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Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 011 . januá r 27 -i ü lésé re a ké t ü lés közö tt i
ese mén yek rő l , in tézke dések rő l.

Tisztelt Képviselőtestület!
A két ülés közötti események:





2010. december 16-án Kistérségi ülésen vettem részt.
2010. december 21-én a Móra Ferenc Általános Iskolában intézménylátogatáson
voltam.
2010. december 29-én OTP képviselőjével egyeztettünk a folyószámla hitellel
kapcsolatban.
2010. december 31-én a 95. évét betöltött Nagy Pálnét (szül.: Lipcsei Teréz)
Fegyvernek, Táncsics M. út 155/A sz. alatti lakost köszöntöttük a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
2011. január 5-én fogadónapot tartottam, amelyen a lakosok legnagyobb része
szociális problémákkal keresett fel.
Január 10-én az intézményvezetőkkel egyeztetésre került sor a 2011. évi jogszabály
változásokkal kapcsolatban.
Január 10-én a Kormányhivatal, Vízügy képviselőivel történt egyeztetés a vis maior
helyzettel kapcsolatban.
Január 10-én folyékony hulladék szállítását végző vállalkozókkal egyeztetés a 2011.
évben várható költségekről.
Január 11-én PORR Kft-vel tárgyalásra került sor, belterületi utak felújításáról.
Január 12-én NAGYKUN-HÚS üzletkötőjével egyeztetés, árajánlatkérés
húskészítményekre.
Január 12-én Dajka Tibor és Lóczi Mária Fegyvernek, Felszabadulás út 33. sz. alatti
lakosokkal a Képviselőtestület felhatalmazása alapján létrejött a megállapodás,
amelyben az önkormányzat vállalja, hogy 2011. évben átutal részükre 2.400 eFt-ot
12 havi egyenlő részletben, a károsultak pedig kijelentik, hogy az önkormányzattal
szemben további igényt nem támasztanak.
Január 18-án szintén a folyékony hulladékszállítást végző vállalkozókkal egyeztetés a
2011. évre betervezett ártalmatlanítási díj és szállítási díj változásáról.
Január 19-én a Képviselőtestület tagjaival, a bizottsági tagokkal és az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójával
megbeszélés történt az 2011-2012. tanévbe beiratkozó tanulókkal kapcsolatban.
Január 20-án az Örményes Településközpont ünnepélyes átadásán vettem részt.
Tiszabő Község Önkormányzatának Polgármestere azzal a kéréssel meg
önkormányzatunkat, hogy Fegyvernek Nagyközség Szociális Intézményfenntartó
Társulásába működtessük a Tiszabői Gondozási Központot. Fegyvernek
Önkormányzat ezt az indítványt nem javasolja.
Balogh József volt képviselő gratuláló levelét a tájékoztatóhoz mellékeljük.



Rendőrségtől kapott tájékoztatás:
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I.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
2
- 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
- átmeneti segély elut.
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés
- 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

1
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III.

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











IV.

Vállalkozások támogatása: nemleges
Lakáscélú támogatás: nemleges
Közművelődési Alap felosztása:nemleges
Sportkör támogatása: nemleges
Civil szervezetek támogatása: nemleges
Foglalkoztatás támogatása: nemleges
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: nemleges
2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok -

Fegyvernek, 2011. január 19.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E LŐ T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i ülésére az
Önkormányzat 2011. évi tervkoncepciójának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 170/2010. (XI.25.) számú határozatukkal elfogadták Fegyvernek Önkormányzat 2011. évre
vonatkozó költségvetési tervkoncepcióját, mely a prognosztizált 2010. évi teljesítési adatok , a
költségvetési törvénytervezet alapján készült. A tervkoncepcióban a testület a tárgyévi hiányt
43.366 eFt összeggel hagyta jóvá.
2011. évre fő célkitűzés: az önkormányzati intézmények és társult tagintézmények működő
képességének megőrzése, az önkormányzati kötelező feladatok elért szintű ellátása, a
folyamatban lévő beruházások folytatása, amelyhez a saját erő és esetleges beruházási hitellel
történő igénybevétel esetén annak befejezése.
Időközben a parlament elfogadta a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényt. A
törvényben foglalt 2011. évi normatív hozzájárulások nagyjából a 2010. évihez hasonló mértékűek
lesznek. Egy –két területen emelkedik, egy- két területen csökken a hozzájárulás összege, ezen
kívül az előző évihez képest szerkezetbeli változás is van, némely támogatás bekerült a normatívák
közé ( pl.: osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék kötött felhasználású normatíva ) melyekre
előző évben külön pályázati lehetőség volt központosított előirányzat terhére.
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat 2011.
évre vonatkozó koncepciója, a meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok számbavételével
kidolgozták a 2011. évi költségvetésüket. Ennek eredményeként az önkormányzat 2011. évi
hiánya 56. 185 eFt.
A kimutatott hiány nem kezelhető, ezért annak csökkentését a februári ülésig el kell végezni. A
csökkentésre elképzelésünk az alábbi,
mely elsősorban az étkeztetéshez kapcsolódó
szociálpolitikai kedvezmény csökkenését jelenti :
1.) Az óvoda esetében az uzsonna eltörlésével továbbá az ebéd nyersanyagnorma
napi 2 Ft-tal történő csökkentésével éves szinten 6.484 eFt,
2.) az általános iskolai napközis ellátás esetén a tízórai és uzsonna eltörlésével
továbbá a napi ebéd norma 27 Ft-tal történő csökkentésével éves szinten 24.433 eFt
Ez összességében 30.917 eFt kiadás csökkentést jelent önkormányzatunknak. Ehhez kapcsolódóan
a Gyermekélelmezési Konyha bevételtől esik el, a fenti javaslat elfogadásával 2.800 eFt-tal
csökkenne a bevétele. A Gyermekélelmezési Konyhánál a bevételkiesés és feladat csökkenés miatt
2 fő létszámcsökkenés érhető el, egy fő 2011. évtől 1 fő pedig 2012. évtől (2.400 eFt).
Amennyiben a fenti elképzelések megvalósítása mellett dönt a Tisztelt Képviselő-testület , a
szociálpolitikai kiadások állami bevételeit még mindig 66,5 milló forinttal kell kiegészítenie az
önkormányzatnak.

3.) További csökkentést jelenthet a méltányossági ápolási díj megállapításának
szigorítása illetve eltörlése, ami 2011. 06.01-től lenne megoldható. Féléves szinten
járulékokkal együtt 875 eFt kiadási megtakarítást jelentene.
A költségvetés bevételi oldalát tekintve a javaslat tartalmazza a Vízmű és községgazdálkodási
Intézménynél a tervezett vízdíj, illetve szennyvíz díj emelést is összességében 15.304 eFt
összegben . Az önkormányzat saját bevétele tovább nem növelhető, a lakosság jelen helyzetben
tovább nem terhelhető. A bevétel növelése érdekében hatékonyabbá, eredményesebbé kell
tennünk a hátralékok, kintlévőségek beszedését.
Az előzőekben előterjesztett javaslatok elfogadásával a 2011. évre kimutatott 56.185 eFt hiány
jelentősen csökkenne.
Fentieken túl a költségvetési tervkoncepció több pontját javasoljuk módosítani az Intézmények és
a Polgármesteri Hivatal által készített anyagok alapján :
-

-

A koncepció készítésekor a költségvetési törvény még nem került elfogadásra, ennek
pontosítása szükséges az 1.2 pontban
A az 1.6 pontban a növénytermesztés bevételének tervezésénél figyelembe vehető termés
átlagokat a várható mennyiségekre csökkentettük
A 2.23 pontban pontosításra került a cafetéria támogatás. Jogszabályi változás miatt a
közalkalmazottak és közcélú foglalkoztatottak egyéb béren kívüli juttatást kaphatnak.
A Művelődési Ház és Könyvtár esetében a normatíva tervezésénél figyelembe vehető
összeg megállapításakor a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és
kulturális feladatok jogcímén kapott támogatás 2010. évihez viszonyított növekedését
vettük figyelembe.
Az intézményi költségvetési javaslatok alapján a koncepcióban módosításra kerülne az
önkormányzati kiegészítés I. összege.
a határozat 2.44 pontjában az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya,
többlete kerül meghatározásra szintén az intézmények által elkészített költségvetési
javaslat alapján
a tervezhető heti iskolai óraszámokat és napközis csoportok számát a Testület által
elfogadott tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) számú határozat, valamint a
Közoktatási tv. alapján vezetjük át a koncepción
a költségvetési tartalékok összege változik. Időközben kiszámításra került a
Környezetvédelmi alap tervezhető összege, illetve a Vízmű részéről is megállapításra került
a fejlesztési tartalékként elkülönített bevétele
a 2.71 pontban a lakástámogatási alap összege a várható bevételekkel egyezően kerül
megtervezésre
a 2.72 pontban pontosítjuk a törvény megnevezését
a 2.73 pontban törlésre kerül a foglalkoztatás támogatása fizethető 600 eFt/év összeg, a
helyi rendelet változásával összhangban, valamint a Társulási tagdíj összegét a Kistérség
kiértesítése alapján javasoljuk csökkenteni.
a 2.74 pontban a testület a 2011. évi hiányt határozza meg, mely jelen koncepcióban
56.185 eFt
a koncepció 3.2 pontját javasoljuk kiegészíteni azokkal a fejlesztésekkel melyeket a terv
tartalmaz, de külön kötelezettségvállalás a megvalósításukra még nem született.
a koncepció 2.1 melléklete: az engedélyezett létszámra vonatkozó változások:
1.) A Polgármesteri Hivatalnál a közalkalmazotti létszámban javaslunk további csökkentést:
1 fő közalkalmazott munkaidejének 4 órásra történő csökkentésével.

A közcélú foglalkoztatatásnál a foglalkoztatási terv alapján 2011. évben 329 fő létszámot
szerepeltetünk.
2.) A Vízmű és községgazdálkodási Intézménynél 2 fő álláshely megszűnik 2011. 03.01-től,
1 fő telepőri állást terveztünk 2011.04.01-től, valamint 1 fő napi 6 órás csökkent
munkaképességű foglalkoztatása is a tervben szerepel. Mindezeket figyelembe véve a
Vízmű engedélyezett létszáma -0,25 fővel csökken.
A fent részletezettek alapján készült alábbi módosító határozati javaslatot megvitatás után
kérem szíveskedjenek elfogadni.
………./2011. (I.27. számú
határozati javaslat:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló
170/2010. (XI.25.) számú önkormányzati határozat módosítására
1.§.

A határozat 1.2 pontjának első mondatában
„a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi …” szövegrész hatályát veszti ,
helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. „

2.§.

A határozat 1.6 pontjában a :

- búza
-napraforgó
-árpa

4,5 tonna/ha-ról
1,8 tonna/ha-ról
3,5 tonna/ha-ról

4,0 tonna/ha-ra ,
1,5 tonna/ha-ra,
3,0 tonna/ha-ra,

módosul.
3.§.

A határozat 2.23 pontja helyébe az alábbi lép:
Cafetéria támogatás: a köztisztviselők részére törvény szerinti minimum összeg tervezhető. Béren
kívüli juttatás: a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény esetén 4 fő részére a köztisztviselői
törvény szerinti minimum összeg tervezhető.
Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak részére béren kívüli
juttatásként 4.000 Ft/hó+ adó, összesen: 5.000 Ft/hó tervezhető.

4.§.

A határozat 2.43. pontjában A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál
szövegrész után a „2010. évi szinten kell tervezni”szöveg hatályát veszti és helyébe az
alábbi szövegrész kerül : „1.509 Ft/fő összeg vehető figyelembe”

Az intézményeknél meghatározott önkormányzati kiegészítés a:
Ebből
Fegyvernek
-Csorba
Mikro-térségi 3.372 Ft-ról
1.945 eFt-ra
3.372 eFt-ról
Szociális Alapszolgáltatási
Központ –nál
-Tiszavirág
Napközi 37.155 eFt-ról 34.351 eFt-ra 34.458 eFt-ról
Otthonos
Óvoda
és
Bölcsődénél

1.945 eFt-ra
32.050 eFt-ra

Orczy Anna Általános 86.697 eFt-ról
Iskola, Szakiskola és EPSZ
-Művelődési
Ház
és 14.987 eFt-ról
Könyvtár

81.920 eFt-ra

71.140 eFt-ról

66.362 eFt-ra

14.534 eFt-ra

módosul.
5.§.

A határozat 2.44 pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
-Gyermekélelmezési Konyha
-Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
-Fegyverneki Orvosi Rendelő

6.§.

A határozat 2.52 pontjában a tervezhető heti iskolai óraszámok :
2011.I.1.
2011.IX.1.
1718,3
1800,3
ebből napközis csoport:
-Orczy Anna Általános Iskola tagintézmény
-Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
-Szalay Sándor Általános Iskola tagintézmény
-Kuncsorba Általános Iskola tagintézmény

7.§.

+4.692
-20.459
-5.928

5
4
1
1

A határozat 2.6 pontjában a költségvetési tartalék összege 10.511 eFt-ra módosul az
alábbiak szerint:
-polgármesteri keret
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési
adóalanyok részére
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész
-környezetvédelmi alap
-Vízmű fejlesztési tartalék

3.000 eFt
1000 eFt
500 eFt
540 eFt
5.471 eFt

8.§. A határozat 2.71 pontjában a lakástámogatási alap összege „2.370 eFt”-ról „1.450
eFt”-ra módosul.
9.§. A határozat 2.72 pontjában az „ÁHT” szövegrész hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg kerül:
„az Államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv.”
10.§.

A határozat 2.73 pontjában a „-foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év igazgatási
szakfeladaton belül” szövegrész hatályát veszti.
A Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére tervezhető tagdíj összege pedig „286
eFt”-ról „284 eFt”-ra módosul.

11.§.

A határozat 2.74 pontjában a tervezhető tárgyévi hiány összege „43.366 eFt”-ról
„56.185 eFt”-ra módosul.

12.§.

A határozat 3.2 pontja kiegészül az alábbi pontokkal:
(1) 1 db kombájn beszerzése Vízmű
részére
(2) 1 db univerzális rakodógép
beszerzése Vízmű részére
(3)
1
db
kazán
beszerzése
Polgármesteri Hivatal részére
(4) 1 db zsírfogó beszerzése
Gyermekélelmezési Konyha részére
(5) 1 db gázzsámoly beszerzése
Gyermekélelmezési Konyha részére

13.§.

4.000 eFt+ÁFA
7.000 eFt+ÁFA
800 eFt+ÁFA
1.280 eFt+ÁFA
160 eFt+ÁFA

A koncepció 2.1 melléklete hatályát veszti helyébe az alábbi 2.1 melléklet
„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)
2010.12.31.
Évközi változás

Megnevezés

Fogl.fő.

8 órás
állásh.

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek
Örményes
Kuncsorba
I. Intézmény összesen

18
4
4
26

13,815
3,125
4
20,94

Tiszavirág
Napközi
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek
Támogatott
Örményes
Kuncsorba

44
1
5
4

41,45
1
4,125
3,25

II. Intézmény összesen

54,00

49,825

Orczy A.Ált.Isk.
Orczy tagintézmény Ált Isk.
-Támogatott
Szakiskola intézményegység
Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy.
Móra F.Ált.Isk.

