Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint Fegyvernek nagyközség közigazgatási területére
vonatkozóan a melléklet szerint módosítja a község településszerkezeti tervéről szóló
határozatát, melynek része a módosított településszerkezeti terv leírása és a TSZ-1,
TSZ-2 és TSZ-2/m1 jelű tervlapok.

E határozat 2009. ……………….. hó ………. napján lép hatályba.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

Melléklet a ………………számú határozathoz

Fegyvernek nagyközség 262/2007 (XII.20.) számú Képviselő – testületi határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:

1. Az „5. Területegységek” című fejezet kiegészül:

A módosított terület a TSZ-2/m1 jelű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően a 7. számú
területegység része, mely gyűjtőutak által határolt

A kiegészített szövegrész:

5. Területegységek

A település külterületén I. – VIII. –ig terjedően kijelölve, a TSZ – 1 –jelű rajz szerint,
lehatárolásuk az országos jelentőségű közlekedési utak által közrezárt területeken,
belterületen 1. – 18. –ig kijelölve, a TSZ – 2 –jelű tervlap szerint, a főbb közlekedési utak,
gyűjtőutak által lehatárolt területeken.
A módosított terület a TSZ-2/m1 jelű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően a 7. számú
területegység része, mely gyűjtőutak által határolt.
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2. A „6. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása”
című fejezet kiegészül a vastagon, dőlt betűvel szedett szöveggel:

6. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása

Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt
területekre tagozódik.
Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint szétszórtan a
külterületen vannak.
A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1, TSZ – 2 jelű tervlapok állapítják meg.
A beépítésre szánt területek belterületen jellemzően lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias), településközpont vegyes terület, kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület, ipari
gazdasági terület, és különleges terület (temetők, szociális otthon) terület felhasználási
kategóriákba sorolja a terv.

A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak:

- meglévő iparterületek
- meglévő szennyvíztisztító telep
- meglévő bányaterületek, mint különleges területek.

Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek

- Különleges hulladéklerakó telep területből – Védelmi erdőterület

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek

- Kertvárosias lakóterületből, kisvárosias lakóterület
- általános mezőgazdasági területből, gazdasági erdőterület.

3. A „7. Változó terület felhasználás terület kimutatása” című fejezet és táblázata
hatályát veszti és helyébe új táblázat és szövegrész kerül

„
7. Változó terület felhasználás terület kimutatása

Változó terület felhasználás Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek

Különleges hulladéklerakó telep területből – Védelmi erdőterület ~ 9600 m2 (0,96 ha)

Összesen: ~ 9 600 m2 (0,96 ha)
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Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek

Kertvárosias lakóterületből – Kisvárosias lakóterület ~ 42 724 m2 (4,27 ha)

Általános mezőgazdasági területből – Gazdasági erdőterület ~ 1 900 000 m2 (190 ha)

Összesen: ~ 1 942 724 m2 (194,27 ha)

Beépítésre nem szánt területből nem kerül átsorolásra beépítésre szánt terület.
Beépítésre szántból 0,96 ha kerül át a hulladéklerakó telep rekultivációja kapcsán.
Kategóriáján belül 1,94,27 ha -nak változik a terület felhasználása.

A közigazgatási területen a mezőgazdasági területekből összesen 1,9 ha – nak változik a
terület felhasználása, kizárólag erdőterület javára az MTrT alapján.”

4. A „9. Terület felhasználási módok – szintterület sűrűségek (m2/m2)” című fejezet
kiegészül a vastagon, dőlt betűvel szedett szöveggel:

9. Terület felhasználási módok – szintterület sűrűségek (m2 / m2)

A település területén sajátos építési használata szerint a szerkezeti terv az alábbi terület
felhasználási módokat különbözteti meg:

Beépítésre szánt:

- kisvárosias lakóterület sz = 1,2 (sz = szintterület sűrűségi mutató)

A település fő útjának a Felszabadulás út bal oldalán hézagokban elhelyezkedő lakófunkciójú
tömbök területei, valamint Hársfa utca bal oldali tömbjei.
Közművesítettségi mértéke: részleges.

„- kisvárosias lakóterület sz = 1,5 (sz = szintterület sűrűségi mutató)

A település fő útjának a Felszabadulás út bal oldalán hézagokban elhelyezkedő lakófunkciójú
tömbök területei, valamint Hársfa utca bal oldali tömbjei, továbbá a Csillag út – Dózsa
György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt tömbje.
Közművesítettségi mértéke: részleges.”

-.-.-.-.-.-.-
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

....... / 2009. …………… sz. rendelete

a 34/2007. (XII.27.) sz., a Helyi Építési Szabályzatról szóló Önkormányzati rendelet
módosításáról

Fegyvernek nagyközség Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) szerinti
feladatkörben, az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) szerinti jogkörben, valamint a többször
módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§
(3) szerinti hatáskörben, továbbá a többször módosított „Az országos településrendezési és
építési követelményekről” szóló 253/1997.(XII. 20.) sz. Korm. Rendelet előírásainak helyi
végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1.§. (1) bekezdés hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép

„1. §. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed:
a) Fegyvernek nagyközség teljes közigazgatási területére az SZ-1 és SZ-2

jelű tervlapok szerint,
b) az 1342-1375 helyrajzi számú belterületi területre az SZ-2/m1 jelű

tervlapon jelöltek szerint”

2.§. A Rendelet II. fejezet 4.§. -ának (1) bek. a.) pontja kiegészül:

„1. Lakóterület: kisvárosias (Lk1, Lk2, Lk2*, Lk3)”

3. §. A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 5.§ (1) kiegészül az
alábbi szöveggel:

(- Kisvárosias lakóterület)

„Lk3 – jelű építési övezet”

4. §. A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ A. pontja kiegészül
a (3) bekezdéssel:

„(3) Lk3 – jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint.
(Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt
tömb
területe.)

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

- lakóépület
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- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- sportépítmény
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület
- melléképület

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

- szálláshely szolgáltató épület
- igazgatási épület
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági

építmény

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület méret: 700 m2.

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.
Saroktelek és 20 méternél szélesebb telek esetén az épület az építési helyen belül
szabadon állóan is elhelyezhető.

e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 55 %.

f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m.

g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.
A szennyvízcsatorna – hálózat kiépítése után: teljes.

h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %, mely intenzív zöldfelületként fenntartandó,
telekhatár mentén legalább 2 szintes növényállomány telepítendő.

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.

j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.

k.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési
vonal szabályozza az érintett területeknél.

l.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.

m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

- közmű becsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
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- hulladéktartály – tároló (legfeljebb 2,0 m –es belmagassággal)
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék

céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m –nél nem magasabbra
emelkedő lefedés nélküli terasz)

- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes
vetülettel

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
- kerti épített tűzrakó hely
- állatkifutó
- zárt trágyatároló

n.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 18,00 méter távolságig
(lakózóna – lásd fogalom meghatározás), valamint az intézmények 30 méteres
körzetében új állattartó épület nem helyezhető el.

o.) Gépjármű elhelyezés telken belül biztosítandó.”

5. §. A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ B. pontjától
minden bekezdés számozása eggyel nagyobb lesz.

6. §. A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ (6) bekezdésében
lévő összesítő táblázat kiegészül, és (7) bekezdésre változik:

„(7) A lakóterület építési övezeteire vonatkozó előírások:

Sajátos építési
használat
szerinti
terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb

telekterület
méret

m2

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb

mértéke

%

Megengedett
legnagyobb
építmény
magasság

m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

%

Az építési
telek

legkisebb
szélessége

m

Előkert
mérete

m

Kisvárosias
lakóterület

Lk1 720 SZ 40 9,00 20 -
K

(3,00)

Lk2 450 O 40 6,00 20 14,00 5,00

Lk2* 450 O 40 6,00 20 14,00 0,00

Lk3 700 O 55 6,50 25 14,00 0,00

Kertvárosias
lakóterület

Lke 700 O 30 6,00 50 14,00 0,00

Lke* 550 O 30 6,00 50 16,00 0,00

Falusias
lakóterület

Lf 800 O 30 4,50 40 14,00 0,00

”



9

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Hatályba lépés

(1) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező SZ-1, SZ-2 és SZ-2/m1 szabályozási
tervlapok ………. ……………………..-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző



Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Sz.: 18/2008.