36
1
18
6
36,00

34,50
1
16,00
6,00
36,00

97,00
14
2,00
113,00
8

93,50
12,75
2,00
108,25
6,11

Fegyvernek összesen
Szalai S. Ált.Isk.
Ált.Isk.Kuncsorba
III. Intézmény összesen
IV. Műv.Ház és Könyvtár
Polgármesteri Hivatal

változás
ideje

Fogl. fő

2011.12.31.
átl. 8 órás

Fogl.fő

8 órás
álláshely

18
4
4
26

13,815
3,125
4
20,94

41,45
0
4,125
3,45

0,00

0,00

-1,00 2011.09.27

-1,00

+1,00 2011.01.01

+0,20

44
0
5
5

-0,80

54

49,025

36
0
18
6
36,00

34,5
0
16
6
36,00

96,00
13,00
2,00
111,00
8

92,50
11,75
2,00
106,25
6,11

Otthonos

0

-1 2011.09.01

-1

-1 2011.03.22

-1

-2
0,00

-2
0,00

Köztisztviselők:
- Fegyvernek

26,00

25,25

Fegyvernek összesen:
- Örményes
Összesen köztisztviselők
Közalkalmazottak

26,00
6,00
32,00
11,00

25,25
6,00
31,25
9,925

Közalkalmazottak összesen:
Közcélú foglalkoztatás
V. Intézmény összesen
Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.

11,00

9,925

43,00
44,00

41,175
42,70

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int.Össz:

44,00

42,70

+1,00
-1,00
0,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
+-329
-3,00
-2,00
+1,00
+1,00
0,00

20,00
11,00
319,00

19,25
10,50
298,75

0,00
0,00
-5,00

Gyermekélelmezési Konyha
Orvosi Rendelő
MINDÖSSZESEN

2010.01.01
2010.01.01
2010.07.01
2011.07.01
2011.01.01
folyamatos
2011.03.01
2011.04.01

0,00
0,00
-3,975

Fegyvernek, 2011. január 20.

(: Tatár László :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.)Képviselőtestület tagjai
2.)Polgármester
3.)Jegyző
4.)Intézmény vezetők
5.)Pénzügyi csoportvezető
6.)Pénzügyi szervező
Készítette: Temesváriné

+1,00
-0,125
+0,875
-1,00
-0,125
-0,30
-0,50
-0,80
+-329
-0,925
-2,00
+1,00
+0,75
-0,25

26,00
5
31,00

26,125
5
31,125

9,00

9,125

40,00

40,25

44,00

42,45

20,00
11,00
314,00

19,25
10,50
294,775

Művelődési Ház és Könyvtár

Munkaterv 1. sz. mellékelet

Az intézmény működésének főbb eseményei
/ A dátumok csak tájékoztató jellegűek /
január 15
január 21.
január 22.
február 3.,
február 5.
február 11.
február 13.
február 16.- március 2
február 19.
február 26.
március 1.
március 5.
március 3.
március 3.
március 14-15.
március 15.
március 17.
március 15.
március 25-26
április 9.
április 10
április 23.
május 1.
május 3.
május 10-24
május 14.
május 21.
június 4
június 9
június 11
június 24-26
július 16.
július 23.
augusztus 13.
augusztus 18.
szeptember 10.
szeptember 29.
október 4.
okóber 6.
október 8.
október 15.
október 21.
november 7.
november 16-30
november 13.
november 25.
november 27.
december 5.
december 10.
december 13.
december 16
december 17.
december 18.

Dogs Koncert
Magyar Kultúra Napja
Baldácsy Est
Véradás
Móra alsós farsang
Orczy felső farsang
Annaházi óvoda farsangja
Bőrkép kiállítás
Orczy szalagavató
Orczy alsó farsang
TÁMOP 3.2.4 konferencia
Dogs Koncert
Véradás
Közmeghallgatás Szapárfalu
Tavasz 2010 Gála
Koszorúzás
Közmeghallgatás Műv. Ház
Koszorúzás
XX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó JászNagykun- Szolnok megyei bemutatója
Tavaszi hangverseny
Babruha börze
Dogs Koncert
Majális
Anyák Napja - Idősek Klubja
Gobelinkiállítás
VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál
Dogs Koncert
Nemzeti Összetartozás Napja
Véradás
Dogs Koncert
Virágzó Tisza Napja
Dogs Koncert
Népzenei találkozó
Dogs Koncert
Beszélgetés az államról
Dogs Koncert
Véradás
Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak
Nemzeti Gyásznap
Fegyvernek Szelleme Pantheon
Dogs Koncert
Ünnepi testületi ülés
Pályaválasztási szülői értekezlet
Kézimunka kiáll.
Dogs Koncert
Véradók köszöntése
Adventi gyertyagyújtás
Orczy Mikulás
Móra Gála
Karácsonyi készülődés - Műv. Ház
Karácsonyi készülődés - Klubkönyvtár
VI. Fegyverneki Rockfesztivál
Adventi hangverseny

Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.
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A 2010. ÉV ÉRTÉKELÉSE
Ahhoz, hogy a következő év tervezését megalapozzuk, át kell tekintenünk az előző év
feladatainak végrehajtását, a körülményeket és a feltételeket.

1.

A munka külső és belső feltételei

A Művelődési Ház és Könyvtár éves tevékenysége elválaszthatatlan a település egészének
alakulásától. A kulturális életben is érzékelhető, hogy a lakosok igénye és anyagi
teljesítőképessége közötti egyre nagyobb a különbség.
A média keltette elvárások hatása is erős. A bulvármédia fogyasztói azokkal a celebekkel
szeretnének találkozni, akikről állandóan hallanak, akiket állandóan látnak. Kapacitási
(létszám, tárgyi eszköz, költségvetés) hiányaink miatt nem elégítjük ki a lakosságtól a
szakmai minimumokon kívül, a médiából áradó sztárkultusz kiszolgálására vonatkozó
igényeket.
A település kulturális élete a lehetőségekhez képest kielégítő, de korán sem érzi teljesnek
egyik kulturális réteg sem..
A településméret miatt a különböző korú, műveltségű, érdeklődési körű rétegekbe tartozó
személyek nagyobb létszámban jelenítik meg kulturális igényeiket (nagyon erősen
rétegződve), mint egy kistelepülésen, de nincsen akkora létszám egy-egy rétegben, hogy
önállóan (esetleg közel rentábilis módon) tevékenykedhessenek, mint egy nagyobb városban.
Az ilyen módon városiasan artikulálódó igényeket az állami támogatás és a település anyagi
ereje miatt nagyon alacsony létszámú intézmény próbálja kielégíteni. A kistelepülések
„csináljunk mindent együtt, mert egymásra vagyunk utalva” motivációja a településméret
miatt időnként, csak nagyon rövid időre tartható fenn.
Az egyre elidegenedő társadalomban a közösségek iránti igény is folyamatosan nő. Az a
tettrekészség és elfogadás viszont, hogy valaki tegyen azért, hogy a közösségben
tevékenykedhessen, hogy neki is el kell fogadni másokat, ha azt várja, hogy őt is elfogadják,
hogy a tevékenység nélküli állandó kritizálást nem fogadják el azok, akik tesznek is valamit,
nagyon alacsony.

1.1. Személyi feltételek
-

2010-ben is gyakran szembesültünk azzal, hogy az intézményünkben végzett szakmai
munkáról sokan gondolják azt, hogy értenek hozzá (mint a labdarúgáshoz).
Ennek következménye, hogy a szervezési segítségünket természetesnek veszik, de a
tanácsainkat nem mindig fogadják meg. A vendégek, a látogatók érdekében így
gyakran vagyunk kénytelenek újabb és újabb megoldásokat kitalálni.
Az önkéntesek vagy a csoporttagok a saját munkaidőn kívüli energia-befektetésüknél
csak kicsivel várnak el többet a dolgozóktól a saját sikerük érdekében (hiszen neki ez
a munkája). Arra nem gondolnak, hogy rajtuk kívül még hányan várják el ugyanezt.
Ha a felének eleget tudnánk tenni, akkor a 6,11 fő a napi 8 órányi munka helyett 24
órát töltene közművelődési és közgyűjteményi tevékenységgel, forráskereséssel.

-

A művelődésszervezői munkakör – az igazgatói megbízást ellátó művelődésszervezőn
kívül is - szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori
képviselőtestület, hogy szükség van rá, a feladata adott), több éve nem tervezhetjük az
intézmény költségvetésében, így nincs álláshely. A munkát viszont el kell végezni.

2. oldal

Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve – 2011. évre

-

A turisztikusi munkakör szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori
képviselőtestület, hogy szükség van rá, a feladata adott), több éve nem tervezhetjük az
intézmény költségvetésében, így nincs álláshely.

-

Az önkormányzat költségvetése értelmében a karbantartó álláshely 2010.02.16-tól
nem volt betölthető, így karbantartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal segítségével,
közhasznú foglalkoztatottal oldottuk meg.
A felelősségi viszonyok, az elköteleződés hiánya, a feladatok sokrétűsége, a
tevékenységi helyek távolsága miatt ez a megoldás a tűzoltásra esetleg elegendő, de
érdemi karbantartási, rendezvénysegítő feladatok ellátására nem.

-

A szakköri csoportok óraszámát (amelyből a hangosítási, fény- és egyéb költségeket is
fizetjük) 2010-re 1/5-re csökkentettük 2000. óta. A megbízási díjas csoportvezetők
óradíjának kifizetése többször az intézmény költségvetését fenyegette.
o Előbb a kevesebb érdeklődést vonzó csoportokat szüntettük meg, később, már
a minőségi produktumot előállító közösségek is szakmai vezetés nélkül
maradtak.
o A legutolsó, 2010-es csökkentést úgy tudjuk megoldani, hogy az
Önkormányzat 2008-ban pályázott a TÁMOP 3.2.3-as pályázatra. Bizonyos
feladatokat ebből tudunk megoldani.
Ez a pályázat 2011. májusáig tart, így a tervkoncepció szerint tervezhető
megbízási díj megszorításokkal elegendő a 2011-es kifizetésekre.
Az 5 éves fenntartás miatt 2012-től a saját költségvetésünket fogja újra terhelni
a többletkiadás, melyet 2010-re és 2011-re nem kell megfizetnünk. Ugyanerre
a célra 2016 decemberéig nem is pályázhatunk, bár a megjelent TÁMOP
akciótervben szerepel célként.

-

A könyvtári takarítói munkát csak RAT-osok segítségével lehetett ellátni az
épületnagyság miatt.

-

A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában,
hiszen nincs pénz néprajzosra az átrendezéshez.. Egy foglalkoztatottat egy fél éves egy éves munkára átvenni is lehetne a megyei múzeumtól, de a tervkoncepció szerint
tervezhető költségvetés 2010-ben sem nyújtott erre fedezetet.
Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb alapterületen,
méltóbb körülmények között mutassuk be az anyagot. Az önkormányzat épületet
tudott volna biztosítani a kiállításnak, de azt nem tudta vállalni, hogy valaki, akár
részmunkaidőben bemutassa, gondozza az anyagot. A könyvtárosok a nyitvatartás, az
olvasók miatt más épületben ezt a munkát így nem tudnák ellátni.

-

Nagy gond, hogy a technikai berendezések kezeléshez nincs állandó, hozzáértő
személy. Az eszközeinket időnként más intézmények is igénybe veszik, a
rendezvényeinkhez, csoportok működéséhez is szükségesek. Az állandó személy
foglalkoztatása esetén a berendezések elhasználódása lassulna.

-

A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltató Központtal.
o A Művelődési Ház és Könyvtárnál 7 szakfeladaton, évente kb. 15.000
(átvezetésekkel) tételt könyvelünk, ebből kb. 1.200 bizonylatot állítunk ki a
házipénztárban, ezt részmunkaidőben ellátva a lehetőségeket túlzottan is
kihasználva végezzük.
o Ezek az emberek még – nyilván sokkal a munkaidejükön túl – besegítenek a
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rendezvények lebonyolításába is.
-

A feladatainkat rendszeresen önkéntesek valamint formális és informális civil
szervezetek bevonásával végezzük. A művészeti tevékenységekben, a rendezvények
lebonyolításában dolgoznak a legtöbbször önkéntesek.

-

A közalkalmazottak, mint az önkormányzat más intézményeiben, nálunk is az elmúlt
években a jövedelmük terén jelentős elvonásokat voltak kénytelenek elviselni.
o Az étkezési hozzájárulásuk előbb csökkent, 2010-ben megszűnt
o A 13. havi bér megszűnt

-

Az intézmény költségvetésében elfogadott létszám 6,11 fő.

1.2. Tárgyi feltételek
-

A 2010-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült
finanszíroznunk.

-

Az érdekeltségnövelő pályázatból tervezett színpadfüggöny áthelyezés helyett a még
égetőbb hangtechnikai problémákat orvosoltuk.

-

Egyre nagyobb gond a projektor hiánya és a fénytechnika kapacitása. Projektort az
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól
(továbbiakban: Orczy A. Iskola) kérünk kölcsön, de az informatikusok munkaideje
nem illeszkedik az intézményünket használók időbeosztásával.

-

Az épületeink, a technikai eszközeink állapota is tükrözi az elmúlt évek
megszorításai miatti kényszerűen takarékos önkormányzati gazdálkodást, de
lakossági igényre és bevétel-növelési céllal bérbe is adjuk őket. Ez az
elhasználódásukat gyorsítja.

1.3. Épületek
-

-

Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt folyamatosan
romlik.
A könyvtár festése a pályázat miatti falkivétel miatt az eddiginél sürgetőbb lett.
Mindkettőt sikerült megoldani a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény valamint
közhasznú foglalkoztatottak segítségével. Az olvasók visszajelzése pozitív a
változásra.
Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Nagy energiát igényel a
munkatársaktól, hogy az állandó csoportok és programok valamint az eseti kulturális
alkalmakat összeegyeztesse, a termeket beossza és ezt a partnerekkel elfogadtassa.

1.4. Gazdálkodás
-

A rendezvények száma, gazdasági minősége jóval a lakossági igény alatt van,
költségvetési okokból.
- Az egyik ok a személyi feltételeknél említett létszámgond.
- A másik ok, hogy a rendezvények dologi kiadásaira, honoráriumaira és marketingjére
a szakmai minimumnál sokkal kevesebbet tudunk fordítani.

-

A saját bevételeink növelésének akadálya a település lakóinak anyagi helyzete: A
kultúrafogyasztás, a közösségi lét költségeinek megfizetését nem tudja a többségében
segélyből vagy minimálbérből élő lakosság elviselni. Pl.: 2010-ben a bevételek növelése,
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a kiadások finanszírozása miatt tettük bevételes rendezvénnyé. az Országos DiákGulyásfesztivált. A személyenkénti 300,-Ft is sok embert riasztott el.
-

A tervezési metódus és az önkormányzat gazdasági helyzete miatt a rendezvények
reprezentációs költségeit az intézményünk nem tervezhette meg (a személyi juttatások
arányában meghatározott összeg a kis létszámú intézmény esetében egyetlen
rendezvényhez sem elegendő.
- Minden évben, így 2010-ben is a Magyar Kultúra Napja, az augusztus 20-i Állami
Ünnep, a Fegyvernek Szelleme Pantheon találkozója, az októberi ünnepi testületi ülés
, a véradók köszöntése reprezentációs költségeit a Polgármesteri Hivatal vagy a
polgármester magánszemélyként fizette ki.

-

A bevételeink növelésére rendszeresen adtunk be pályázatokat. 2010-ben
- három pályázat az intézmény feladatainak ellátását finanszírozta EU támogatásból,
hazai forrás-kiegészítéssel, saját erő nélkül, utófinanszírozásként.
Ezt a három pályázatot az utófinanszírozás intézményi költségvetésből
meghitelezhetetlensége miatt az önkormányzat adta be 7, 6 illetve 1 másik
konzorciumi taggal együtt, Törökszentmiklós város konzorciumvezetésével.
Ezekben a pályázatokban leírtakat valósítottuk meg 2010-ben. 2008-ban és 2009-ben
írtuk őket és 2011-ben kell elszámolnunk a kapott pénzzel.
Az önkormányzat likviditási problémái miatt a 2010-re tervezett munkák és
kiadásokból több mint harmadát 2011-re halasztottuk.
- Az intézményünk önállóan is adott be pályázatokat, melyek közül a tárgyévben
o 4 nyert,
o 3 – al kellett elszámolnunk,
o 5 –tel kellett lebonyolításként foglalkoznunk.

1.5. Jogi dokumentumok
-

A jogszabályok változása miatt sokféle szabályzatmódosítást hajtottunk végre intézményi
hatáskörben
(tűzvédelmi,
munkavédelmi,
munkaügyi
szabályzat
stb).
A jogszabályok folyamatos változása miatt a szabályzatok folyamatos karbantartása nem
hanyagolható el.

1.6. Partnerkapcsolatok
Az intézmény a partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkája minél szélesebb körű
együttműködésen alapuljon, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. Ezért
mindazokkal a formális és informális civil szervezetekkel felvettük a kapcsolatot, akik a
település bármely érdeklődési körű, életkorú, élethelyzetű lakóit megszólították
Élő kapcsolatot alakítottunk ki a településen működő és a településen működési területű
- intézményekkel
o a helyi önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és
gazdálkodó intézményeivel
o a megyei önkormányzat fenntartásában működő Angolkert Otthonnal,
o a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézettel
- formális és informális civil szervezetekkel, akikkel a kapcsolatunkat a
Származtatott alapszolgáltatások c. részben részletezem,
- pártokkal, melyekkel időpont-egyeztetés és rendezvények kapcsán működünk
együtt,
- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán,
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rendőrséggel,
tűzoltósággal
rendezvényt szervező gazdasági szervezetekkel (pl. ÁFÉSZ a Coop Napok miatt)

A mikrotérségen belül Örményes Művelődési Házzal vagyunk szorosabb kapcsolatban.
A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a törökszentmiklósi művelődési házzal és
a városi könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával és az NFÜ kistérségi referensével
szoros az együttműködésünk.
A 2009. évi intézményünkben tartott utolsó gyűlésük és az elnök településről való elköltözése
óta a Fegyverneki Motorosok Egyesületével (elnök Varga József / Szántó Kovács János út
10/a.) nincs kapcsolatunk.
Vannak olyan, Fegyvernekre bejegyzett civil szervezetek, amelyekkel az elmúlt 5 évben
évente próbáltuk felvenni a kapcsolatot, de semmilyen reakciót nem mutatnak (azt gondoljuk,
hogy nem működnek más személlyel sem, mint aki vezetőként be van jegyezve).
- Arany Serleg Szabadidő Egyesület /Bukta Csaba/ Kun Farkas tér 3.
- Fegyverneki Cigányokért Érdekvédelmi egyesület / Burai László Zsigmond /
Martinovich út 46.
- Aranykor Alapítvány / Bakosné Molnár Edit / Hársfa út 13/D
- Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének Fegyvernek Csecsemőotthon
Alapszervezete / Kézsmárkiné Szikszai Éva / Angolkert u.1.
- Közszolgálati Szakszervezetek Fegyverneki Alapszervezete / Basticz Józef /
Felszabadulás u.171.
A településméretnek és a strukturáltan megjelenő igényeknek megfelelve megpróbáljuk a
településen, a mikro-térségben létrehozott kulturális és közösségi alkalmakat úgy
összehangolni, hogy a lakosoknak a lehető legkevesebb alkalommal kelljen választaniuk.
Ahhoz kevés ember él Fegyverneken, hogy ha valaki két dologban is szeretne részt venni,
akkor az időpontok egybeesése miatt választásra kényszerüljön.
Ezért a partnereinket és a nem válaszoló szervezeteket is évente szeptember közepén
összehívjuk és egyeztetjük a várható események időpontjait (nem csak a Művelődési Házat
érintőeket, hanem mindazt, amelyet fegyvernekieknek szerveznek). A későbbi változásokról is
kapunk értesítést, amely alapja az új kezdeményezések időmeghatározásának.

2.

A szakmai munka értékelése

2.1. Közgyűjteményi tevékenység
2.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
-

Az elmúlt 4 évben tervezett állomány-csökkentést hajtottunk végre a dokumentumok
avulása, elhasználódása és a rendelkezésre álló tér nagysága okozta zsúfoltság miatt.
A 2009-ben a felnőttek számára szóló kö9nyvek raktárában penészedés miatt
kiválogatott, selejtezésre előkészített kötetek kivonását is 2010-ben fejeztük be.
A tervezett állománycsökkentés 2010-re eső részét a gyermekkönyvtár állományában
végeztük el. Szinte kizárólag nagyon elhasználódott könyveket selejteztünk ki.
Így összesen 3.538 kötettel csökkentettük az állományt.
2010. december 31-én az évközi vásárlásokkal együtt 25.046 kötetet szolgáltatunk az
olvasóknak.

-

A teljes állomány 41%-a, a felnőtteknek szóló dokumentumok 49%-a, míg a
gyermekkönyvtár állományának csak 22%-a szakirodalom a gyűjtőköri szabályzatban
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célként meghatározott minimális 50% helyett.
A 2010-es beszerzések folyamán is azt tartottuk szem előtt, hogy az állományt
mindinkább az információt közvetítő, tájékoztató könyvtár céljainak megfelelővé
alakítsuk úgy, hogy lehetőleg megtartsuk a lelki feltöltődésre, a szabadidő kulturált
eltöltésére vágyó olvasóinkat is.
-

A nominális értéken állandó beszerzési keret egyre kevesebb könyv megvásárlásához
elegendő.

2.1.2.

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

-

A beszerzett új dokumentumokat folyamatosan feltárjuk a TextLib rendszerrel.

-

A könyveket TextLib rendszeren tartjuk nyilván. Az új dokumentumokat a használatba
adás előtt a rendszer segítségével tárjuk fel, így az a rendszerben is azonnal elérhető.
A kölcsönözhető és az olvasótermi állomány után a TÁMOP 3.2.4 pályázat
támogatásával a helytörténeti dokumentumok feltöltését is megkezdtük 2010-ben.

-

A felnőtt könyvtári raktár a 2009. évi felújítása óta száraz. 2010. év végére felnőtt- és
gyermekkönyveket egyaránt tárolunk benne

-

A gyermekkönyvtári raktárt a TÁMOP 3.2.4-es pályázatban beszerzett számítógépek
elhelyezése miatt megszüntettük ( a kölcsönző teret a raktárig hosszabbítottuk meg), a
könyveket a gyermekkönyvtárban, illetve a régen felnőtt könyvek raktárának használt
helyiségben helyeztük el.

-

A könyvtári polcrendszer és a kölcsönző-pult várja a lecserélést, de erre semmilyen
pályázati lehetőség nincs. Az önkormányzat anyagi ereje miatt ez 2010-ben sem
tartozott a legsürgősebben megoldandó feladatok közé.

2.1.3.

Könyvtári szolgáltatások

-

A szolgáltatásainkat 2010-ben 777 beiratkozott olvasó vette igénybe (ebből 481 fő 14
éven aluli), rajtuk kívül 142-en csak regisztráltatták magukat, nem iratkoztak be
(közülük 137-en csak internetet akartak használni). 5-en csak látogatóként jelentek
meg, csak a regisztráció nélkül lehetséges, ingyenes szolgáltatásokat vették igénybe
(helyben olvasás).

-

A könyvtári alapszolgáltatásokat (helyben olvasás, könyv- ill, folyóirat-kölcsönzés)
folyamatosan csökkenő mértékben veszik igénybe a lakosok.
Ez összefügg azzal, hogy a hosszabb művek olvasása világviszonylatban is csökken.
Az emberek egy része azt hiszi, hogy a számítógépen, interneten minden
információhoz hozzájut.

-

A könyvtári internet-használat súlyát mutatja, hogy a beiratkozott 777 olvasó közül is
302 fő internet miatt ment el a könyvtárba. A géphasználat mellett azért nem csak
regisztráltak, hanem beiratkoztak, mert más szolgáltatás igénybe vételét is
lehetségesnek, fontosnak tartották.

-

Az internet mellett a referensz kérdések mégis megmaradtak. 2010-ben 129 referensz
kérdést válaszoltak meg a könyvtári szakemberek.

-

A 2010. évi államháztartási szakfeladatrendhez kapcsolódó eredményességi mutató
megállapításához a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget is
vizsgáltuk 2010. 04.01-től, melyre a 10-es skálán az igénybe vevők átlagosan 8,47-es
átlagos értékelést adtak.

-

Az elégedettségmérő kérdőíven a technikai feltételekkel való elégedettséget is
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vizsgáltuk. A felhasználók átlagosan a 10-es skálán, 3,14-re értékelték.
Ezen a gondon segít a 2008-ban benyújtott, 2009-ben elbírált és 2010-ben
megvalósított TIOP 1.2.3-as pályázatban beszerzett modern számítógépes rendszer.
Ezzel a felhasználók 6 új gépen érhetik el a könyvtár állományát és a világhálót.
-

Egyéb könyvtári szolgáltatásokat is segít a TIOP 1.2.3-as pályázat. Fénymásolóval,
szkenerrel is a lakosok igényeit elégítjük ki. Az évvégi beszerzés miatt az igénybevétel
mértéke nem látható még. A régi fénymásoló olyan régen elromlott, az utolsó idejében
olyan sokszor nyomtatott rossz minőségben, hogy a felhasználás nem vethető össze a
remélt felhasználással.

-

A saját állomány szolgáltatásán kívül (4.322 kölcsönzött és 1.905 helyben használt
dokumentum) más könyvtárakból is kölcsönzünk beiratkozott olvasóink kérésére.
2008. óta az állam nem vállalja magára a könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét, a
fegyverneki önkormányzat anyagi helyzete sem engedte meg, hogy az intézmény
költségvetésén keresztül átvállalja ezt a kiadást. Ezért a könyvtárközi kölcsönzés a
korábbi több száz példányról visszaesett. 2010-ben 49 kérést küldtünk. A 2009-ben kért,
de 2010-ben megérkezett csomagok miatt 52 dokumentumot kaptunk.

-

A könyvtárban a könyvtári rendszer, a szolgáltatások, a dokumentumok
megismertetésére szervezünk eseményeket. 2010-ben 9 könyvtári bemutató órát (202
főnek), 3 rajzkiállítást rendeztünk. Ezen kívül a TÁMOP 3.2.4-es pályázat támogatásából
2 író-olvasó találkozót, a gyermekeknek mesemondó versenyt, valamint a fogyatékosok
hátrányainak megtapasztalását lehetővé tevő eseményt szerveztünk.

2.1.4.
-

2.2.

Helytörténeti gyűjtemény

A tárgyak felcímkézését, azonosítását, leltározását közhasznú foglalkoztatottal végeztük
2010 elején.
A szakemberhiány miatt a könyvtárosok megmutatják a gyűjtemény a látogató
csoportoknak, személyeknek, de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai
ismeretek nélkül nem vállalkozhatnak. A fiatal könyvtárosokat még saját emlékek sem
segítik eligazodni a ma már nem használatos tárgyak között.

Közművelődési tevékenység

A lakosság különböző rétegei közül csak azoknak a kulturális igényeit tudjuk kielégíteni, akik
tesznek azért, hogy megjelenítsék igényeiket, lépéseket tesznek a megvalósítás érdekében.
A többiek igényeit kapacitáshiány miatt nem tudtuk kielégíteni az előző évekhez hasonlóan
2010-ben sem.

2.2.1.
-

-

-

Információs tevékenység

Az információs tevékenység elsősorban kulturális információ-szolgáltatást jelent, annak
csatornáját tekintve a nyomtatott és az elektronikus forma a jellemző. A
művelődésszervező hiánya miatt a személyesség és a szóbeliség, háttérbe szorul, pedig
sokkal nagyobb ereje van az elszemélytelenedett világban.
Célközönségként a nagyközség lakosságát, a látogatókat, a közönséget valamint az egyéb
partnerek közül a fenntartót és a támogatókat szólítjuk meg.
A visszajelzések fogadásában a személyes jelleg dominál, a rendezvények, programok
végén, azok elmúltával, befejeződésükkor szóban kérünk véleményt, a továbblépéshez
javaslatokat.
A Művelődési Ház előcsarnokában működő Kávéház eladója információs munkatársként
tájékoztatta a betérőket a rendezvényekről, eseményekről.
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2010-ben 11 rendezvényhez 1.144 plakátot és 6088 szórólapot adtunk ki.
Csoportosított e-mail listánkra küldött körleveleinkről nem vezetünk nyilvántartást.
A Fegyverneki Hírmondó és az Új Néplap hasábjain, a Miklós Rádió hullámhosszán
rendszeresen hírt adunk azokról a közművelődési lehetőségekről, amelyeket a
fegyverneki lakosok igénybe vehetnek.
A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények
alapinformációi.
Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről,
eseményeiről, csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről
is.
A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat emailen megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehetik (pl.: pályázatok, képzések) és
az e-mailcímét ismerjük.

2.2.2.
-

-

Képzési tevékenység

Formális képzési tevékenységet az intézmény nem végzett 2010-ben sem.
Az informális és non-formális képzéseket más formák (tábor, szakkör, ismeretterjesztés,
rendezvény) végeztük az egész életen át tartó tanulás jegyében.

2.2.4.
-

Ismeretterjesztési tevékenység

2010-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat kereteink belül
végeztünk.
- pszichológus segítségével önismereti tréninget tartottunk
o GYES-en, GYED-en levő kismamáknak gyermekfelügyelettel a
munkaerőpiacra való visszajutást segítő céllal,
o szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal,
o munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére

2.2.3.
-
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Kiállítások rendezése

Az Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme
Pantheon kiállítása, mely 2010-ben 2 tablóval gyarapodott.
Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhimzőknek tavasszal és a többi
kézimunkaforma művelőinek összel két-két hét időtartamra.
Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a
tiszavirágokról.

2.2.5.