FEGYVERNEK
NAGYKÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

34/2007. (XII.27.) számú
a

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

(RENDELET TERVEZET)

H.É.SZ.

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

a

(A belterület Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által
határolt területére vonatkozóan)

Szolnok, 2009. Április hó



2

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ
TESTÜLETÉNEK

....... / 2009. …………… sz.

Önkormányzati rendelete

a 34/2007. (XII.27.) sz., a Helyi Építési Szabályzatról szóló Önkormányzati rendelet
módosításáról

Fegyvernek nagyközség Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) szerinti
feladatkörben, az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) szerinti jogkörben, valamint a többször
módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§
(3) szerinti hatáskörben, továbbá a többször módosított „Az országos településrendezési és
építési követelményekről” szóló 253/1997.(XII. 20.) sz. Korm. Rendelet előírásainak helyi
végrehajtása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed:

a.) Az 1342 – 1373 hrsz –ú. belterületi területekre, (volt kertvárosias lakóterület)
az SZ – 2/m1 jelű tervlapon jelöltek szerint.

2. §

(1) A Rendelet II. fejezetének 4.§. -ának (1)
bekezdésének a.) pontja kiegészül:

a.) Beépítésre szánt területek:

1. Lakóterület: kisvárosias (Lk1, Lk2, Lk2*, Lk3)

(2) A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 5.§ (1) kiegészül:

- Kisvárosias lakóterület:

Lk3 – jelű építési övezet
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3. §

(1) A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ A. pontja kiegészül
a (3) bekezdéssel:

(3) Lk3 – jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint.
(Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt tömb
területe.)

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:

- lakóépület
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó

épület
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- sportépítmény
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület
- melléképület

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:

- szálláshely szolgáltató épület
- igazgatási épület
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági

építmény

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m2.

d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.
Saroktelek és 20 méternél szélesebb telek esetén az épület az építési helyen belül
szabadonállóan is elhelyezhető.

e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 55 %.

f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m.

g.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.
A szennyvízcsatorna – hálózat kiépítése után: teljes.

h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %, mely intenzív zöldfelületként fenntartandó,
telekhatár mentén legalább 2 szintes növényállomány telepítendő.

i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
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j.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.

k.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési
vonal szabályozza az érintett területeknél.

l.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.

m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:

- közműbecsatlakozási műtárgy
- közműpótló műtárgy
- hulladéktartály – tároló (legfeljebb 2,0 m –es belmagassággal)
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék

céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m –nél nem magasabbra
emelkedő lefedés nélküli terasz)

- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes
vetülettel

- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő
- kerti épített tűzrakóhely
- állatkifutó
- zárt trágyatároló

n.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 18,00 méter távolságig
(lakózóna – lásd fogalom meghatározás), valamint az intézmények 30 méteres
körzetében új állattartó épület nem helyezhető el.

o.) Gépjármű elhelyezés telken belül biztosítandó.

4. §

(1) A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ B. pontjától
minden bekezdés eggyel nagyobb számozást kap.

5. §

(1) A Rendelet építési övezetek részletes előírásai, 1. lakóterületek 6.§ (6) bekezdésében
lévő összesítő táblázat kiegészül, és (7) bekezdésre változik:
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(7) A lakóterület építési övezeteire vonatkozó előírások:

Sajátos építési
használat szerinti

terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb

telekterület
méret

m2

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb

mértéke

%

Megengedett
legnagyobb
építmény
magasság

m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

%

Az építési
telek

legkisebb
szélessége

m

Előkert
mérete

m

Kisvárosias
lakóterület

Lk3 700 O 55 6,50 25 14,00 0,00

6. §

(1) Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi az SZ – 2/m1 jelű szabályozási tervlap.

7. §

Záró rendelkezések

(1) A 34/2007.(XII.27.). számú a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet jelen rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre
vonatkozóan.
Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan
tartalommal hatályban marad.

(2) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlap a jóváhagyását
követő 15. napján lép hatályba.
Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fegyvernek, 2009. ____________________ hó ________ nap.

__________________________ ___________________________
Polgármester Jegyző



Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11.

Sz.: 18/2008.

FEGYVERNEK
NAGYKÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

262/2007. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott

Településszerkezeti terv módosítása

a

(A belterület Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által
határolt területére vonatkozóan)

Szolnok

Szolnok, 2009. Április hó
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Aláírólap

Fegyvernek nagyközség településrendezési tervének
belterület Csillag út – Dózsa György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által

határolt területére vonatkozó módosításhoz

Vezető településrendező tervező ……………………………………
Kiszelovics Ildikó

településmérnök, városépítési, városgazdasági
szakmérnök

TT-1-16-0238

Településtervező ..………………………………………
Gyányi László
településmérnök
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Fegyvernek nagyközség 262/2007 (XII.20.) számú Képviselő – testületi határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:

1. Az „5. Területegységek” című fejezet kiegészül:

A tervezési terület a 7. számú területegység része, mely gyűjtőutak által határolt, TSZ-2/m1
jelű tervlap alapján.

2. A „6. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása”
című fejezet kiegészül:

Változó besorolású, (kategóriájukon belül átminősülő) területek:

- Kertvárosias lakóterületből, kisvárosias lakóterület

3. A „7. Változó területfelhasználás területkimutatása” című fejezet és táblázata
kiegészül:

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek

Kertvárosias lakóterületből – Kisvárosias lakóterület ~ 42 724 m2 (4,27 ha)

Összesen: ~ 42 724 m2 (4,27 ha)

Kategóriáján belül összesen 6,17 ha -nak változik a területfelhasználása.

4. A „9. Területfelhasználási módok – szintterületsűrűségek (m2/m2)” című fejezet
kiegészül:

Beépítésre szánt:

- kisvárosias lakóterület sz = 1,5 (sz = szintterületsűrűségi mutató)

A település fő útjának a Felszabadulás út bal oldalán hézagokban elhelyezkedő lakófunkciójú
tömbök területei, valamint Hársfa utca bal oldali tömbjei, továbbá a Csillag út – Dózsa
György út – Bartók Béla út – Felszabadulás út által határolt tömbje.
Közművesítettségi mértéke: részleges.

A településszerkezeti terv módosítása a hatályos településszerkezeti terv többi fejezetét nem
érinti.
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Fegyvernek nagyközség Önkormányzat Képviselő – Testületének
………. / 2009. (……….)

számú határozata a 262/2007.(XII.20.) számú határozattal jóváhagyott
Fegyvernek nagyközség településszerkezeti tervének módosításáról

Fegyvernek nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv.
szerint, valamint az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény 7.§(3) b., pontja értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel
közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint Fegyvernek nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan módosítja a
község településszerkezeti tervéről szóló határozatát, melynek része a módosított
településszerkezeti terv leírása és a módosított településszerkezeti tervlap (TSZ-2/m1 jelű
rajzszámon).

Fenti határozat 2009. ……………….. hó ………. napján lép hatályba.

2009. év ……………….. hó ………. nap

…………………………………. ………………………………….
polgármester jegyző



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

A Fegyvernek Nagyközség önkormányzat 2009. május 28-i ülésére a Jász- Nagykun-
Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának és Megállapodásának
módosítására

Tisztelt Képviselőtestület!

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
szükségessé vált a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának
és megállapodásának módosítása.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodája
továbbra is segíti a Társulás tagjainak a társulási megállapodással és az alapító okirattal
kapcsolatos döntés-előkészítését.
Javaslatok kialakításánál felhasználásra került a Pénzügyminisztérium által a fentebb
hivatkozott jogszabály végrehajtásához megjelentetett útmutatót.
A módosítás egy változatát előzetesen véleményezte a Társulási Tanács, azonban az alapító
okirat módosításáról az alapító önkormányzatok döntenek.

A módosítások jelentős részét a fentebb hivatkozott jogszabályi előírás alapján kell átvezetni
az alapító okiraton.

Szükséges meghatározni az alapító, a felügyeleti és az irányító szervi jogok
gyakorlóját.