Művelődő közösségek tevékenysége

A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata.
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben
szakkörökbe, csoportba járva képesek kibontakoztatni.
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.
Gyermekkorban az együttműködés megtanulásának lehetőségei, felnőttkorban a közösség
élménye, pszichés és szocializációs hatásai érvényesülnek.
Az emberi kapcsolatok alakítása a mindennapi társas együttlétektől, a találkozások
minőségétől függ. Ezt a társas együttlétet adja művészeti, sportolási kézügyességi és egyéb
elsődlegesnek hitt funkciói előtt az, ha az emberek rendszeresen találkoznak.
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a
település jó hírét viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha
sportolnak, ügyesebbek lesznek, ha manuális feladatokat végeznek.

Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve – 2011. évre

9. oldal

Ennél sokkal fontosabb, hogy
- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek,
o ezért jobban érzik magukat a településen,
o növelik a település megtartó erejét
- javul az önismeretük,
- javulnak a településen élők interperszonális kapcsolatai (jobban szót értenek
egymással, könnyebben hallgatják meg a másik embert, elfogadóbbak magukkal és
másokkal szemben),
- javul az önismeretük,
- pozitívabbá válik az életszemlélete, ezért hamarabb kezd bele valami újba (esetleg
vállalkozásba, munkába),
Éppen ezek az okok azok, amiért a diktatúrák nehezen viselik, nem támogatják a közösségek
létét, működését.
Előadó-művészeti csoportok:
- Néptánccsoportok
o Az Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik
általános iskolás korukban részt vettek néptánccsoportok munkájában.
A csoportban nagy a fluktuáció a felsőoktatásba vagy a munka világába
kikerülő fiatalok körében, hiszen a megváltozó élethelyzetekben nem mindig
oldható meg a heti egy próba.
A településhez való kötődést erősítő csoport Kovács Péter vezetésével 2010ben 110 próbát tartott és 12 fellépésen mutatkozott be (Magyar Kultúra Napja,
Virágzó Tisza Napja, Falkdancenet, megyeháza stb).
A csoportnak átlagosan az évben 27 tagja volt.
o Vadvirág Tánccsoport a Orczy A. Iskola Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének felső tagozatosaiból áll. Tanévenként szervezzük át, mert a
tanulók órarendjéhez, tanulmányaihoz így tudunk igazodni. 2010. második
felében 14 fővel működött. A korosztályi és divatigények miatt főként lányok
alkotják az együttest.
Czifra Zsigmondné vezetésével az együttes 84 próbát tartott és 8 fellépésen
vett részt 2010-ben.
o A Kis Vadvirág Tánccsoport a Orczy A. Iskola Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének alsó tagozatosaiból áll (2-4 osztály). Tanévenként ezt is
átszervezzük, tavaly év végén 25-en jártak a próbákra.
Czifra Zsigmondné vezetésével az 86 próbát tartottak és 6 fellépésen vettek
részt.
o Fiú Tánccsoportot alakítottunk a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával
10-14 éves résztvevőkkel.
A korosztályi jellemzők a nemek közötti eltérő érési és mozgásfejlődési
sebesség, a nemi szerepek elsajátításának nehézségei, a női pedagógusok,
táncoktató miatt a fiúk a kevésbé férfiasnak tartott tevékenységekben
elbizonytalanodnak. Ezért a tánccsoportokban kevés fiú. Ez a csoport az
Annaházi Tánccsoport fiútáncosainak tervezett utánpótlását biztosíthatja majd.
Szilágyi Erik csoportvezető a 2010-ben elvégzett 30 próba alatt sikeresen
megszerettette velük a táncot, a testmozgást.
- Citeracsoportok
o A Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001. őszén játszott először együtt a
hangszerén. Az akkor középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany
pávát is kapott együttessé értek.
Csoportvezetőjük Szegi Katalin is közülük kerül ki.
Havonta egyszer egész napos órákat vesznek Szabó Ferenctől, aki a csoport
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művészeti vezetőjeként összeállítja a dalcsokrokat. Ez a fejlődésük záloga,
mert a saját tudásukat másként nem tudták fejleszteni.
2010-ben 120 tanórányi próbát tartottak és 19 előadáson vettek részt.
o A Hétszínvirág Citerazenekar középiskolás lányokból áll, arany minősítésű,
arany páva oklevelet is kapott csoport.
A Pacsirta Citerazenekar árnyékából nehezen kikerülő együttes tagjai 67 próbát
tartottak és 12 előadás részesei voltak 2010-ben.
o Az év első 3 hónapjában a Döngicse, a Sárgarigó és a Nyitnikék
Citerazenekar külön-külön próbált, hiszen különböző tagintézményekben
tanulnak, különböző korú gyerekek és a hangszerrel való kapcsolatuk is másmás időben kezdődött.
A TÁMOP 3.2.3-as pályázat keretében a három csoportot összeolvasztottuk.
Sokat tanulnak egymástól, de gyakran szükséges az órákat a régi összevont
osztályokhoz hasonlóan önálló munkát végzőkre és olyanokra osztani, akik a
csoportvezetővel együtt munkálkodnak.
Sokat fejlődnek így is, de később a fejlődés érdekében szükséges lesz a csoport
különböző tudású tagjainak kisebb csoportos fejlesztése.
Kindert Ferenc vezetésével összesen 90 tanórát tartottak (külön-külön és
együtt) és 15 fellépést tudhatnak maguk mögött 2010-ben.
Népdalkör
o A Szapáry Népdalkör tagjai 2004. őszén kezdték megtanulni, hogy
mennyivel másként kell egymásra is figyelni, ha közösségben énekelünk
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik
szivesen énekelték szüleikkel, nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat.
2010 első felében Kindert Ferenc vezetésével, az év végére Gerőcs Eszter
irányításával az arany minősítésű együttes tagjai összesen 135 tanórányi próbát
tartottak és 15 előadáson szerepeltek.
Kórus
o A Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját, így az elmúlt évben a 10.
évébe lépett.
Augusztusra a két karnaggyal eddig párhuzamosan dolgozó együttes
ideiglenesen szülés és betegség miatt karnagy nélkül maradt. Szeptembertől
egy harmadik szakember is irányítja a tagok munkáját.
A párhuzamosan több stílust éneklő csoport 2010-ben a három karnaggyal (
Kovács Zoltán, Bebrevszky-Hillender Anita és Polster Ildikó) összesen 112
tanórányi próbát tartott és 12 előadáson szerepelt.
Könnyűzenei együttesek
o A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség.
Az viszont már nem általános, hogy a Dogs Zenekar 2010-ben az első
alakulásának 30., a mostani felállásának 10. évfordulóját ünnepelte.
2010-ben 52 fellépésük volt.
o A Zuhatag Zenekarnak 2010-ben csak 3 fellépése volt és csak 8 alkalommal
próbáltak 4-5 órát. Ennek oka, hogy a tagok 2/3-a elköltözött a településről.
Az együttest fénykorában a rockzenei körökben az egész országban ismerték.
o A Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult, 2010-ben sokat próbált, de csak
3 fellépésen vett részt.
o Az Elnézést Zenekar a nyáron felbomlott, átalakult. Az átszervezett csoport
nyár óta próbál Szapárfalu Klubkönyvtárban, még az első fellépés előtti
kialakulási-gyakorlási stádiumban vannak.
Modern tánc, divattánc
o A hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor,
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melyet ma divatos táncként tanulnak a hölgyek.
Két csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó
vezetésével. Az ország sok pontján mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját
szórakoztatására műveli.
o A Dalma Dance neve ismert a magyar divattáncok világában. A kiterjedt
hálózaton belül a fegyverneki csoportot instruktor vezeti Györffy Dalma
irányítása mellett. 2010-ben a fizetős csoport kis létszámmal működött.
Három lány 2010-ben is részt vett országos megmérettetésen is.
2010-ben tánctábort is tartottak a Művelődési Házban.
o A Zsanett Modell és Táncstúdió 2010. szeptemberében kezdte meg a
próbákat a fegyverneki lányokkal két korosztályban. Az akrobatikus
előadásokkal sokfelé vendégszerepelnek.
-

Tárgyalkotó kör
o Egy fafaragó szakkör működött március elejéig, melyben csak néhány eszköz
használatával néhányan vettek rész. A fennállása alatt 18 foglalkozást tartottak.
o Március közepén a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával nagyobb
létszámmal, az év második felében új eszközöket is vásárolva, a fiúk mellett a
lányokat is bevonva új, gyermekeknek szóló szakkört indítottunk, mely 2010-ben
34 foglalkozást tartott Bárdi László fa-és csontfaragó vezetésével, aki a
népművészet ifjú mestere címet is megszerezte néhány évvel ezelőtt.
o Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 412 fő részvételével a hidegebb hónapokban (októbertől március végéig).
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével
művelik a kézimunkázás szinte valamennyi területét.
A csoport 42 órányi összejövetelt tartott 2010-ben és alkotó módon vett részt a
gobelin-kiállítás és a kézimunka-kiállítás létrehozásában.
Vezetését év közben vette át Strígel Józsefné Rimóczi Imrénétől.

-

Mozgásos, sportos körök
o Wing Tsun Kung Fu csoport már majdnem 10 éve működik Fegyverneken
Bihari Lajos vezetésével. Az év egy részében egy csoportként, a téli
időszakban két csoportként.
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a
fegyelem megtanulása, amelyben segítséget jelent ez a sport. Fik és lányok es
járnak, a gyermekek mellett a 18-29 éves korosztály nem csak szülőként,
hanem tagként is látható.
o A jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus
jóga elemeit ötvözve segít a részvevő felnőtt hölgyeknek a mozgás, a figyelem
és az ellazulás segítségével kilépni a napi taposómalomból.
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok
önállóan is végzik.

-

Hobbykör
o Az R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény
épületében tartja az órabontásokat. A visszatérő madarak lábáról leszedett
gyűrűk elhelyezésének időpontját a versenyzők csak tanuk előtt állapíthatják
meg, ezért az év 12 hetén ez közös elfoglaltságot jelent a tagoknak.
Életvezetés
o Baba-mama Klub működött az év elejétől október elejéig.
Gondot okozott, hogy a fiatal anyukák az informális tanulást konkrét részcélok
nélkül akarták elérni. Nem fogadták el, hogy az összejöveteleknek kell adni

-
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alkalmanként vagy összefüggően egy-egy konkrét célt ahhoz, hogy egy-egy
közösség működhessen. Közvetlenül akarták elérni a minden közösségben
működő mögöttes célt, amely – természetes módon nem működik. Így a
kitalálók gyermekeinek bölcsődébe kerülésével a csoport megszűnt létezni.

2.2.6.

Rendezvényszervezés

Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt
élők elvárása, hogy olyan kulturális nagyrendezvények legyenek a településen, amelyek
méltóak Fegyvernekhez.
-

Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
o Január 22. Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen a közművelődés ünnepe,
ahol a közművelődéssel közvetlenül, vagy áttételesen foglalkozó emberek a
művészet kifejező eszközeinek segítségével és az előadás utáni beszélgetéssel
ünnepelnek.149 fő vett részt az eseményen.
o Március 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél
a Móra Ferenc Tagintézmény műsorával és a Művelődési Házban az Orczy
Anna Tagintézmény és a Művelődési Ház közös műsorával ünnepeltük.
o Augusztus 20. Állami Ünnepet a hagyományos módon, az államról szóló
közvetlen, kis létszámú beszélgetéssel ünnepeltük. Ennek a szokása azért
alakult ki, mert ezen az ünnepen nagy ráfordítással, nagy ünnepet rendeznek a
közeli és távoli városokban. Ahhoz, hogy a fegyernekiek ne oda menjenek,
hanem itthon ünnepeljenek, azokkal az eseményekkel kell versenyre kelnünk,
amihez anyagi támogatást nem tudott adni 2010-ben sem az önkormányzat.
o Október 23. Nemzeti Ünnepet a szokásoktól eltérően a Művelődési Házban
tartottuk meg az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökének
ötlete alapján a Női Kar a Művelődési Ház és két egyesületi tag segítségével.
A kitüntetés-átadással egybekötött műsoron kb.170-en vettek részt

-

Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
o Május 1-re esett 2010-ben a közeli települések középiskoláinak ballagása,
ezért a képviselőtestület jóvá hagyásával a rendezvényre félretett összeget a
VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál megrendezésére fordíthattuk, miután
2010-re a kiemelt rendezvények mindegyikére a 2009. évi előirányzat 50%-t
használhattuk fel.
o VII. Országos Diák Gulyásfesztivál a Majális és az önkormányzattól kapott
többlet 200 e Ft mellett is a növekvő árak miatt alacsony költségvetésből
voltunk kénytelenek lebonyolítani. Emiatt emeltük meg a csapatok nevezési
díjait és vezettük be a résztvevők díjfizetését is. Ez a fegyverneki lakosok nagy
ellenérzésével találkozott. Ennek eredményeképpen a más településről érkezők
létszáma a 2009. évivel azonos szinten maradt, a fegyverneki csapatok és
nézelődők száma viszont a 2003. évi szintre esett vissza.
Az időjárás sem kedvezett annak, hogy valaki „csak úgy szétnézni” részt
vegyen az eseményen, mert az előző 6 alkalom kedvező időjárásával szemben,
2010-ben 11 órától esett, déltől pedig már szakadt az eső.
o A Virágzó Tisza Napja rendezvényét pályázatból és önkormányzati
kiegészítéssel a Baldácsy Művészeti Egyesület rendezte meg úgy, hogy
azokkal a feladatokkal, amelyeket az egyesület a tagjaival nem old emg a
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Művelődési Ház és Könyvtárat bízta meg. (A pályázatot 2009. novemberében
nyújtotta be az egyesület. Sajnos, az eredményt azóta sem hirdették ki. Emiatt
az önkormányzat meghitelezte a pályázatban foglaltakat. Azt az összeget, amit
a pályázaton e célra a Baldácsy Művészeti egyesület kapni fog, be fogja fizetni
az önkormányzat számlájára.)
A támogatás hiányosságain, az önkormányzat kevés pénzén kívül még egy
gond volt a Virágzó Tisza Napján. Az eső.
A három napos rendezvény második két napját kénytelenek voltunk
elhalasztani két héttel. Ez még az alacsony költségvetéshez képest is
többletkiadással jár, hiszen a fellépők egy része nem tudta vállalni az új
időpontot, a kihelyezett áramot tovább kellett kérni stb. Többször felmerült már
(főként a 2009. évi eső után), hogy esőnappal szervezzük a szabadtéri
eseményeket. Ezt mindig anyagi okokból vetjük el, hiszen a programok
többsége 30-50%-al többe kerül, ha két időpontot kötünk le. A szereplő ugyanis
arra az időpontra nem tud más fellépést vállalni.
-

-

Színházi előadások
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-NagykunSzolnok Megyei Bemutatóját az önkormányzat támogatásával, a Magyar
Drámapedagógiai Társaság meghirdetésével, az Orczy A. Iskola segítségével
16. alkalommal rendeztük meg. Az önkormányzati támogatás megfeleződése
miatt elmaradt a gólyalábasokkal együtt már megszokott Csepűrágók
felvonulása, amelyet a gyermekek nagyon vártak.
A megye iskoláinak anyagi helyzete, a pedagógusok tanfolyamokkal való
leterheltsége miatt a szokásos 12-15-20 csapat helyett csak 7 csapat munkáját
minősítette a zsűri.
o A gyermekszínházi előadásainkra néhány eltökélt szülőn kívül senki nem
hozza a gyermeket. A szülők többsége az iskolára – óvodára hárítja ezt a
feladatot, az intézmények kialakult rendje miatt ez nem nagyon fér bele a napi
teendők sorába.
Azt gondoltuk, ha a ma divatos, a gyerekek fantáziáját megragadó Harry Potter
lesz a főszereplő, akkor ez a tendencia megváltozik. Tévedtünk.
A színház a képzeletet megmozgató, felkavaró és felszabadító katarzisát azok
tudják felnőttként átélni, akik gyermekkorukban megmártóztak ebben a
feladatban. Ezért lenne fontos, hogy a fegyverneki gyermekek ne úgy nőjenek
fel, hogy nem találkoznak színházzal. Az pedig nagyon drága, amikor
kirándulásként a közeli vagy távoli városban nézik ugyanazokat a színészeket,
ugyanazzal az előadással, amire Fegyverneken, amikor helybe hozzuk, nem
vesznek részt.
o A kisgyermeken kívül a nagyobb kamaszok életkori, biológiai-pszichológiai
változásaival és szociális hátrányokkal is küzdő szakiskolásoknak is
szerveztünk beavató színházat Csodálatos Lolo címmel.
A résztvevők kisgyermekkorukban nem tapasztalták meg a színház nyelvezetét,
a tinédzserek várakozásainknál kevésbé voltak vevők az előadás
mondandójára.
Koncert
o A Dogs Zenekar, időnként összefogva más együttesekkel minden hónapban
koncertet adott a település rock-rajongóinak.

2.2.7.
-

Táborok szervezése

A TÁMOP 3.2.3 pályázat keretében hosszú idő után először rendeztünk tábort, a pályázat
kiírása szerint ingyenesen.
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o A balatonboglári kézműves táborban gyermekeket foglalkoztattunk. A
termésekből készített épületek, térképek, az origami és a festés aratta a
legnagyobb sikert. Természetesen a balatoni fürdés, hajókázás, az északi
oldalon a hegymászás sem maradhatott ki a programból.
o A bogácsi táborba nagycsaládosokat és munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű személyeket táboroztattunk néptánc-táborban. Az előzetes
félelmeinkkel ellentétben (hogyan vesszük rá a néptánccal soha nem
foglalkozott felnőtteket a közös munkára?) mindenki aktívan kivette a részét a
szakmai feladatokból. A fürdés, a pihenés is része volt a tábornak.

2.2.8.
-

2.2.9.
-

Nem programszerű tevékenység

A Művelődési Ház nagy épületének előcsarnokába betérhettek a látogatók 2010-ben is
egy-egy megbeszélésre. Az agóra funkció alapja az, hogy van egy tér, ahol mindenféle
kötelezettség nélkül lehetnek az emberek.
2010-ben anyagi okok miatt nincs kitéve újság, folyóirat, mellyel az egymást váró
emberek az időt múlatnák, így ennek a kihasználása főként események, próbák utáni
beszélgetésekre korlátozódik.

Kiegészítő szolgáltatások

Ez a tevékenység a létszám- és gazdasági adottságaink miatt nem volt jellemző az
intézményünkre, bár a TÁMOP 3.2.3-ban fiatal anyáknak szervezett önismereti tréninghez
kapcsolódott gyermekfelügyelet.
Kávéházat üzemeltetünk, hogy a csoportok tagjai, a rendezvények résztvevői a jövetelük
céljára tudjanak figyelni.

2.2.10. Származtatott alapszolgáltatások
Adottságainak, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezetek, az általunk
szervezetteken kívüli eseményekhez is hasznosítjuk.
- Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek,
magánszemélyeknek, amennyiben szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe.
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben,
amiért nem fizetnek bérleti díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást,
berendezést szolgáltatjuk, de nem mi vagyunk a szervezők (pl: tüdőszűrés, véradás
stb)
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást,
szervezési segítséget, hírelési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia,
dramaturgia stb) vesznek igénybe.
o Az Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 a tagintézményei különböző vigasságaira (7 alkalom /36 óra/1400
résztvevő 2010-ben)
 fellépésekre való készülés, bemutatók céljára (38 alkalom /70 óra/272
résztvevő 2010-ben)
 az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a gyermekek vizsgálatához
(203 alkalom /609 óra/305 résztvevő 2010-ben)
 a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez
o Pártok, politikai szervezetek
 A FIDESZ, a Jobbik és az MSZP bérelt termet (13 alkalom /34 óra/385
résztvevő 2010-ben)
o Szolgáltatások (biztosító, ügyvéd, kábeltv. ügyfélszolgálat) (128 alkalom /320
óra/1.259 résztvevő 2010-ben)
o Egészségügyi célra (véradás, szemvizsgálat, tüdőszűrés.) (17 alkalom /99

Művelődési Ház és Könyvtár munkaterve – 2011. évre

-

2.3.
-

-

-
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óra/4.041 résztvevő 2010-ben)
o Civil szervezetek igénybe vételei (Sárszögi Holt Tisza Sporthorgász Egyesület,
Kapocs Alapítvány, Baldácsy Művészeti Egyesület közösségi eseményei stb)
(23 alkalom /23 óra/461 résztvevő 2010-ben)
o Gazdasági szervezet (sertéstartók) (7 alkalom /39 óra/138 résztvevő 2010-ben)
o Magánszemélyek terembérlete (17 alkalom /86 óra/1.361 résztvevő 2010-ben)
Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az
intézmény valamely telephelye, hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket,
eszközeinket veszik igénybe
o Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék) 9 alkalom
o Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek
 Fegyverneki Községi Sportegyesület
 hangosítási eszközünk állandó használatra adva
 mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához
igazítása
 Fegyverneki Horgászegyesület
 versenyek hírelése
 Polgárőrség
 szkennelés, pályázat készítés, hírelés
 Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
 szervezési segítség
 Fegyverneki Gazdakör
 szervezés, hírelés
 Katolikus Karitasz
 pályázat készítés, hírelés
 Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok)
 hírelés, közművelődési statisztika elektronikus elküldése

Idegenforgalom
A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehet a szobát kiadó lakosoknak,
kézművességgel is foglalkozó embereknek és egyéb szolgáltatóknak.
A település a belföldi
o a horgászturizmusra,
o a zöldturizmusra,
o a kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére,
o a misztikus turizmusra (Domb)
alakítja ki a kínálatát.
Ez a stratégia sokkal lassabban termi meg a gyümölcsét, mint a sokat költő, de a
divathullámok törvényszerű változása miatt a bálványait hamar átlépő, rendszeresen
nagy invesztációt igénylő ifjúsági turizmus.
A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza
meg az eredményét.
A 2010-es években és a korábbi években is csak olyan marketingeszközt használtunk,
amely nem került közvetlen kiadásba (főként ingyenes internetes megjelenések).
A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség.
Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikusi munka feltételeit,
de az önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére.
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2011. ÉV FELADATAI
A feladatokat
- az előző évek tapasztalatai,
- a 2010-es évben felmerült szükségletek és a
- költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek
figyelembe vételével tervezzük meg.
Azokat a feladatokat részletezzük, amelyek eltérnek a 2010. évi megvalósítástól akár azért,
mert növekedést, akár azért, mert csökkenést mutatnak. Azokat a feladatokat, amelyek az
előző években jól működtek, amelyekkel a 2010. év áttekintésekor külön foglalkoztunk, a
2011. év feladati között külön nem említjük meg.
Ezeknek a tevékenységeknek a felelőse az, aki 2010-ben is végezte a feladatot, határideje
folyamatos, vagy az eseményből következik a 2010-es év végrehajtása alapján.

3.

Munkafeltételek 2011-ben

3.1.

Személyi feltételek

-

A közhasznú foglalkoztatás módosított szabályaihoz alkalmazkodva a takarításipakolási és karbantartási valamint a közművelődési feladatok ellátását is segíteni kell
a BPJ-sek alkalmazásával.
A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg a
közalkalmazottaktól.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

-

A közhasznú foglalkoztatás csak februárban indul, míg a feladatokat januárban is el
kell látni többletmunkával, megbízási díjjal és önkéntesekkel. (Az előbbinek a forrása
nem tervezhető a költségvetési tervkoncepció szerint, így alkalmazása esetére forrást
is kell találni.)
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

-

Az igazgatónak a szakmai folyamatba épített ellenőrzéssel kell erősíteni a vezető
könyvtáros munkájának ellenőrzését, mert a tervezett feladatok mennyisége miatt a
helyszíni ellenőrzések növelése megoldhatatlan.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

-

A módosított költségvetési tervkoncepció 2.30 pontja szerint az intézményünk és a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ nem tervezhet a
költségvetési törvényben előírtakon felüli kereset-kiegészítést.
A gazdasági helyzettől függetlenül is ez mutatja az embereket segítő és kiszolgáló
foglalkozások értékelését a köztudatban.
Meg kell próbálni a munka ellátása, az igénylők kiszolgálása mellett felhívni a
figyelmet arra, hogy e munkák ellátása nélkül a a dokumentumokhoz való hozzáférés,
a közösségi igények kielégítése milyen hátrányokat szenved.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
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Tárgyi feltételek

3.2.
-

Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani
- a színpadfüggöny áthelyezését,
- projektor beszerzését,
- nagyterembe székek beszerzését,
- könyvtári kölcsönző pult cseréjét.
Felelős: igazgató
Határidő a pályázat keresésére, beadására: folyamatos
A meglevő székeket folyamatosan javítani, sarokpánttal ellátni szükséges a közhasznú
foglalkoztatottakkal.
Felelős: gondnok
Határidő: folyamatos

Épületek

3.3.
-

3.4.

A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének hangszigetelésével a
kisterem használata nem zárja ki a zenekari próbákat. A költségvetésben nincs rá
fedezet, ezért csak pályázatból oldható meg.
Felelős: igazgató
Határidő a pályázat keresésére, beadására: folyamatos

Gazdálkodás

-

A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység
kiadásai közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos
gazdálkodásra lesz szükség.
Felelős: gazdaságvezető
Határidő: folyamatos

-

A források keresése, pályázatok írása hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg
olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

-

A TIOP és TÁMOP pályázatok időbeni eltolódása miatt 2011-ben az eredetileg
tervezettnél több feladatot kell végrehajtani, hogy a pályázati záró határidőkre
elkészüljünk.
Felelős: igazgató
Határidő: pályázatok szerint

3.5.
-

3.6.
-

Jogi dokumentumok
A szabályzatokat, az előírásokat felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.
Felelős: gazdasági szabályzatok esetén a gazdaságvezető
közgyűjteményi szabályzatok esetén a vezető könyvtáros
közművelődési és munkajogi szabályzatok esetén az igazgató
Határidő: folyamatos

Partnerkapcsolatok
A TÁMOP 3.2.3 pályázat és a BPJ miatt az eddiginél szorosabb kapcsoaltot kell
kiépíteni a Munakügyi Központtal.
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Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.

A szakmai munka tervezése

4.1. Közgyűjteményi tevékenység
4.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
-

A tervezett állomány-csökkentés utolsó 4-5 ezer kötetének selejtezését az év közben a
TÁMOP 3.2.4. számú pályázatból adódó feladatok miatt el kell halasztani.

-

A beszerzéseknél törekedni kell arra, hogy főként a gyermekrészleg állományában
növeljük a szakirodalom mennyiségét minőségi kiadványokkal.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

4.1.2.

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

-

A TÁMOP 3.2.4 pályázat befejezéséig összesen 20.000 helytörténeti dokumentumot
kell feltárni a TextLib rendszerrel a beszerzett új könyvtári dokumentumokon túl.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: augusztus 31.

-

A vonalkódos kölcsönzéshez és állományellenőrzéshez a TIOP 1.2.3 pályázattal
beszereztük a szükséges szoftvert, a vonalkód-olvasókat és a vonalkódokat. A
dokumentumokat vonalkóddal kell ellátni, a TextLib rendszerben a kódot a
dokumentumhoz hozzá kell rendelni. A munka nagy részét a július-augusztus
hónapokban várhatóan zárva-tartás mellett kell elvégezni. Ehhez a pénzszűke miatt
külső munkaerőt nem tudunk igénybe venni. A közhasznú foglalkoztatásban szükséges
legalább 2 fő érettségizett, pontos munkát végző segítő ember alkalmazása.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: augusztus 31.

4.1.3.

Könyvtári szolgáltatások

-

A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében 7 eseményt (író-olvasó találkozó,
könyvtárhasználati verseny stb.) tervezünk, mellyel a könyvre, az olvasására, a
könyvtár állományára hívjuk fel az olvasóink figyelmét.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

-

A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével internetes honlapot hozunk létre, mely
segítségével az olvasók
o otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,
o megnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e,
o meghosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,
o előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

-

Vakok és gyengénlátók részére segítő programot működtetünk a könyvtár egyik
számítógépén. A program telepítése után az olvasókkal, főként azokkal, akik azért nem
jártak könyvtárba, mert a szemük állapota nem tette lehetővé az olvasást meg kell
ismertetni a lehetőséget.
Felelős: vezető könyvtáros
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Határidő: program elindítására. augusztus 31, a megismertetésre folyamatos

4.1.4.

Kapacitáshiány miatt a helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban csak a gyűjtemény
igény szerinti bemutatására törekszünk.

-

Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
o Akár csak határozott időre néprajzos foglalkoztatása a gyűjtemény
átrendezéséhez, szakmai feltáráshoz.
o Kiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe. Ebben az esetben
fogadni tudnánk, a már felajánlott kiállítási tárgyakat is.
Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.
Felelős a pályázatkeresésre: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.
-

Közművelődési tevékenység
A közművelődésnek reagálnia kell a helyi igényekre, ez a tervezés, csak az előre látható
feladatokat tartalmazza. Ebben év közben változás lehetséges.

4.2.1.
-

Információs tevékenység

Intézményi honlapot működtetünk, ahol megfelelő közhasznú munkás segítsége esetén
elérhetőek lesznek a csoportok adatai, a rendezvények képanyagai, előzetesei.
Ez nem jelenti azt, hogy a fontosabb eseményekről nem adunk hírt a település honapján,
hiszen a szörfözők ott keresik az információkat. Így nagyobb tárhelyet tudunk az
intézmény bemutatásához felhasználni.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.2.
-

Helytörténeti gyűjtemény

-

Ismeretterjesztési tevékenység

A TÁMOP 3.2.3-as program az eddigi megfeszített munkán felül is többletfeladatokat ad.
A 2010-es likviditási helyzet miatt a pályázat aktuális kiadásait csökkentendő, a
feladatokat 2011-re halasztottuk el.
o A demokratikus intézményrendszer megismertetése sorozatban a helyi és az
országos szerveket kell bemutatnunk munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetű csoportok tagjainak
o Életvezetési tanácsokkal kell ellátnunk a GYES-en, GYED-en, GYET-en levő
kismamákat vagy a munkaerő-piacra éppen most visszatérteket.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.3.