Meg kell határozni továbbá, hogy az alapítók a társulást tevékenységének jellege
szerint közhatalmi vagy közszolgáltató költségvetési szerv csoportba sorolják-e be. Ezzel
összefüggésben hogyan határozzák meg annak illetékességi, működési körét; tekintettel arra,
hogy a közhatalmi költségvetési szervnek illetékességi, a közszolgáltató költségvetési
szervnek működési köre van.
A törvény 15. § (1) bekezdése értelmében ”…közhatalmi költségvetés szerv: azon
költségvetési szerv, amelyet jogszabály alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház
fel, vagy ilyen jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek
jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie
Ilyennek minősül különösen: a jogalkotási, jogszabály-előkészítési, alkotmánybíráskodási,
igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi rendvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási,
igazságügyi igazgatási, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési,
számvevőszéki és kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása, továbbá
államháztartási forrás, illetve európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások elosztása
(döntés).”
A törvény széles körű felsorolást tartalmaz, így közhatalom gyakorlásának minősül a

közigazgatási jogalkalmazói tevékenység. A Pénzügyminisztérium útmutatója szerint
közigazgatási jogalkalmazói tevékenységet végez a jogi személyiségű társulás, ha nem maga
végzi a közszolgáltatási feladatot.
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A Pénzügyminisztériumi útmutatója szerint a jogi személyiséggel rendelkező társulást
„az alábbiak szerint kell besorolni:
Amennyiben a jogi személyiségű társulás nem alapít külön költségvetési szervet, hanem saját
maga végzi a közszolgáltatási tevékenységet, akkor a besorolást a tevékenység jellege szerint
kell elvégezni, vagyis ebben az esetben közszolgáltató szervi típus valamely altípusába
sorolandó a társulás.

A fentebb hivatkozott törvény 44. § (6) bekezdése szerint „Az e törvény
hatálybalépésekor már bejegyzett, működő, közhatalmi és közszolgáltató tevékenység
végzésére is felhatalmazott költségvetési szervet e törvény 15-16. §-a alapján aszerint kell
besorolni, hogy mi volt a szerv létrehozásának alapvető céljaként meghatározott feladat,
alaptevékenység, illetve milyen jellegű alaptevékenységek meghatározóak, elhagyhatatlanok a
szerv létezése szempontjából.” Ez a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
esetében a társulási megállapodásban és a jelenleg hatályos alapító okiratban a Társulás
alaptevékenysége leírásának vizsgálatát teszi szükségessé. Az alaptevékenység leírása az
alapítók szándékának megfelelően megkülönböztet hatásköröket és feladatkört.

A hatásköröket két részre bontva határozza meg: egyrészt a társulás saját szervezetére
és működésére vonatkozó, másrészt a társulásra a társulási tag önkormányzatok hatásköréből
átruházott hatásköröket. A közhatalmat gyakorló alapító önkormányzatok közhatalmi
hatásköreikből a Társulásra két hatáskör gyakorlását ruháztak át, illetve egyetértési jog
biztosításával megosztott döntési jogkört létesítettek néhány esetben.

Az alapítók a térségi integrált szakképző központi feladatok megvalósítására nem
hoztak létre elkülönült költségvetési szervet, hanem azt a Társulási Tanács által
ellátandó feladatként határozták meg. Így az alapítóknak a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás közszolgáltató költségvetési szervként indokolt besorolni.

A Társulás alaptevékenységében kisebb hányadot képvisel a közhatalom
gyakorlása és lényegesen nagyobb a szakképzés szervezésével összefüggő feladatok
részaránya.

A Társulás, mint költségvetési szerv besorolásánál tekintettel kell lenni hosszú távon
arra, hogyan biztosítható a működéshez elegendő forrás. Tekintettel arra, hogy a tagok
részéről visszatérően megfogalmazódott az alapítói pénzügyi támogatás minimalizálásának
igénye.
Erre ad iránymutatást a minisztériumi útmutató 1. számú mellékletében szereplő, „a
költségvetési szervi tevékenység és gazdálkodás szabályozásának a fentebb hivatkozott
törvényben is megjelenő fő elemeiről az önkormányzati költségvetési szervnél” című
áttekintés. Az útmutató a közhatalmi költségvetési szervek esetében a működés forrásaként a
támogatást, jogszabályban és egyedileg meghatározott más bevételeket nevesíti. A
közszolgáltató költségvetési szervek esetében a támogatást, támogatásértékű és más bevételt
(közszolgáltatási, vállalkozási, átvett pénzeszköz stb.) és közhatalmi bevételt nevesíti a
segédlet.
E szerint a működés forrásának biztosítása szempontjából is célszerűbb a közszolgáltatói
költségvetési szervként besorolni a Társulást, mert bevételi forrásait szélesebb körből
merítheti, ezzel is könnyítve az alapítók pénzügyi kötelezettségeit.

A törvényi előírások átvezetésén túl a Társulás megalakulása óta eltelt időszakot
áttekintve, a működés tapasztalatai indokolják az átruházott hatáskörön belül az egyetértési
jog szűkítését az intézményműködtetés tekintetében.

A jelenleg hatályoshoz képest indokolt a feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése,
valamint a tulajdoni és használati jogoknak a részletezése az alapító okiratban.
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A Társulási Tanács térségi integrált szakképző központi feladatát képezi a
szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, a felhasználás nyomon
követése. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a beérkező szakképzési hozzájárulások 85 %-
át továbbadja a szakképzési hozzájárulás fizetésre kötelezett által meghatározott
intézménynek, szakmának a fejlesztésére, 15 %-ának felhasználásáról pedig a Tanács dönt.
Indokolt, hogy az így képződő pénzeszköz felhasználása okszerűen, az elkészülő szakképzés
fejlesztési terv alapján az alapítók által ellenőrizhetően történjen meg. Célszerű, hogy ezt az
alapítói szándékot tükrözze az alapító okirat is.

A javasolt változtatásokat a mellékletben szereplő alapító okiratban, illetve a
megállapodásban vastagon szedve, a kihagyni javasoltakat áthúzottan jeleztük.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti indoklás alapján az Alapító Okiratot és a
Megállapodást a mellékletben megjelölt változtatásokkal hagyja jóvá.

…………/2009.(V. 28.)sz. határozati javaslat
a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának és
Megállapodásának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát és Megállapodást a mellékletben megjelölt
változtatásokkal jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Dr.Wirth István a TISZK elnöke

Fegyvernek, 2009. május 18.

Huber Ferenc
Polgármester
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1. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulás neve Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
Székhelye Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Létrehozásának éve 2008
Létrehozását elrendelte A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a

társulási tag önkormányzatok képviselő-testületei

Jogszabályban
meghatározott
közfeladata

1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a szakképzéssel
összefüggő egyes önkormányzati feladatok végrehajtása

Működési területe
Működési köre

A társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe
A társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe,
valamint a társulás tagjai által fenntartott iskolák működési köre
A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési
hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét,
OM azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza.

Alapító szervek és címük A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti alapítói jogok
gyakorlói:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás u. 171.
Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth
L. u. 2.
Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes, Szent István u. 56.
Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1.
Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.
Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth
tér 9.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u.
2.
Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós,
Kossuth L. u. 135/A
Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér
1.
A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési
hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét,
OM azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza.

Felügyeleti szerv Alapító önkormányzatok képviselő-testületei
Törvényességi felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes, a
helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős
államigazgatási szerv látja el.
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Szakmai felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes
szakképzésért felelős államigazgatási szerv látja el.
A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a társulási
megállapodásban meghatározott keretek között – a Tanács maga
állapítja meg.

Irányító szerv Társulási Tanács
Irányító szerv székhelye Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Irányító szerv vezetője A Társulási Tanács Elnöke
Az irányító szerv megválasztásának rendje:
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely az alapító önkormányzatok képviselőiből
áll.
A Társulási Tanács tagjai közül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 12. §-a alapján elnököt és két elnökhelyettest választ minősített
többséggel. A társulást az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes –
képviseli.
A társulás irányítása
A társulás a döntései előkészítése érdekében Jászberény, Szolnok és Karcag székhellyel területi
munkabizottságokat működtet az érintett önkormányzatok képviselőinek közreműködésével.
A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás
működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a
projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és
tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül.
A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz létre, amelynek dolgozói
közalkalmazotti jogviszonyban állnak.
A munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Tanács nevez ki. Az igazgató felett – a kinevezés, a
felmentés, a fegyelmi és kártérítési felelősségi jog gyakorlása kivételével – a munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
Típusa a költségvetési
szerv
tevékenységének
jellege alapján:

közszolgáltató költségvetési szerv
közintézmény

A Társulás jogállása, A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása:
- önálló jogi személyként, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
- önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van,
- a társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves

költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint,

- kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény.
Bankszámlarend Önálló bankszámlával rendelkezik

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, költségvetési
elszámolási számlával rendelkezik.
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A társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai és egyéb
jogszabályok:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségéről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzés támogatásáról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
A társulás alaptevékenysége (feladatai)
TEÁOR szám(ok)
Szakfeladat szám és
megnevezés

T 84.12

805915
841222-1
T 85.3
853000-2

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Oktatási célok és egyéb feladatok
Oktatás területi igazgatása és szabályozása
Középfokú oktatás
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása

A társulás kiegészítő jellegű tevékenységei:

TEÁOR szám(ok)
Szakfeladat szám és
megnevezés

T 853
853000-2

T 856
856000-2

856091-2
856099-2
751197
T 7490

749031-2
749032-2
841901

Középfokú oktatás
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
Oktatást kiegészítő tevékenység
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex
támogatása
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Máshova nem sorolható szervek tevékenysége
Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
Módszertani szakirányítás
Minőségbiztosítási tevékenység
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

A Társulás vállalkozási és kisegítő jellegű tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását kiegészítő alaptevékenysége körében hasznosítja – a Szervezeti és Működési
Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében.
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Alaptevékenység leírása, a Társulási Tanács feladat és hatásköre
A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ
HATÁSKÖRÖK
1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát.
2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit.
3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet
igazgatóját.
4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról.
6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.
B) A TÁRSULÁSRA A TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBŐL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít.
2./ A társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési
körében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban
- meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a
szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára,
- a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
- egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor,
amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott
szakmák meghatározásánál).
- véleményezi az intézmények átszervezését.
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C) TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTI FELADATOK:
1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban
hozott döntéseit elfogadja.
2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú
kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a
feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális
fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését.
3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése.
4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában.
5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében.
6./ A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, az ezzel kapcsolatos
szerződések megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a
Társulást megillető pénzeszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
önálló fejlesztési terve alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek fejlesztésére
fordítja.
7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése.
8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása.
9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat
támogató rendszer kiépítése.
10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése.
11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít.
12. Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között.
13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése.
14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű
tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása.
15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése.
16./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
16./ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában.
18./ Véleményezi a Térségi Integrált Szakképző Központ működésében érintett intézményi
átszervezéseket, vezetői kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási programot,
19./ Egyetértési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények alapító okiratának
módosításakor, elfogadásakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola maximális
tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén.
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A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:
a) Képviseli a Társulást.
b) Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek

jogszabályban, a költségvetési keretben, valamint feladatellátási megállapodásban
foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért.

c) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését.
d) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét.
e) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési,

felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket.
f) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának

szabályszerűségét.
g) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.

Az igazgató feladatai:
a) Vezeti a munkaszervezetet.
b) Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket.
c) Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit.
d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett.
e) Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.
f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.

A vagyon feletti rendelkezési jog a társulást illeti meg.
A feladatellátást szolgáló vagyon
megnevezése

Éves kötelező helyi befizetések, pályázati forrás, ingó
vagyontárgyak, immateriális javak. (Ezek felsorolására később
kerülhet sor.)

A feladatellátást szolgáló vagyon
megnevezése

Éves kötelező helyi tagi befizetések, szakképzés fejlesztési
hozzájárulás, pályázati forrás, ingó vagyontárgyak,
immateriális javak.

- tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
A feladatellátást szolgáló vagyon
megnevezése

Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. szám alatt 1 db irodahelyiség
székhelyként történő használata

- tulajdonosa Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
- használója Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
A feladatellátást szolgáló vagyon
megnevezése

Szolnok belterület hrsz. 3246-on 266,7 m2 ingatlanrész
térítésmentes földhasználati joga

- tulajdonosa Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
- használója Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

megállapodás alapján

ZÁRADÉK: Ezen Alapító Okirat az önkormányzatok képviselőtestületeinek határozataival
lép hatályba.
Az Alapító Okiratot az önkormányzatok az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS ALAPÍTÓ OKIRATÁT AZ ALAPÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATOK



10

Önkormányzat Határozat szám Polgármester, közgyűlés elnöke
aláírása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Jászberény Város Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Karcag Város Önkormányzata
Kenderes Város Önkormányzata
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kunszentmárton Város Önkormányzata
Martfű Város Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Tiszafüred Város Önkormányzata
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Túrkeve Város Önkormányzata
Újszász Város Önkormányzata

Jászárokszállás Város Önkormányzata

számú határozatukkal 2009…….-i hatállyal hagyták jóvá.

Szolnok, 2009…………….

2. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás
tagjai a szakképzéssel összefüggő egyes helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a
következő megállapodást fogadják el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ A társulás megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
(továbbiakban: Társulás)

A társulás székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

2./ A társulás jogi személy, térségi integrált szakképző központ. A társulás a szakképzés
körében közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet.

3./ A társulás bélyegzője: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

4./ A társulás működési területe köre: a társulásba tagként belépő önkormányzatok
illetékességi területe, valamint a társulás tagjai által fenntartott iskolák működési köre

5./ A társulás tagjai:
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1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171
2. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
4. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
5. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56.
6. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
7. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
8. Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.
9. Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
10. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
11. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
12. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.
13. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u.

135/A.
14. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
15. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
16. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

5./a A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó
iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját a megállapodás
melléklete tartalmazza.

6./ A társulás feladatai:
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik
elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú
szakképzés kialakítását. Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának
és a helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése. Összehangolt – az érdekelt és
érintett felek egyetértésén alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a
koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása. A
szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak megoldásában történő
segítségnyújtás a lemorzsolódás, a képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők
számának csökkentése érdekében.
Az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő részvételét
erősíteni szükséges. Elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe
vevő moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.
Feladata továbbá a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően:
- a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás
által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható
osztályok számát,
- a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai
programjának jóváhagyásánál.
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II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

1./ A társulás keretében az együttműködés határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak
tekinthető, ha a képviselőtestületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta
képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban
részt vevő iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi önkormányzat
elfogadja a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének
összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.
A társuláshoz csatlakozni minden tanév szeptember 1. napjával lehet. A belépési szándékot
legalább 60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A társuláshoz való csatlakozáshoz
a képviselő testület minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési
szándékon kívül tartalmazza a hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is.

A társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot egy tanévvel
korábban kell bejelenteni a társulásnak a képviselő testület minősített többséggel hozott
döntésével. A kilépő taggal a társulás elszámol.

2./ A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges:
- az együttműködési megállapodás jóváhagyásához,
- az együttműködési megállapodás módosításához,
- az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez,
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
- a társulásból történő kilépéshez.

3./ A társulás megszűnik:
- ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad.

4./ A társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi
önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt a tanulói létszám arányában vissza kell
adni, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. Amennyiben hiány
keletkezik, azt a hozzájárulás alapjául szolgáló tanulói létszám arányában osztják meg a
tagok, kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik.

5./ Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik hatályossá.

III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási
Tanács. A Társulási Tanács tagjai az előző tanév – a nappali képzés munkarendje szerint
folyó szakiskola 9-10, szakközépiskola 9-12 és szakképzési évfolyamok – tanulólétszáma
arányában (közoktatási statisztikai adatok alapján) számított költségvetési hozzájárulás
arányában rendelkeznek szavazattal.
Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint felével.

2./ Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes
képviselő útján lehet.
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A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ nyílt
szavazással egy évre. Ezt követően az elnök és a két elnökhelyettes személye évente rotációs
rendszerben kerül megválasztásra. A választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
Jászság, a Nagykunság és Szolnok térsége is képviselve legyen.

3./ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükről, a társulás munkájáról, gazdasági helyzetéről, a társulási
cél megvalósításáról.

4./ A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.

5./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által
felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: váltakozva a Jászság, a
Nagykunság és a Szolnok térség valamelyik társulási tag székhelyén.

6./ Az ülést össze kell hívni:
a.) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
b.) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban;
c.) a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára;
d.) a Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére.

7./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatalnak.