Kiállítások rendezése

-

Az állandó kiállításunk további növekedésének határt szab a terem nagysága. Amennyiben
közhasznú munkás segítségével sikerül beszkennelni az anyagot, a készülő internetes
honlapon el lehet helyezni a tablókat. A tablók fizikai elhelyezéséhez több falra szerelhető,
lapozós tartóra van szükség, amelynek megszerzése csak pályázatból lehetséges.
Felelős pályázatkereséshez és közhasznú munkás irányításához: igazgató
Határidő: folyamatos

-

A szokásos időszaki és alkalmi kiállításokon (gobelin, kézimunka, rendezvényekhez
kötődő kiállítások) kívül bőrképkiállítást rendezünk február közepén.
A település lakóit megismertetjük egy olyan technikával, amelyet a sok alkotó művésszel
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rendelkező településünkön nem művel senki.
Felelős: igazgató
Határidő: február 20.

4.2.4.

Művelődő közösségek

A közösségeinket önkormányzati támogatással, pályázati és szponzorációs segítséggel,
lakossági hozzájárulással és önkéntes munkával próbáljuk megőrizni.
A fenntartás alapja, hogy a mögöttes célok (személyiség kiteljesedése, interperszonális
kapcsolatok erősödése, település megtartó erejének növelése stb) elérésének feltétele, hogy
legyen egy előtérben álló konkrét cél. Abban az esetben, ha a közösség ezt nem fogadja el,
vagy ha pénz hiányában vagy más kizáró tényező miatt teljesen esélytelen a konkrét cél egy
részének elérése, a csoport széthullik, így a mögöttes célját sem teljesíti be.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

4.2.5.
-

Rendezvényszervezés

Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
Az eddigi rendezvényeken túl két esemény került be az önkormányzat által támogatott
ünnepek sorába úgy, hogy a költségvetési tervkoncepció szerint az intézményünk
többet támogatást nem tervezhet.
Emiatt:
o Nemzeti Összetartozás Napját 2010-ben (a 90. évfordulón) az önkormányzat
finanszírozásában hivatásos előadókkal rendezte meg az Életfa Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület (ezért nem szerepel az intézményünk 2010. évi
munkájáról szóló részben.). A finanszírozás egyedi támogatás volt, hiszen az
előző években az egyesület ezt az ünnepet magára vállalva támogatás nélkül
szervezett eseményt.
Amennyiben 2011-ben is egyedi támogatással vagy támogatás nélkül az
egyesület szervezi az ünnepséget, az intézményünk igény szerint nyújt
segítséget.
Amennyiben az egyesület nem vállalja fel az ünnepség megszervezését, az
intézményünk az augusztus 20-i állami ünnephez hasonló kis létszámú, a
témáról nyitóelőadás utáni beszélgetésen alapuló ünnepséget szervez.
Felelős : igazgató
Határidő: az egyesülettel való egyeztetéshez: március 15.
a rendezvényhez: június 4.
o Az aradi vértanúk napját az intézményeken elhelyezett fekete zászlóval és az
oktatási intézményekben való megemlékezéssel ünnepelte a település (ezért
nem szerepel az intézményünk 2010. évi munkájáról szóló részben.).
Az intézményünk külön támogatás hiányában, a településen való
megemlékezés ismeretében nem tervezi ezen túl rendezvény szervezését erre
az alkalomra.

-

Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
Lakossági igény megváltozásaként érezhető, hogy az emberek az új
településvezetéstől az eddigieknél sokkal több pénzből megvalósított
nagyrendezvényeket várnak.
Felerősödött az igény a média sugallta idolok megnézésére, aktivitás nélküli
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„szórakozás”-ra a „más rétje zöldebb” szlogen jegyében. Egyre több ember várja,
hogy őt szórakoztassák úgy, hogy ezért neki ne kelljen semmit sem tennie.
o 2011-ben a Majális vasárnapra esik. A középiskolák utolsó tanítási napja és az
érettségi kezdőnapja közötti hétvégére. Várhatóan az iskolák a ballagásokat
szombaton tartják, így azok, akik csak távolabbi családtagként érintettek,
esetleg rövidebb időre, de várhatóan megjelennek a Majális rendezvényén.
Akkora létszám, mint a hagyományos Majálison volt, nem várható, mert sokan
lesznek, akik a hétvége mindkét napját nem tudják szórakozással tölteni. A
ballagásban közvetlenül érdekeltek (diákok és szüleik) pedig a ballagás anyagi
és egyéb terhei és az érettségi réme miatt nem látogatják majd a rendezvényt.
Gondot fog okozni az is, hogy II. János Pál boldoggá avatása miatt egyházi
események foglalják majd le a katolikusokat, így a Katolikus Karitasz
foglalkozásai is elmaradnak.
Ettől függetlenül tervezzük, hogy megtartjuk a Majálist. A tervkoncepcióban
szereplő összegből viszont biztosan nincs esélye, hogy létrejöhet az esemény,
hiszen a színpadhoz szükséges ideiglenes áramlekötés Majálisra eső része
önmagában el fogja érni az 50 e Ft-ot a 100 e Ft-os teljes összeg felét.
Sajnos, pályázati lehetőség nem látszik erre a rendezvényre.
Felelős: igazgató
Határidő: a megtartás végleges eldöntése: március 30
megrendezés esetén a lebonyolítás: május 1.
o VIII. Országos Diák Gulyásfesztivállal is főként költségvetési gond lesz
2011-ben. A 2010-ben 600 e F-ból jegyárusítással, magas nevezési díjjal
megvalósított eseményt 2011-ben nem fogjuk tudni 300 e Ft-ból, esetleg
jegykibocsátás nélkül megvalósítani.
Esőnap tervezését akadályozza, hogy a csapatok főként a végzős tanulókkal
neveznek, akik a verseny után a vizsgáikat teszik le, ezért nem találtunk másik
megfelelő időpontot.
A rendezvény a településnek szórakozási, közösségi eseményként értéke, de a
helyi szakiskolának és a szakiskolában végzett tanulók munkájának
elismerésében az országos szakmai megbecsültségnek örvendő megmérettetés
szerepet játszik.
Felelős: igazgató
Határidő: a csapatok előzetes értesítésére: február 15.
megrendezés esetén a lebonyolítás: május 14.
o A Virágzó Tisza Napjával kapcsolatosan merül fel legjobban a celebek és
médiából ismert egyéniségek meghívásának az igénye, hiszen ez az a
rendezvény, amely a település közösségi rendezvényekre figyelő valamennyi
rétegéhez próbál szólni. Az önkormányzati választás eredménye óta még
erősebb csodavárás érezhető, hiszen ez téma volt a jelöltek programjában.
A 2010-ben a közhasznúaknak és más intézmények dolgozóinak kiadott
túlórákon, a szponzori hozzájárulásokon, az önkéntes munkán kívül 1.400 e Ftot költöttünk az eseményre, mellyel szemben 2011-ben a költségvetési
tervkoncepció 500 e Ft-ot irányoz elő.
A falunapokra kiírt pályázaton nem vehetünk részt, mert azt az 5.000 fő alatti
települések kaphatják, a LEADER pályázatot még a tavalyi rendezvényre sem
fizették ki, várhatóan az ilyen eseményekre pályázni sem lehet majd.
Idegenforgalmi pályázatok várhatóak, de ott az eladott jegyekkel, máshol pedig
a vendégéjszakák növekedését többletként befizetett idegenforgalmi
adóbevétellel kell igazolni az indikátorok teljesülését.
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Az elmúlt két év tapasztalata alapján látható, hogy bár többe kerül, esőnappal
kell meghirdetni a Virágzó Tisza Napját.
Nyilvánvaló, hogy a hagyományos programokat nem tudjuk a most ismert
összegből megvalósítani.
Felelős: igazgató
Határidő: az esemény megtartásával kapcsolatosan március 31.
megvalósítás esetén június 25.
Színházi előadások
o A Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-NagykunSzolnok Megyei Bemutatójára már nyertünk pályázati támogatást, melyhez a
nem támogatott részt az önkormányzat tervkoncepciójában szereplő összeg
elegendő lesz.
Felelős: igazgató
Határidő: meghirdetés: január 15.
o Gyermekszínházi előadást csak egyet tervezünk 2011-re a közművelődési
terület szervezésében.
Nagyon fontosnak tartjuk a színház minél korábbi megismertetését, átélését, de
a településen lakó gyermekeknek a TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében könyvtári
rendezvényként ingyenesen látogatható előadás is a rendelkezésére áll.
Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos
Népzenei találkozó
o A Pacsirta Citerazenekar és a Szapáry Népdalkör tagjai vetették fel, hogy a 2009.
évi kórustalálkozóhoz hasonlóan szervezzünk népzenei találkozót.
Pályázatot találtunk hozzá, január végi beadási határidővel, saját erő igény nélkül.
Amennyiben pályázatunk nyer, meghirdetjük a találkozót, ellenkező esetben
forráshiány miatt nem rendezzük meg az eseményt.
Határidő: pályázat beadásához január 25.
nyertes pályázat esetén meghirdetéshez: július 1.
Felelős: igazgató

4.2.6.

Táborok szervezése

Tábort nem tervezünk 2011-re.
Az oktatási intézmények szerveznek tábort, helyet adunk a Dalma Dance táborának is,
szervezési segítséggel veszünk részt a Baldácsy Művészeti egyesület táborában, de önálló
tábort a nyári fellépések, a TÁMOP 3.2.4-es pályázat befejezése miatt nem tervezünk.

4.2.7.

Nem programszerű tevékenység

Nem tervezünk változtatást a 2010. évi munkához képest.

4.2.8.

Kiegészítő jellegű szolgáltatás

Nem tervezünk változtatást a 2010. évi munkához képest.

4.2.9.
-

Származtatott alapszolgáltatások

a 2010-ben teremhasználattal érintett szervezetek 2011-ben bővülnek a
o a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, akik Munkaügyi Központ
támogatásával munkatárs foglalkoztatását tervezik rendszeres
ügyfélszolgálatként.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2011. január 27-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár 2011.
évi munkatervének elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törv.
78. § (5) b. pontja értelmében „ Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési
intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény
alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését.”
A mellékelt munkaterv végrehajtásához költségvetésben az intézmény kiadásainak javasolt előirányzatán túl az
előző évekhez hasonlóakon felül újabb külső források, pályázatok és szponzorok bevonására is szükség van.
A munkaterv utal rá, hogy az önkormányzat TIOP 1.2.3, a TÁMOP 3.2.3. és a TÁMOP 3.2.4. pályázatainak
lebonyolítási helyszíne a Művelődési Ház és Könyvtár. Az ezzel kapcsolatos feladatok gyakorlatilag az
intézményre hárulnak.
Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyni
szíveskedjenek.
……/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét.
Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tatár László
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 27-i testületi
ülésére a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására két indokból kerül sor.
I. ápolási díj
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. §
felhatalmazása alapján került szabályozásra az un. méltányossági ápolási díj. A törvényi
rendelkezés szerint nem kötelező önkormányzati feladat. Az ápolási díj mértéke a
költségvetési törvényben meghatározott /2011. évben 29.500.-Ft/ összeg 80 %-a, mely
jelenleg 23.600.-Ft, mely után 24 %-os járulékfizetési kötelezettség is terheli az
önkormányzatot. Így egy személy ellátása 351.168.-Ft összeget jelent az önkormányzatnak.
Jelenleg 4 személy részesül ebben az ellátási formában, melynek éves költségvetési kihatása
1.404.672.-Ft.
2010. évben 3 főnek került megszüntetésre a jogosultsága - haláleset, intézeti elhelyezés,
ápoló nyugellátásra szerzett jogosultságot – okok miatt. Az ellátás iránt érdeklődők száma a
bérpótló juttatás feltételéhez kötött munkaviszony létesítés miatt megnövekedett.
Fentieket figyelembe véve az ellátási forma megszüntetését javasoljuk.
Javasoljuk figyelembe venni, hogy a jelenleg ápolási díjban részesülőknek legyen idejük
felkészülni arra, hogy az ellátás megszűnik és más ellátási formával tudják biztosítani
létfenntartásukat. Így pl.: ápolási díj megszűnése esetén 3 hónap előzetes együttműködés
szükséges a munkaügyi központtal a bérpótló támogatásra való jogosultság megállapításához.
Fentiek alapján a legkorábbi megszűnési időpontot 2011. június 30-val javasoljuk. A rendelet
hatályba lépésétől viszont új megállapításra nem lenne lehetőség.
Ezzel a szabályozással a 2011. évi költségvetést 702.336.-Ft-tal lehetne csökkenteni.
II. Intézményi ellátási formák

Az Önkormányzat szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendeletének
21. §-a tartalmazza a gyermekintézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási
formákat az alábbiak szerint:
Intézményi forma:
- Bölcsőde:
- Óvoda:
- Általános iskolai napközi:

Ellátási forma:
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
tízórai, ebéd, uzsonna
tízórai, ebéd, uzsonna
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. (továbbiakban:
kv.tv.) 3. melléklete szerint az óvodában és iskolában 68.000,- Ft/fő/év állami normatívát
kapunk a kedvezményes étkeztetésre. A bölcsődei étkeztetési normatíva nem különül el a
bölcsődei összes ellátottra jutó állami normatívától.
A kv.tv. 3. számú melléklet kiegészítő szabályai 10/k. pontja szerint az óvodában és iskolában
a normatíva igénybevételének feltétele, hogy a gyermek, tanuló naponta legalább a déli,
többfogásos meleg főétkeztetést az intézmény által szervezett keretek között fogyassza el. Ez
magába foglalja azt is, hogy a gyermeknek helyben kell elfogyasztania az ebédet.

1.) Óvoda
A 68.000,- Ft összeg az óvoda esetében 155,- Ft napi nyersanyagnormát fut 60 % rezsivel és
25 %-os ÁFA-val. Jelenleg 157,- Ft a nyersanyagnorma, ami éves szinten, 60 %
rezsiköltséggel és 25 % ÁFA-val összesen 69.080,- Ft, vagyis a ráfizetés 1.080,- Ft/fő, éves
szinten 173 eFt.
Az óvodában 100 %-os kihasználtság esetén ingyenesen 188 fő ebédel, 188 fő tízóraizik és
131 fő uzsonnázik (A költségvetési terv 85 %-os kihasználtsággal tervez). Az állami
normatíván felüli önkormányzati finanszírozás éves szinten
- tízórai:
4.219 eFt
- uzsonna:
2.744 eFt
_________________________
Mindöszesen:
6.963 eFt.
Az ingyenesen étkezők mellett az 50 %-os kedvezménnyel étkezők és a teljes étkeztetésért
fizető ellátottak esetén a rezsi és ÁFA költség is az önkormányzatot terheli, mivel a gyámügyi
tv. szerint a szülő csak a nyersanyagnorma megfizetésére kötelezett. Ezzel együtt
mindösszesen az előzőekkel együtt az önkormányzatnak 10.603 eFt „ráfizetése” van.
Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére való tekintettel javaslom, hogy az óvodában az
uzsonnát törölje el az önkormányzat, a tízórait hagyja meg, még ráfizetéssel is, e kicsi
gyermekek délelőtti étkezésének megoldása miatt, vagyis az óvodában ebédet és tízórait, a
bölcsődében reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítson.