8./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a társulás tagjainak több mint fele
jelen van és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több, mint felével.

9./ Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő képviselők több,
mint felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő képviselők
szavazatainak több, mint felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza
kivéve a jelen megállapodásban megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket.

10./ Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a Társulási Tanács jelen lévő tagjai
több mint 75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a Társulási Tanács
összes szavazatának 75 százalékát.

11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban
meghatározott keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és
fogadja el.

12./ A Társulási Tanács Területi Munkabizottságokat hoz létre, mely a Társulási Tanácsnál
kisebb működési területen végez döntéselőkészítő munkát. A Területi Munkabizottság térségi
szinten (Szolnok, Karcag, illetve Jászberény székhellyel) rendelkezik javaslattevő,
véleményező jogokkal. A Munkabizottsághoz tartozó működési területre vonatkozó
kérdésekben csak a Munkabizottság előterjesztése kerülhet a Társulási Tanács elé. Az olyan
kérdésekben, amelyekben az összes területi munkabizottság tárgyal, a Tanács egyezteti a
munkabizottságok által kialakított álláspontokat, és így hozza meg az egész TISZK területére
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kötelező érvényű döntést. A munkabizottságok szavazati joggal rendelkező tagjai a Társulási
Tanácsba delegált tagok. A Munkabizottság működési szabályairól maga határoz. A Társulási
Tanács által kért ésszerű határidő elmulasztása a munkabizottság javaslatának figyelmen kívül
hagyását eredményezi.

A Területi Munkabizottságok összetétele a következő:

Jászsági területi munkabizottság:
Jászberény Város
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Jászárokszállás Város

Nagykunsági területi munkabizottság:
Fegyvernek Nagyközség
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Karcag Város
Kenderes Város
Kisújszállás Város
Kunszentmárton Város
Mezőtúr Város
Tiszaföldvár Város
Tiszafüred Város
Túrkeve Város
Szolnoki területi munkabizottság:
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Martfű Város
Szolnok Megyei Jogú Város
Törökszentmiklós Város
Újszász Város

12./A Ellenőrző Bizottság
A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a
Társulás működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített
feladatok és a projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő,
melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül.

Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre:
- a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt, valamint a

támogatási szerződésben, a projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és
eljárási szabályok betartásának ellenőrzése,
- a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának figyelemmel kísérése, a célok
megvalósulása ellenőrzése,
- a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése,
- a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel kísérése,
értékelése,
- az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei
véleményezése.

Az ellenőrzése során:
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- a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától, alkalmazottaitól, a
projektvezetőktől illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól
jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
- jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve
megvizsgálhatja azokat,
- jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni.

Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban tájékoztatja.

13./ A Társulási Tanács Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokat, Intézményvezetők
Tanácsát, valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. A Szakmacsoportos Tantervi
Bizottságokban az intézmények szakmai delegáltjai vesznek részt, fő tevékenysége a
szakmacsoportos modultérképek előkészítése, annak megvitatása és egyéb szakmai
kérdésekben történő egyeztetés. Az Intézményvezetők Tanácsát a TISZK–ben résztvevő
intézmények vezetői alkotják, amely az iskolákat érintő előterjesztéseket véleményezi a
Területi Munkabizottság ülése előtt. A Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet,
beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek
részvételével.

14./ A Társulási Tanács feladatainak végzésére nem önálló jogi személyiségű
munkaszervezetet hoz létre. Feladata a társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül
mindazoknak az előkészítése, illetve végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács
meghatároz. A munkaszervezet élén igazgató áll, akit a Társulási Tanács nevez ki, illetve
ment fel és eljár fegyelmi és kártérítési ügyében. A többi munkáltatói jogot a Társulási Tanács
elnöke gyakorolja a munkaszervezet igazgatója felett. A munkaszervezet egységes szervezet,
tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú munkatárs látja el közalkalmazotti
jogviszonyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve,
illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által meghatározott alkalmazási
feltételek szerint. A munkaszervezet működési rendjét – beleértve a belső ellenőrzést – a
Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.

15./ A Szakképzés-szervezési Társuláshoz csatlakozó (gazdálkodó szervezetek, nem
önkormányzati fenntartású szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a
Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező szervezetekkel kötendő megállapodásról a Tanács
dönt.

16./ A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései:

- a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala,
- a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása,
- a fejlesztési tervének elfogadása,
- a szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
- a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása,
- a Társulási Tanács munkaszervezete igazgatójának kinevezése,
- a Szakképzés-szervezési Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
- tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő
döntés,
- pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén,
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- fejlesztési irányok, projektek meghatározása,
- források felhasználásának meghatározása.

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE:

A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE
VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK

1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát.

2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit.

3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a
munkaszervezet igazgatóját.

4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót.

5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról.

6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.

B) A TÁRSULÁSRA A TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBŐL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít.

2./ A társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési
körében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban
- meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a
szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára,
- a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásánál.
- egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor,
módosításakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói
létszám, az oktatott szakmák meghatározásánál).
- véleményezi az intézmények átszervezését.

C) A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTI FELADATOK ÁLTAL
GYAKOROLT HATÁSKÖRÖK

1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával
kapcsolatban hozott döntéseit elfogadja.

2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú
kistérségi társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval,
a feladatok közös megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi
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LXXIX. törvény 89/B § (5) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a
regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését.

3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése.

4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek
megvalósításában.

5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében.

6./ A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, az ezzel kapcsolatos
szerződések megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a
Társulást megillető pénzeszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás önálló fejlesztési terve alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek
fejlesztésére fordítja.

7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése.

8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása.

9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat
támogató rendszer kiépítése.

10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése.

11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít.

12./ Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között.

13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése.

14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ
szintű tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása.

15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése.

16./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.

16../ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában.

18./ Véleményezi a Térségi Integrált Szakképző Központ működésében érintett intézményi
átszervezéseket, vezetői kinevezéseket, a fenntartói és az intézményi minőségirányítási
programot,

19./ Egyetértési jogot gyakorol a szakképzést folytató intézmények alapító okiratának
módosításakor, elfogadásakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola
maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása esetén).

A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:
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a.) Képviseli a Társulást.
b.) Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek

jogszabályban, a költségvetési keretben, valamint feladatellátási
megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért.

c.) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését.
d.) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét.
e.) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a

kinevezési, felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket.
f.) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának

szabályszerűségét.
g.) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.

Az igazgató feladatai:

a) Vezeti a munkaszervezetet.
b) Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket.
c) Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit.
d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett.
e) Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.
f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA

1./ A társulás vagyonát képezi a tagok tanulólétszám arányos működési hozzájárulása, éves
kötelező tagi befizetések, szakképzés fejlesztési hozzájárulás, pályázati forrás, ingó
vagyontárgyak, immateriális javak.
2./ A társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg.

3./ A társulás önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bankszámlával rendelkezik.
A társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, költségvetési elszámolási

számlával rendelkezik.

4./ A társulás munkaszervezete részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szolnokon elhelyezést biztosít, melynek költségei a társulást terhelik. A társulás éves
költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése
tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet szerint.

5./ A társulás működési költségét – a tanulói létszám arányában megállapított – a tagok által
befizetett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A társulás tagjait terhelő működési költséghez
történő hozzájárulás befizetését a társulás költségvetésének elfogadását, és a befizetési
értesítés kiküldését követő tizenöt napon belül rendezik a tagok.

6./ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének
nem teljesítése esetén a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési felszólítás kiküldésére
kerül sor. Amennyiben a társulás tagja a fizetési felszólítást követő nyolc napon belül sem
egyenlíti ki tartozását, úgy a társulási tanácsi tagságból fakadó jogai gyakorlását a Társulási
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Tanács felfüggesztheti. Egy hónapot meghaladó tartozás esetén pedig a mindenkori jegybanki
alapkamat másfélszerese kerül késedelmi kamatként felszámolásra.

7./ Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési
pályázatok benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás –
inkasszó – kerüljön kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő mértékéig.

8./ A társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által
megbízott független könyvvizsgálóval végezteti, amelynek kiválasztására az Ellenőrző
Bizottság javaslatot tehet.

9./ A költségvetéssel kapcsolatos felügyeleti jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A
Társulási Tanács által elfogadott éves ellenőrzési tervet a Tanács megbízási szerződés útján
hajtatja végre, amelyről évente be kell számolni a Társulási Tanácsnak. A
kötelezettségvállalás és a források felhasználásának rendjét a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzíteni.

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az
önkormányzatok intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot
alakíthatnak ki. Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik
szakmai tapasztalataikat, illetve fórumokat tartanak.

A társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk
átadásával segítik a társulás munkáját, másik Térségi Integrált Szakképző Központba nem
lépnek be.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási
Hivatal vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet.
A társulási megállapodásban részt vevő felek a közöttük felmerülő vitákat előzetes egyeztetés
útján rendezik.

Szolnok, 2009. ……………..

Záradék:
A társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek, közgyűlések hagyták jóvá, fogadták
el előírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött
megállapodást az alapító önkormányzatok
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Önkormányzat neve Határozat száma
Polgármester, közgyűlés elnöke

aláírása
Fegyvernek Nagyközség

Önkormányzata
Jászberény Város
Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat

Karcag Város
Önkormányzata
Kenderes Város
Önkormányzata

Kisújszállás Város
Önkormányzata

Kunszentmárton Város
Önkormányzata
Martfű Város

Önkormányzata
Mezőtúr Város
Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Tiszaföldvár Város
Önkormányzata

Tiszafüred Város
Önkormányzata

Törökszentmiklós Város
Önkormányzata
Túrkeve Város
Önkormányzata
Újszász Város

Önkormányzata
Jászárokszállás Város

Önkormányzata

számú határozatukkal 2009…….-i hatállyal hagyták jóvá.

Szolnok, 2009…………….



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási intézmények

taneszköz-ellátottságának javítására” kiírt pályázathoz saját forrás és a pályázati bírálati díj
biztosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma ismét meghirdette
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Tv. 8. sz. mell. 2.
pontja, az OKM a közoktatási közalapítványok pályázati kiírásához adott korábbi ajánlása és
a JNSZM közoktatás-feladat-ellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján
az intézményi-szervezeti pályázatot „a közoktatási intézmények taneszköz-ellátottságának
javítására”.
Több éve rendszeresen nyújtunk be pályázatot a kuratóriumhoz sikerrel.
A következő táblázatban a Közoktatási Közalapítványtól a 2005-2009. években igényelt és
kapott támogatásokat mutatjuk be.

Év Igényelt támogatás. Kapott támogatás. Saját erő Összesen felh. (3+4)
2005. 1.830.900 786.000 458.000 1.244.000
2006. 1.432.024 493.000 358.000 851.000
2007. 1.397.000 557.000 599.000 1.156.000
2008. 1.598.120 541.000 399.530 940.530
2009. 2.000.000 ? 400.000 ?

Összesen: 8.258.040 2.377.000 2.174. 530 4.191.530

Fegyvernek Nagyközség területén működő intézmények a tanterem berendezés és taneszköz
ellátottság javítása érdekében nyújtanak be pályázatot.
A benyújtandó pályázatban szereplő intézményi létszám arányokkal számolva az egyes
intézményeknek az alábbi összegek állnak a rendelkezésére, melyet az intézmény vezetője a
tagintézmények között szétoszt:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
 Orczy Anna Általános Iskola
 Szakiskola
 Móra Ferenc Általános Iskola

Összesen: 1.800.000 Ft

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde:
 Újtelepi Óvoda
 Központi Óvoda
 Annaházi Óvoda
 Szapárfalui Óvoda

Összesen: 400.000 Ft
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2009. évben az önkormányzat az intézményeire benyújtott eszköz-beszerzési pályázatban
2.400.000 Ft összegű pályázati program megvalósításához 2.000.000. Ft támogatást kérünk.
Saját forrásként az igényelt támogatás 20 %-át, 400.000 Ft-ot jelöltünk meg.

A pályázathoz vállalni kell a bírálati díj megfizetését mely a közalapítványtól igényelt
támogatás 3 %-a.

Összegezve:
 A pályázat költsége: 2.400.000 Ft
 Saját erő: 400.000 Ft
 Igényelt támogatás: 2.000.000 Ft
 Bírálati díj: 60.000 Ft

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a javasolt 400.000 Ft saját
forrást és a 60.000 Ft bírálati díjat a pályázati cél megvalósításához szíveskedjen biztosítani.

………../2009. (V.28.) sz. határozati javaslat:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási
intézmények taneszköz-ellátottságának javítására” kiírt pályázathoz saját forrás és a
pályázati bírálati díj biztosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási intézmények taneszköz-
ellátottságának javítására” kiírt pályázaton részt vesz.

A pályázat keretében megvalósuló 2.400 000 Ft értékű eszközbeszerzéshez a
közalapítványtól 2.000 000 Ft támogatást igényel.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetés terhére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által
„a közoktatási intézmények taneszköz-ellátottságának javítására” kiírt pályázathoz
saját forrásként 400.000 Ft összegű támogatás és a 60.000 Ft bírálati díj biztosítására.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma.
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009.május 16.

Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére a Megyei Karnagyok
Kamarakórusa támogatási kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa vezetője, Vaja Katalin azzal a kéréssel
fordult a Képviselőtestülethez, hogy a kórus művészeti tevékenységét támogassa.

Mint a Képviselőtestület előtt ismert, már szinte hagyományként, a Kórus – a Fegyverneki Nőikarral
közösen - minden évben Virágvasárnapi hangversenyt ad a településünkön. A kórus három tagja
Fegyverneken dolgozik, egy tagja (Kovács Zoltán) fegyverneki lakos.

A támogatást a Fegyvernekről bejáró kórustagok útiköltség-térítésére, a szerepléseken,
kórustalálkozókon való részvétel költségeire fordítanák.

Korábbi években a polgármesteri keretből vagy képviselőtestületi határozat alapján adtunk támogatást
a Kórusnak.

Javaslom, hogy idén a költségvetési tartalék terhére, 200 eFt összegben vállaljon kötelezettséget a
testület a Kórus támogatására.

……………./2009.(V.28.) sz. határozati javaslat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
2009. évi költségvetési tartalék terhére 200 eFt-tal támogatja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusát.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Vajna Katalin karnagy
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. május 20.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Önkormányzat Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete 2009. május 28-i ülésére a nyári
gyermekétkeztetés céljából nyújtott állami támogatás önkormányzati kiegészítéséről.

Tisztelt Képviselő Testület!

A szociális és munkaügyi miniszter a települési önkormányzat részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2009.(IV.22.) SZMM rendelete alapján
Fegyvernek település 189 fő gyermek részére biztosíthat nyári étkeztetést legalább 44,
legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
gyermekek számára. Finanszírozásra 370,-Ft/fő/nap állami támogatást biztosít.
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 400,-Ft/fő/nap-i áron biztosítaná az ebédet. A
különbözet 30,-Ft/fő/nap, amelyet a Képviselő Testületnek kellene kifizetnie.
Lebonyolítási időszak: 2009. június 16 – augusztus 31-ig.

A nyári gyermekétkeztetés biztosítása nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, csak
lehetőség a rászoruló gyermekek támogatására.

Az önkormányzat költségei a következőképpen alakulnának:

Állami normatíva: 3.776.220- forint.

189 fő x 400,-Ft x 54 nap = 4.082.400,-Ft,

ebből: - állami normatíva 3.776.220,-Ft

- önkormányzati kiegészítés 306.180.-Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és
fogadja el a határozati javaslatot, amely alapján 306.120,- Ft önkormányzati kiegészítéssel
támogatná a nyári gyermekétkeztetést.