2.) Az általános iskolai napközi ellátás Fegyvernek
Az intézményben ingyenesen tízóraizik 418 fő, ingyenesen uzsonnázik 219 fő és ingyenesen
ebédel 440 fő.
Az általános iskolai napközi otthonnál is 68.000,- Ft/fő/év az étkeztetésre biztosított állami
támogatás, ami 185 élelmezési nappal számolva 184,- Ft ebéd nyersanyagköltséget jelen a
jelenleg érvényes 211,- Ft ebédköltséggel szemben. A jelenlegi 211,- Ft
nyersanyagköltséggel, rezsiköltséggel és ÁFA-val együtt 185 élelmezési nappal 78.070,- Ft,
ami 10.070,- Ft/fő/év önkormányzati kiegészítést jelent. Ez 440 fő napközis ingyen étkező
esetén 4.431 eFt-ot jelent.
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Megállapítható, hogy az önkormányzat fenti jogcímen a fegyverneki általános iskolai
napközis gyerekek részére
- ingyenes tízóraira:
11.290 eFt
- ingyenes uzsonnára:
4.862 eFt
- ebédnorma:
4.431 eFt
- 50 %-os kedvezményt fizető esetén:
20 eFt
- fizető ellátottak esetén rezsi és ÁFA miatt:
1.706 eFt
Mindösszesen:
22.309 eFt
önkormányzati ráfizetés van éves szinten.
A költségek csökkentése érdekében indokoltnak látjuk, hogy a tízórai és uzsonnai ellátást az
önkormányzat egyáltalán ne biztosítson, továbbá a jelenleg érvényes 211,- Ft ebéd élelmezési
normatívát javaslom csökkenteni 184,- Ft/nap összegre.
Amennyiben a Képviselőtestület a fenti javaslat szerint dönt, éves szinten 32.912 eFt-ot
takarít meg a hiányból.
Következő módosító indítványunk, hogy a 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 184. §. (3) bekezdése 2011. január 1-i hatállyal
módosult, ami szerint a bölcsődei intézményi térítési díj alapja, az élelmezési
nyersanyagköltség és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség 1 fő
ellátottra jutó napi összege. Korábban a térítési díj alapja az élelmezési nyersanyagköltség
volt.
Fenti jogszabályi módosítás miatt indokolt a nyersanyagnormáról szóló rendeletet módosítani,
mivel a Képviselőtestület mondja ki, hogy a „legfeljebb 50 %-át terhelő rezsiköltség”
fogalmán belül milyen mértéket határoz meg.
Fentieknek megfelelően a szociális rendelet módosítását túl javaslatot teszünk a 2011. évi
nyersanyagnormáról szóló 33/2010.(IX.24.) sz. rendelet módosítására is, ahol az óvoda és az
általános iskolai napközi esetében az ebéd nyersanyagnormáját arra az összegre javasoljuk
módosítani, amire forrást nyújt a 68.000,- Ft éves összegű állami normatíva. Ez az összeg
óvoda esetében ebédnél 155,- Ft a jelenlegi 157,- Ft-tal szemben, az iskola esetében pedig
184,- Ft a jelenlegi 211,- Ft-tal szemben.
A tízórai és uzsonna miatti előállított adagszám miatti csökkenés a konyha esetében
összbevétel csökkenést von maga után, viszont ezeket a konyhánál jelentkező bevételi
kieséseket teljes egészében az önkormányzat finanszírozta, tehát önkormányzati szinten nem
jelent sem ráfizetést, sem többletbevételt. Ezenkívül a nyersanyagnorma ilyen mértékű
módosítása maga után vonja a konyhai létszám 2 fővel történő csökkentését 2012. évtől.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-tervezetek
elfogadását:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2011. (……)sz. rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 43/B. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §. (1) A rendelet 12. §-át hatályát veszti. / C. Ápolási díj
12. §.
1.
2.

Hatályon kívül helyezve
Ápolási díj Szt. 43/B. §-ában meghatározott személyeknek az alábbi feltételekkel állapítható meg:
a.
a kérelmező az ápolási, gondozási tevékenységre általános életvitele és egészségi állapota alapján alkalmas,
b.
az ápolót a jövedelemszerzéssel járó munkájára nem akadályozza az ápolási kötelezettségének teljesítésében,
c.
az ápoló és ápolt között tartási, gondozási, öröklési szerződés nincs,
d.
ha az ápoló családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, egyedül álló esetén annak 150 %-át.
e.

4.
5.
6.
7.
8.

ha az ápolásra szorulóval közös háztartásban élők között nincs olyan személy, aki tartósan odahaza tartózkodik, és
rendszeres pénzellátásban részesül, illetve a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja
biztosítani.
Hatályon kívül helyezve
Hatályon kívül helyezve
Az e rendelet 12. §. (2) bekezdése alapján megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé nek 80 %-a.
Hatályon kívül helyezve
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ jogosult az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését évente
egy alkalommal, illetve szükség esetén ellenőrizni. Amennyiben az ápolt ellátása, gondozása az ápoló életvitele miatt nem biztosított, 1
munkanapon belül jelzéssel él a Polgármesteri Hivatal felé az ápolási díjra való jogosultság megszüntetése iránt. *21/

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított ápolási díj jogosultság
legkésőbb 2011. június 30-ig áll fenn.
2. §. A rendelet 21. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
21. §. (1) Ellátási formák:
A közoktatási intézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási formája:
a.) Bölcsőde:
reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
b.) Óvoda:
tízórai, ebéd
c.) Általános iskolai napközi: ebéd
3. § A rendelet 21. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének írásban kell benyújtani. A felvételi
kérelmekről az intézmény vezetője dönt.
Az óvoda esetében a nyári nyitvatartási időben (nyári szünetben) az ingyenes étkezés
jogosultsága szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor külön központi pénzeszköz
(állami támogatás) áll rendelkezésre a költségek legalább a 70 %-ának fedezete esetén.
4. §. A rendelet 21. §. (9) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
A bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a
nyersanyagköltség 50 %-át kitevő rezsiköltség egy fő ellátottra jutó napi összege.
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5. §. E rendelet 1. §-a 2011. február 1-én, a 2-4. §-ai 2011. március 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2011. január 18.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója
3.) Gyermekélelmezési Konyha vezetője
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a foglalkoztatást
elősegítő támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület a foglalkoztatás elősegítő támogatásról szóló 15/1995. /IV.28./ sz.
rendelete alapján a foglalkoztatás elősegítése, az aktív korúak ellátásában részesülők,
ellátatlan regisztrált álláskeresők élethelyzetének javítása érdekében a Fegyverneken lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező aktív korúak ellátásában részesülő, illetve ellátatlan
regisztrált álláskeresőt foglalkoztató munkáltatóknak biztosított támogatást.
A foglalkoztatási törvény változásával a regisztrált álláskeresőt foglalkoztatók részére a
munkaügyi szervek biztosítanak támogatást.
A 2010. évben a munkáltatók részéről nem merült fel igény a rendeletben meghatározott
támogatás igénybe vételére.
Fentiek alapján javasoljuk hatályon kívül helyezni a rendeletet.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2011. /I. 27./ sz. rendelet-tervezete a foglalkoztatást elősegítő támogatásról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. Tv. 44/A. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a foglalkoztatást elősegítő támogatásról
szóló 15/1995. /IV. 28./ számú rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. § A rendelet 2011. február 1-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2011. január 6.
(:Tatár László:)
polgármester

(:Buzás Istvánné dr.:)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-i ülésére
a közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) a magyarországi víz- és csatorna-szolgáltató szervezetek valamint
a kapcsolódó vízipar és kereskedelem társadalmi úton szervezett, önálló szakmai érdekképviseleti szervezete.
A Szövetség minden évben ajánlást tesz közzé a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításához, melyet
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal részére is megküldött. Az ajánlás az előterjesztéshez
mellékelve.
A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosítása
A Tisztelt Képviselőtestület a vízdíjat 10/2010. (III.31.) számú önkormányzati rendelettel 2010. július 1-től
+9.- Ft/ m3+ÁFA emeléssel 200.- Ft/m3+ÁFA összegben határozta meg. A legutóbbi vízdíj emelés célja volt,
hogy a hidroglóbusz felújítására felvett fejlesztési célú hitel törlesztésére, valamint a víztisztítási
technológiában alkalmazott vegyszerköltségekre is fedezetet nyújtson a vízmű bevétele.
A Fegyverneki Vízmű által 2010. évben értékesített ivóvíz mennyisége az alábbiak szerint alakult:
Lakossági fogyasztók
177.159 m3

Közületi fogyasztók
29.639 m3

Összesen
206.998 m3

A 207 em3 értékesített vízmennyiségből keletkező szennyvíz mennyisége települési szinten mintegy 80%,
kb. 166 em3. Ebből a mennyiségből szippantott szennyvízként 44.300 m3 kerül a szennyvíztisztító telepre
tisztításra. A fennmaradó mennyiség a talajba szivárog el, így szennyezve folyamatosan a környezetünket. A
Víz Keret Irányelv előírásai alapján a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket, továbbá a szennyező
fizet elvet figyelembe kell venni a díjak meghatározásakor. Fentiekre tekintettel a költségeket szerepeltetni
kell az ivóvíz díjában is, így minden vízhasználó hozzájárul a keletkezett szennyvíz kezeléséhez a
fogyasztott mennyiség függvényében.
„A” alternatíva:
Az ivóvízkezelés működési költségei továbbra is emelkednek. Jelenleg 248.- Ft/m3+ÁFA vízdíjat (+48.- Ft,
24 % emelés) javaslunk, mely 4 tagú család esetében 390.- Ft/hó többletköltséget jelent. Az emelt vízdíj
2011. április 1-től december 31-ig 164.000 m3 értékesített vízmennyiséggel számolva nettó 7.872 e Ft-tal
emeli az intézmény bevételét.
A vízdíj összegének módosításán túl szükséges a rendelet 7.§. (2) a.) pontjának módosítása. A 7. §. (1)
bekezdéstől eltérően évente egy alkalommal, minden év október 15-től hó végéig kell leolvasni a lakossági
vízmérőt annak, akinek az előző évi fogyasztása (a műszaki hiba miatti vízelfolyás esetét kivéve) 30 m3 alatt
volt.
Ezen fogyasztóknál (kisfogyasztók, nyugdíjasok) az évi maximum 30 m3 vízfogyasztás a 12 havi alapdíj
összege mindösszesen 12.300.- Ft lenne, mely egyösszegű kiegyenlítése fizetési nehézségek miatt tovább
növeli a vízdíj hátralékokat. Javasoljuk a rendelet 7.§. (2) a.) pontjának törlését.
„B” alternatíva:
Az ivóvízkezelés működési költségei továbbra is emelkednek. Jelenleg 208.- Ft/m3+ÁFA vízdíjat (+8.- Ft,
4 % emelés) javaslunk, mely 4 tagú család esetében 100.- Ft/hó többletköltséget jelent. Az emelt vízdíj

2011. április 1-től december 31-ig 164.000 m3 értékesített vízmennyiséggel számolva nettó 1.312 e Ft-tal
emeli az intézmény bevételét.
A vízdíj összegének módosításán túl szükséges a rendelet 7.§. (2) a.) pontjának módosítása. A 7. §. (1)
bekezdéstől eltérően évente egy alkalommal, minden év október 15-től hó végéig kell leolvasni a lakossági
vízmérőt annak, akinek az előző évi fogyasztása (a műszaki hiba miatti vízelfolyás esetét kivéve) 30 m3 alatt
volt.
Ezen fogyasztóknál (kisfogyasztók, nyugdíjasok) az évi maximum 30 m3 vízfogyasztás a 12 havi alapdíj
összege mindösszesen 12.300.- Ft lenne, mely egyösszegű kiegyenlítése fizetési nehézségek miatt tovább
növeli a vízdíj hátralékokat. Javasoljuk a rendelet 7.§. (2) a.) pontjának törlését.

Fentiek alapján a Vízműnél keletkező hiány csökkentése és az ivóvízzel való takarékoskodás érdekében
kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet az „A” alternatíva szerint szíveskedjen
elfogadni.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
............../2011. (……..) rendelet-tervezete
A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról
„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 1.sz. melléklet 1. pontjában a vízdíj összege az alábbira módosul:
„248.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§.
3.§.

A rendelet 7.§. (2) a.) pontja hatályát veszíti.
E rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. április 1-től kell
alkalmazni.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (2)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 1.sz. melléklet 1. pontjában a vízdíj összege az alábbira módosul:
„208.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§.
3.§.

A rendelet 7.§. (2) a.) pontja hatályát veszíti.
E rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. április 1-től kell
alkalmazni.

Tatár László
Polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Képviselőtestület tagjai

Ajánlás a 2011. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak
meghatározásához
A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a
szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a
napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a
közművek korszerűsítéséről, felújításáról ,folyamatos rekonstrukcióról, pótlásáról a szolgáltatás
hosszú távú biztonsága érdekében.
A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően
biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a
fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. §
(1) bekezdés).
Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely előírja, hogy
a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű
szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével
összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet.
Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakítják a víz- és csatornaszolgáltatási díjak
változását:

1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások
A lakossági ártámogatások jelentős csökkenése az elmúlt években a lakosságot nagymértékű
takarékosságra ösztönözte. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúrafejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel
üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak időszakos fogyasztás van
(pl. kertek, üdülők) és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási
költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt.
A víziközmű szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés
jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat
indukált, ill. indukál a következő években is. A környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén
szigorodó előírásokkal kell számolni. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek.

2. Az infláció alakulása
A 2011. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe
venni:
anyag

(a 2010.évi évközi áremelkedéseket is figyelembe véve)

igénybevett szolgáltatások
üzemanyag (jelenlegi árszinthez)

3 - 4%
3,5 – 4,5 %
4-5%

földgáz

szabad piaci

villamos energia

szabad piaci

személyi jellegű ráfordítás

3,0 – 3,5 %

egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül)

3-4%

3. A fogyasztás változása
A belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedés és a klímaváltozás hatásaként jelentkező
esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók környezetvédelmi szempontból kedvező, víztakarékos

technológiák vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékosságát nem ellensúlyozza.
Ennek következtében általában a 2011. évi fogyasztást is csak a 2010-es értékesítési szinten vagy
az alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli.

4. A közművagyon pótlási, felújítási, rekonstrukciós fedezetének, ill. bérleti

díjának szükséges változása
A víziközmű vagyon díjakban is érvényesíthető amortizációs hányadát, ill. bérleti díját a
valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelően kell a díjakba építeni, az így nem
fedezhető kiadásokra pedig a tevékenység eredményéből (nyereségéből) lehet forrást biztosítani.
Ezért ezen árképző tényezőnek jelentősen az infláció feletti (6-8%-os) emelése szükséges 2011.
évben, és az elkövetkező években is.

5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változása
Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így a már nyáron
jóváhagyott adótörvényeken kívül még nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati
intézkedések.

6. Ajánlás
A víziközmű szolgáltató cégek tevékenységük hatékonyságának folyamatos javításával
(létszámcsökkentés növekvő üzemeltetési feladatok mellett, energia beszerzés piaci
versenyeztetése, belső kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele, stb.)
igyekeznek csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezőtlen külső tényezők díjnövelő
hatásait.

A fenti tényezők együttes hatását figyelembe véve a 2011. évben a szolgáltatási díjemelés
mértékét a díjakat megállapító tulajdonos önkormányzatok és a területileg illetékes vízi
közműszolgáltató szervezetek egyedi megállapodásai szerint javasoljuk megállapítani.