…………/2009./V.28./ számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Nyári gyermekétkeztetés költségeinek önkormányzati kiegészítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetési tartalék terhére 306.180,-Ft összegben a nyári szociális
gyermekétkeztetés támogatására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. május 18.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére az Újpesti Hajós Klub
Vízi Túrázó Alapítvány által a Tiszáról készült filmsorozat elkészítésének támogatására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Újpesti Hajós Klub nevében Varga János, a Klub alapítója és túravezetője azzal a felhívással
fordult a települési önkormányzatokhoz, hogy a lehetőségeinkhez mérten nyújtsunk támogatást egy a
Tiszáról szóló 14X26 perces filmsorozat elkészítéséhez.
A filmet Gyenes Károly rendező vezetésével televíziós szakemberek készítik a Tiszáról és a folyó
menti településekről, és várhatóan 2010-ben kerül a képernyőre.
Hasonló tartalommal készült el a Dunáról szóló sorozata, „Európa kék szalagja a Duna” címmel.
Ezen kívül számos természetfilmet készített a rendező, melyeket a tv különböző csatornáin láthattunk
az elmúlt években. Pl. „És még egy millió lépés Magyarországon”, „Kerekek és lépések”, Filmsorozat
a hazai nemzeti parkokról…..
A filmeket önerőből, civil és önkormányzati támogatásokból és az alkotók lelkesedésére építve
készítették el, az állami pénzforrásokat erre a célra eddig nem sikerült megnyitni.

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy 30 eFt támogatással járuljunk hozzá a film
elkészültéhez. A támogatásról készüljön szerződés, melyben legyenek rögzítve a felhasználás
feltételei.

………/2009. (V.28.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat az Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány által a Tiszáról
készült filmsorozat elkészítésének támogatásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Újpesti Hajós Klub Vízi
Túrázó Alapítvány által a Tiszáról készült filmsorozat elkészítéséhez 30 eFt támogatást
nyújt a költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazza Fegyvernek Nagyközség
Polgármesterét, hogy a támogatott alapítvánnyal Támogatási Szerződést kössön.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Újpesti Hajós Klub

Fegyvernek, 2009. május 13.
Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére a Szolnok Térségi

Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására létrejött konzorciumi szerződésről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházásra létrejött Konzorcium április 24-én
tartott ülést. Az ülésen több határozat született, mely szerint 2007-ben Fegyvernek önkormányzattól
elvárt 1470 tonna/év mennyiségtől 41 tonnával maradtunk el, ezért 231.554.- Ft-ot követelnek. 2008-
ban 194 tonnával szállítottunk kevesebbet, ezért 1.206 eFt kompenzációs díj fizetését kérik a
Remondis Kétpó Kft részére. Ezek kifizetését nem tudjuk teljesíteni, mivel jelenleg azok a
szerződések, melyekben a 70.000 tonna beszállított mennyiséget előírták az önkormányzatok számára,
vitatottak, a Remondis Kétpó Kft-vel folyó per tárgya.

Ugyanezen az ülésen döntés született a közös tulajdon alapítására a Remondis Kétpó Kft.
önkormányzati tulajdonú üzletrészhez, valamint ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára. E
határozat melléklete az előterjesztésünkhöz csatolt „Szerződés” tervezet, melynek lényege, hogy az 1.
sz. melléklet szerint felosztásra kerülne a 27.530 eFt üzletrész, valamint a 15. pont szerint
kötelezettséget kellene vállalnunk az általunk vitatott szerződések elismerésére, melyek közül a
Vízügyi Minisztériummal kötött szerződést nem vitatjuk. A Szolnoki átrakó állomás üzemeltetésére a
Remondis Szolnok Zrt és Szolnok Város Önkormányzata között kötött szerződést nem ismerjük.

A másik két szerződés, az Együttműködési Szerződés a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési
szerződést nem fogadta el. E két szerződés semisségének kimondása a per tárgya.
A szerződés aláírását – függetlenül a fentiektől – azért sem lehet vállalni, mert a Konzorcium által
létrehozott 3,4 milliárd Ft-os vagyon az önkormányzat számára semmilyen hozadékot nem biztosít.
Így nem vállalható a szerződés tervezet 15. pontjában a közös tulajdonra vonatkozó szabályok
érvényesítése, azaz a vagyon állagmegóvása, fenntartása és az eszközök pótlása. A 2007. évi
költségvetésben a könyvvizsgáló ezt kifogásolta.

Ugyancsak az április 24-i ülésen kaptunk tájékoztatást, hogy 2004. június 30. után pályáztatás nélkül
csak önkormányzati intézményben lehetett volna működtetni a Remondis Kétpó Kft-t.
Mivel a 2004. június 15-én kötött szerződés és a Társasági Szerződés szerint is csak Szolnok Város
Önkormányzata az üzletrész tulajdonosa, így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága – aki a KEOP pénzek kifizetéséért felel – kötelezte a Konzorciumot pályázat kiírására.

Nem tisztázott továbbá, hogy az üzletrész ebben a formában felosztható-e?

Fentiek alapján nem javaslom a csatolt „Szerződés” jóváhagyását.

……………./2009.(V.28.) sz. határozati javaslat
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására létrejött konzorciumi
szerződés-tervezetről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására kötendő
„Szerződés”-tervezetet nem hagyja jóvá.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. május 20.
Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. május 28-i ülésére a TEKI pályázatok
benyújtásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint
egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008.
Korm. Rendelet alapján az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. május 15-én meghir-
dette a Helyi Önkormányzatok fejlesztési feladatinak támogatására vonatkozó TEKI pályázatot,
melynek beadási határideje 2009. június 2. A pályázaton elnyerhető támogatás 75 % -os intenzitás
mellett, óvodafejlesztés valamint belterületi lakó- és kiszolgáló utak építése esetén maximum 200
millió Ft, egyéb fejlesztés esetén 20 millió Ft lehet.

Önkormányzatunk, az alábbi jogcímeken kíván pályázatot benyújtani:

TEKI gb) belterületi lakó és kiszolgáló utak építése: Lehel; Damjanich; Vörösmarty; Zalka;
TEKI i) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszköz-
beszerzése
TEKI ga) óvoda épület és hozzá kapcsolódó udvar felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó
akadálymentesítés: Újtelepi óvoda lapos tető átépítése, mosdó felújítás és játszó udvar
felújítása

A fejlesztések az alábbi műszaki paraméterek jellemzik:
1. Lehel út építése: A tervezett út a már korábban elkészült Arany J. útból indul. Meglévő burko-
lathoz, az építendő út 3 m szélességgel és 2 db R=6 m-es ívsugarakkal csatlakozik. A tervezési
szakasz 85,0 fm; 255 m2. A fejlesztés várható bruttó bekerülési költsége 4.510.961 Ft.
2. Damjanich út építése: A tervezett út a már korábban elkészült Zagyi u. és Kilián u. között
épül. Meglévő burkolathoz, az építendő út 3 m szélességgel és R=6 m-es ívsugarakkal csatlakozik.
A tervezési szakasz 155,0 fm, 465 m2. A fejlesztés várható bruttó bekerülési költsége 8.069.535
Ft.
3. Vörösmarty út építése: A tervezett út a már korábban elkészült Dózsa Gy. út és Damjanich út
között épül. Meglévő burkolathoz, az építendő út 3 m szélességgel és R=6 m-es ívsugarakkal csat-
lakozik. A tervezési szakasz 159,0 fm, 477 m2. A fejlesztés várható bruttó bekerülési költsége
8.354.914 Ft.
4. Zalka Máté út építése: A tervezett út a már korábban kiépült Angolkert út építése során kiala-
kított aszfaltos sárrázóból indul ki. Meglévő burkolathoz, az építendő út 3 m szélességgel csatlako-
zik. A tervezési szakasz 183,5 fm, 551 m2. A fejlesztés várható bruttó bekerülési költsége 
8.340.331 Ft.
5. Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése: A program keretében a közcélú fog-
lalkoztatáshoz szükséges eszköz- és munkagép beszerzése történik. Sorrendben: ágvágó, villa,
lapát, ásó, gereblye, kapa, kasza, locsoló, metszőolló, talicska, motoros sövényvágó olló,
stillfűrész, motoros tologatós benzines fűnyíró, fűkasza, önjáró traktor, arcvédő, fülvédő, védő-
kesztyű, védőkötény, védőbakancs, „kistraktor”, pótkocsi. A közcélú foglalkoztatás adminisztrációs
tevékenységének ellátásához szükséges 1 db komplett számítógép konfiguráció beszerzése. A fej-
lesztés várható bruttó bekerülési költsége 12.264.100 Ft.
6. Újtelepi óvoda lapos tető átépítése, mosdó felújítás és játszó udvar felújítása: A fejlesz-
tés várható bruttó bekerülési költsége 26.350.000 Ft.
Az útépítésekkel és óvoda tető átépítéssel kapcsolatos tervek és engedélyek rendelkezésre állnak.
A pályázatok bruttó összértéke 67.889.841 Ft, melyhez az Önkormányzatnak 16.972.462 Ft saját
erőt szükséges biztosítani.
A támogatás elnyerése esetén a Képviselőtestület, - forráshiányra hivatkozva - a támogatásról le-
mondhat.



………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A Lehel út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel Lehet út építésére.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 4.510.961 Ft, melyhez 1.127.741 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 3 638 769

ÁFA 872 192

Bruttó 4 510 961

Saját erő (25 %) 1 127 741

Támogatás (75 %) 3 383 220

Összesen 4 510 961

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester

………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A Damjanich út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel Damjanich út építésére.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.069.535 Ft, melyhez 2.017.384 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 6 475 628

ÁFA 1 593 907

Bruttó 8 069 535

Saját erő (25 %) 2 017 384

Támogatás (75 %) 6 052 151

Összesen 8 069 535

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester



………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A Vörösmarty út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel Vörösmarty út építésére.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.354.914 Ft, melyhez 2.088.729 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 6 723 931

ÁFA 1 630 983

Bruttó 8 354 914

Saját erő (25 %) 2 088 729

Támogatás (75 %) 6 266 185

Összesen 8 354 914

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester

………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A Zalka Máté út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel Zalka Máté út építésére.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.340.331 Ft, melyhez 2.085.083 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 6 702 265

ÁFA 1 638 066

Bruttó 8 340 331

Saját erő (25 %) 2 085 083

Támogatás (75 %) 6 255 248

Összesen 8 340 331

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester



………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel anyag- és eszközbeszerzésre.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 12.264.100 Ft, melyhez 3.066.025 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 9 811 280

ÁFA 2 452 820

Bruttó 12 264 100

Saját erő (25 %) 3 066 025

Támogatás (75 %) 9 198 075

Összesen 12 264 100

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester

………………./2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat

Az Újtelepi óvoda lapos tető átépítése, mosdó felújítás és játszó udvar felújításával kap-
csolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés-
ének terhére (…. Oldal….. sorszám) a 3. pont szerinti összeggel Újtelepi Óvoda lapos tető átépítésére,
mosdó felújítására és játszó udvar felújítására.

2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009 évi pályázati felhívására.

3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 26.350.000 Ft, melyhez 6.587.500 Ft saját erőt vállal a 2009 évi költ-
ségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év

Nettó 21 080 000

ÁFA 5 270 000

Bruttó 26 350 000

Saját erő (25 %) 6 587 500

Támogatás (75 %) 19 762 500

Összesen 26 350 000

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. május 14. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetői pályázatának kiírásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az április 30-i ülésen fogadta el a testület a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
alapító okiratát, ami szerint az intézmény 2010. január 1-től megkezdi működését.
Az intézmény vezetőjének – mint összetett intézménynek – iskolai végzettségét a képviselőtestület
határozza meg.
Javaslom figyelembe venni a leendő vezetőnél a vízmű, mint speciális terület és az önkormányzati
vagyon működtetésével kapcsolatos szakmai gyakorlatot.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §. (1) bek.
alapján meg kell hirdetni a vezetői állást. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon
kötelező közzétenni.

Jogszabály hiányában a képviselőtestület határozza meg a költségvetési szerv vezetőjével szemben
támasztott követelményeket, így a felsőfokú végzettséggel, vezetési, szervezési ismeretekkel vagy
képesítéssel, továbbá, hogy a pályázó mennyi szakmai vezetői gyakorlattal rendelkezzen.

A magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a határidő lejárát követő 21
napon belül háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg a pályázót. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba
foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejárát követő első ülésen dönt a vezetői
megbízásról.

A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól. A megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a
kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezető feladatait. Magasabb vezető csak
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet.

A Kjt. 20. §. (3) bek. alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javast elfogadását.

……………../2009.(V.28.) sz. határozati javaslat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására pályázat kiírása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv 20. §. (3) bek. alapján pályázatot ír ki a Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására.

1.) Munkáltató: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
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2.) Munkakör: vezető
3.) Vezetői megbízás megnevezése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Intézmény Vezetője
4.) Intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési szerv
5.) Munkakörbe tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Fegyverneki Vízmű üzemeltetése.
- Örményesi Vízmű üzemeltetése.
- Szennyvízkezelés- és elvezetés, szennyvíztisztítás.
- Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok
- Települési hulladékgyűjtés-szállítás.
- Növénytermesztési feladatok.
- Közutak üzemeltetése.
- Lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése.
- Zöldterület gazdálkodás.
- Temető fenntartással és működtetéssel összefüggő vezetői feladatok

ellátása.
- Önkormányzati beruházások megvalósításában való részvétel.

6.) Pályázat elnyerésének feltétele:
a.) Iskolai végzettség: felsőfokú műszaki
b.) Szakmai gyakorlat: 5 év vízműnél szerzett vezetői gyakorlat és

5 év önkormányzati vagyon működtetésével összefüggő vezetői
gyakorlat.

7.) A pályázathoz csatolandó iratok:
a.) diploma másolat
b.) szakmai önéletrajz
c.) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi

bizonyítvány beadása alól mentesül az, aki a pályázat
beadásakor köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban
áll a pályázat kiírója által irányított intézményben.

d.) Az újonnan létrehozott intézmény szervezeti kialakítására
vonatkozó javaslat.

8.) A pályázat benyújtásának feltétele és elbírálásának határideje:
a.) beadás határideje: 2009. július 31.
b.) elbírálás határideje: 2009. szeptember 30.

9.) Egyebek:
a.) Az állás 2010. január 1-től tölthető be.
b.) Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint
c.) Pályázatot az alábbi címre kell beadni: Huber Ferenc

polgármester Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 5231.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. május 7.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i ülésére Dr.Bacsa László
megbízása peres ügyben az önkormányzat képviseletére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület előtt ismert, hogy a Hubai Sándorné (Fegyvernek, Felszabadulás u. 157.) -
felperes - és az önkormányzat – alperes – között per van folyamatban.
A II. fokú eljárásban a március 26-án tartott tárgyaláson a bíróság felvetette a felek közötti egyezség
lehetőségét. Erről a Képviselőtestület április 30-i ülésén önálló napirend keretében tárgyalt és egy
Ideiglenes Bizottságot bízott meg azzal, hogy a felperes jogi képviselőjével az egyezségi tárgyalást
lefolytassa. Erre az egyezségi tárgyalásra május 14-én kelt sor, egyezség azonban nem született, mivel
felperes csak a kártérítésről hajlandó lemondani, a buszmegálló áthelyezéséről nem.

Ezek után a pert a II. fok előtt folytatódhat, illetve az Ítélőtábla előtt, ahol viszont az önkormányzatnak
jogi képviseletet kell biztosítani.
Javaslom, hogy a Képviselőtestület Dr.Bacsa László képviselőt, ügyvédet bízza meg az önkormányzat
képviseletével.

………………/2009.(V.28.) sz. határozati javaslat

Dr. Bacsa László megbízása az önkormányzat képviseletére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Dr.Bacsa László
ügyvédet (Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6.), önkormányzati képviselőt, hogy a
Hubai Sándorné (Fegyvernek, Felszabadulás u. 157.) felperes által Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított
– folyamatban lévő - perben az alperes jogi képviseletét
………………….ellenszolgáltatás mellett/ellenszolgáltatás nélkül ellássa.
Megbízza a polgármestert, hogy Dr.Bacsa Lászlóval a Megbízási Szerződést
megkösse.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istváné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. május 21.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. T:56/556-010.

E L Ő T E R J E S Z T É S

ZÁRT ÜLÉS ANYAGA
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kerékpárút területe
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észült az állam

i alapadatok felhasználásával.

helyi kerékpárút
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4. számú fõút 

felé Lke
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agyarázat
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tervezett

belterületi határ

országos m
ellékút

helyi gyûjtõút

fontosabb szintbeni közúti csom
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kerékpárút (helyi jelentõségû)
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távközlõ gerinckábel

tervezési terület határa (egyéb jel)

7.
területegység jele
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oktatási központ

kereskedelm
i központ

változó területfelhasználás

kertvárosias lakóterületbõl,
kisvárosias lakóterület

beépítésre szánt területek

falusias lakóterület
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 szánt területek
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K
öu
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2/m
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