2010. október hó

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-i ülésére
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6.) rendelet
Tisztelt Képviselőtestület!
A Tisztelt Képviselőtestület a folyékony hulladék ártalmatlanítási díját a 9/2010. (III.31.) számú
önkormányzati rendelettel 2010. július 1-től +30.- Ft/ m3+ÁFA emeléssel 330.- Ft/m3+ÁFA összegben
állapította meg. Az Önkormányzat 2010. augusztus 1-től 20/2010. (VII.22.) számú önkormányzati
rendelet alapján Fegyvernek közigazgatási területéről beszállított lakossági szennyvíz ártalmatlanítási
díjból 82.- Ft/m3 +ÁFA kedvezményt biztosít, így a lakosság által fizetendő díj 248.- + ÁFA/m3.
A szennyvíz begyűjtésére és szállítására vonatkozó szolgáltatási díj 2008. április 1. óta a 17/2008.
(V.30.) számú önkormányzati rendelet alapján 506.- Ft/m3+ÁFA. A begyűjtés és szállítás költségei
(bér, járulékok, dologi és működési kiadás) folyamatosan emelkednek, így a vállalkozók +30.- Ft
szolgáltatási díj-emelésre tartanak igényt a közszolgáltatótól. A Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény által éves szinten kifizetett szállítási díj 15-17 MFt + ÁFA.
A legutóbbi ártalmatlanítási díj-emelés célja volt, hogy a szennyvíztisztítás folyamatosan emelkedő
működési költségeire fedezetet nyújtson az Intézmény bevétele.
A települési szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz mennyisége 2010. évben az alábbiak
szerint alakult:

Település
Fegyvernek
Örményes
Kuncsorba
Összesen:

Lakossági eredetű
32.200
700
0
32.900

Nem lakossági
eredetű (közületi,
előtisztított ipari)
12.400
800
100
13.300

Összesen
44.600
1.500
100
46.200

A szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladat 2010. évi kiadása 42.516 eFt, mellyel
szemben a bevétel 19.050 eFt, így a szakfeladat hiánya 23.466 eFt. Az 1 m3 beszállított szennyvízre
eső költség 920.- Ft, melyből a fegyverneki lakosok 248.- Ft+ÁFA összeget fizetnek. Az
ártalmatlanítás önköltsége 554.- Ft/m3 + ÁFA.
A nem lakossági szennyvíz, valamint a nem Fegyvernek településről beszállított szennyvíz után a
tulajdonos 330.- Ft + ÁFA ártalmatlanítási díjat fizet.
A közszolgáltatás működési költségei folyamatosan emelkednek, így javaslom az ártalmatlanítási díj
és a szállítási díj emelését 2011. április 1-től az alábbi alternatívák szerint:
„A” alternatíva:
Javasoljuk az ártalmatlanítási díj +350.- Ft/m3 + ÁFA összeggel történő emelését 2011. április 1-től a
vállalkozóknál és magánszemélyeknél egyaránt, a jelenlegi önkormányzati lakossági 82.- Ft/m3
kedvezményt a kerekítések miatt 80.- Ft/m3 összegre módosítani.
A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre fizetendő szolgáltatási díj emelése +30.- Ft/m3+ÁFA
összeggel.

2011. április 1-től tervezett szennyvíz ártalmatlanítási és szolgáltatási díjak:

Szennyvíz eredete

Fegyvernek:
- Közületi,
Örményes, Kuncsorba: - Lakossági
és
közületi
Fegyvernek:
- Lakossági

Ártalmatlanítási díj

Közszolgáltató által
fizetett szállítási díj

680.- Ft + ÁFA /m3

-

680.- Ft + ÁFA / m3
–284.- Ft+ÁFA/m3
kedvezmény =
396.- Ft + ÁFA /m3

506.- Ft + ÁFA / m3
+30.- Ft+ÁFA/m3 =
536.- Ft + ÁFA /m3

Tervezett
szennyvíz
mennyiség
2011.04.012011.12.31.
11.000 m3

24.200 m3

A díjemelés 1 tartály (6 m3) szennyvíz szippantása esetén 6 m3 x 148.- Ft + ÁFA, összesen: 888.- Ft +
ÁFA, (bruttó 1.110.- Ft) többlet költséget jelent a lakosságnak. A díjemelés elfogadását követően
magánszemély esetében egy tartály (6 m3) szippantási költsége a jelenlegi bruttó 1.860.- Ft-ról
2.970.- Ft-ra emelkedne.
Az emelt ártalmatlanítási díj 2011. április 1-től december 31-ig 11.000 m3 x 350.- Ft/m3, valamint
24.200 m3 x 148.- Ft/m3 szennyvíz beszállítással számolva nettó 3.850 e Ft + 3.582 eFt, összesen
7.432 eFt-tal emeli az intézmény bevételét.
Az emelt szállítási díj 2011. április 1-től december 31-ig 24.200 m3 x 30.- Ft/m3 szennyvíz
beszállítással számolva nettó 726 eFt-tal növeli az intézmény kiadását.
„B” alternatíva:
Javasoljuk az ártalmatlanítási díj +30 Ft/m3 + ÁFA összeggel történő emelését 2011. április 1-től a
vállalkozóknál és magánszemélyeknél egyaránt, a jelenlegi önkormányzati lakossági 82.- Ft/m3
kedvezményt a kerekítések miatt 80.- Ft/m3 összegre módosítani.
A szennyvíz szállításra és összegyűjtésre fizetendő szolgáltatási díj emelése +30.- Ft/m3+ÁFA
összeggel.
2011. április 1-től tervezett szennyvíz ártalmatlanítási és szolgáltatási díjak:

Szennyvíz eredete

Fegyvernek:
- Közületi,
Örményes, Kuncsorba: - Lakossági
és
közületi
Fegyvernek:
- Lakossági

Ártalmatlanítási
díj

Közszolgáltató által
fizetett szállítási díj

360.- Ft + ÁFA /m3

-

360.- Ft + ÁFA / m3
–80.- Ft+ÁFA/m3
kedvezmény =
280.- Ft + ÁFA /m3

506.- Ft + ÁFA / m3
+30.- Ft+ÁFA/m3 =
536.- Ft + ÁFA /m3

Tervezett
szennyvíz
mennyiség
2011.04.012011.12.31.
11.000 m3

24.200 m3

A díjemelés 1 tartály (6 m3) szennyvíz szippantása esetén 6 m3 x 32.- Ft + ÁFA, összesen: 192.- Ft +
ÁFA, (bruttó 240.- Ft) többlet költséget jelent a lakosságnak. A díjemelés elfogadását követően

magánszemély esetében egy tartály (6 m3) szippantási költsége a jelenlegi bruttó 1.860.- Ft-ról
2.100.- Ft-ra emelkedne.
Az emelt ártalmatlanítási díj 2011. április 1-től december 31-ig 11.000 m3 x 30.- Ft/m3, valamint
24.200 m3 x 32.- Ft/m3 szennyvíz beszállítással számolva nettó 330 e Ft + 774 eFt, összesen 1.104
eFt-tal emeli az intézmény bevételét.
Az emelt szállítási díj 2011. április 1-től december 31-ig 24.200 m3 x 30.- Ft/m3 szennyvíz
beszállítással számolva nettó 726 eFt-tal növeli az intézmény kiadását.
Fentiek alapján a szennyvízkezelésnél keletkező hiány csökkentése érdekében kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy a rendelet tervezetet az „A” alternatíva szerint szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
............../2011. (…….) rendelet-tervezete
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet módosításáról
„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv.
23.§. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 9. §. (1) pontjában a szennyvíz ártalmatlanítási díja az alábbira módosul:
„680.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§.

A rendelet 9. §. (2) bekezdésében a kedvezmény mértéke az alábbira módosul:
„284.- Ft/m3 + ÁFA”

3.§.

A rendelet 9.§. (3) bekezdésében a szolgáltatási díj összege a alábbira módosul:
„536.- Ft/m3 + ÁFA”

4.§.

E rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. április 1-től kell
alkalmazni.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv.
23.§. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 9. §. (1) pontjában a szennyvíz ártalmatlanítási díja az alábbira módosul:
„360.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§.

A rendelet 9. §. (2) bekezdésében a kedvezmény mértéke az alábbira módosul:
„80.- Ft/m3 + ÁFA”

3.§.

A rendelet 9.§. (3) bekezdésében a szolgáltatási díj összege a alábbira módosul:
„536.- Ft/m3 + ÁFA”

4.§.

E rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. április 1-től kell
alkalmazni.

Tatár László
Polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-i ülésére

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú
rendelet módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítását javasoljuk az alábbi
indokok miatt:
1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2011. január 01. napjával
hatálybalépő változás eredményeként megszűnt a piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység
utáni ideiglenes jellegű iparűzési adó kötelezettség. A helyi rendeletből a Képviselőtestület már
törölte a piaci, vásározó kiskereskedelmet, azonban a törvényi fogalom-meghatározás módosulása
következtében a bekezdések változtak, ami miatt szükséges a helyi rendelet módosítása.
2. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2001. január 01.
napjával került emelésre az adómaximum határáig, az adóalap 2 %-ára. A környező települések
önkormányzatainál az adó mértéke 1,7 %─1,8 %, a felső határnál alacsonyabb. A Htv.
felhatalmazása és rendelkezései szerint az önkormányzat képviselőtestületének az adó mértékét a
helyi sajátosságokhoz, az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítania.
A gazdasági válság hatásai a vállalkozások működésében jelentős nehézségeket okozott, pénzügyi
helyzetük erőteljesen megrendült, 2010. évben az előző évhez képest emelkedett a helyi iparűzési
adóra fizetési kedvezményt kérő adózók száma (7.443 e Ft, 11 fő). A helyi vállalkozások
adóterheinek mérséklése érdekében a helyi iparűzési adó mérték csökkentését javasoljuk 1,9 %-ra.
Az iparűzési adó mértékcsökkenése esetén a várható bevétel alakulása:
(adatok e Ft)
Település szintű iparűzési
adóalap 2.421.734 e Ft (2009.
évi)

Adómérték 2 % (jelenlegi)
Adómérték 1,9 %

Iparűzési adó
előírás
48 435
46 013

Előírás
különbség

2 422

Tervezhető
adóbevétel

KV-ben
tervezetthez
(41.026 e Ft)
képest
bevételkiesés

41 026
38 975

2 051

A 2009. évi adóalapból kiindulva az 1,9 %-os adómérték 2.422 e Ft előirányzat csökkenést
eredményez. A költségvetésben 2011. évre tervezett (41.026 e Ft) bevételhez képest csökkenne az
önkormányzat iparűzési adó bevétele, várhatóan 2.051 e Ft-tal. A tényleges bevételkiesés nem ismert,
mert 26.203 e Ft kintlévőség van, mely kintlévőségből a várható bevétel összege függ az adózók
fizetési kötelezettség teljesítésétől, valamint a behajtási eljárások eredményességétől. A helyi
vállalkozások önkormányzat általi lehetőségéhez mérten történő támogatása, valamint a vállalkozások
településen való maradásának ösztönzése fenti bevétel kiesést eredményezi.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 5. §-a hatályát veszti.
2. § A rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2011. január 1-től az adóalap 1,9 %-a.
3. § A rendelet 8. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az ideiglenes iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdésének a.) és b.)
pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 4.000,- Ft.
4. § Ez a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezését 2011. január 01-től kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2011. január 12.

(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-i ülésére

a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) számú
rendelet módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.) számú rendelet módosítását
javasoljuk az alábbi indokok miatt:
A mezőőri járulék jelenlegi (2006. január 01-től) mértéke a hektár alatti területek szántó,
gyümölcsös területekre 350,-Ft/év, gyep területre 100,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert,
szőlő, zöldség, gyümölcsös esetén 700,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 100,Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú terület után nem kell járulékot fizetni. Javaslatot teszünk a
mezőőri járulék csökkentésére az alábbiak szerint:
 hektár feletti földterület esetén:
─ szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér): 500,- Ft/ha/év
─ gyep, legelő, rét (mintatér)
50,- Ft/ha/év
─ parlag
50,- Ft/ha/év
 hektár alatti földterület esetén:
─ szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér): 250,- Ft/ha/év
─ gyep, legelő, rét (mintatér)
50,- Ft/ha/év
A mezőőri járulék mértékcsökkenése esetén a várható bevétel alakulása:

Megnevezés

hektár alatti szántó, kert,
szőlő, zöldség, gyümölcsös

hektár alatti gyep
hektár feletti
szántó,kert,szőlő,zöldség,g
yümölcsös
hektár feletti
gyep,legelő,rét,parlag

Terület
nagysága

2010. évi
mérték

50,45

350,- Ft/ha/év

2

100,- Ft/ha/év

2010. évi
előírás

2011. évi
mérték

2011. évi
várható
előírás

250,- Ft/ha/év

3417

50,- Ft/ha/év

4775,5022 700,- Ft/ha/év

500,- Ft/ha/év

353,7702 100,- Ft/ha/év

50,- Ft/ha/év

2419

A mértékcsökkenés 998 e Ft előirányzat csökkenést eredményez. A költségvetésben 2011.
évre tervezett (3.200 e Ft) bevételhez képest csökkenne az önkormányzat mezőőri járulék
bevétele, várhatóan 1.265 e Ft-tal.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete
a mezőőri szolgálat létrehozásáról 17/1998. (IX.4.) számú rendelet módosítására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdése
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 9. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A mezőőri járulék összege:
- szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér) 500,- Ft/ha/év
- gyep, legelő, rét (mintatér)
50,- Ft/ha/év
- parlag
50,- Ft/ha/év
A 9. § (2) bekezdés kivételével a m2 – re eső rész után a hektárra jutó díj tízezred
részét kell megállapítani (fizetni).
A 9. §. (2) bek. kivételével a m2 –re eső rész után a hektárra jutó díj tízezred részét kell
megállapítani (fizetni).
2. § A rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Amennyiben földhasználó tulajdonában/használatában összesen 1 ha alatti földterület van a
mezőőri járulék összege művelési áganként:
- szántó, gyümölcsös (kert, szőlő, mintatér, zöldség) 250,-Ft/év
- gyep (legelő, rét, mintatér)
50,-Ft/év
3. § Ez a rendelet 2011. február 1-én lép hatályba, de rendelkezését 2011. január 01-től kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2011. január 19.

(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére az
anyakönyvi rendezvényekről szóló rendeletről:

Tisztelt Képviselőtestület!

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A §. (4) bekezdése felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályait, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Az At. 15/A. §. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat biztosítja a
házasságkötésre és egyéb családi esemény (továbbiakban: rendezvény) megünneplésére
alkalmas hivatali helyiséget.
A központi jogszabályok a rendezvények megünneplése kapcsán az erre alkalmas helyiség
biztosításán és az anyakönyvvezető hivatalos közreműködésén túl nem határozzák meg a
lebonyolítás kritériumait.
Költségvetési szempontból, a felmerülő kiadásokra tekintettel azonban indokolt a nem
kötelezően nyújtott szolgáltatások körének és díjának a Képviselőtestület által történő
meghatározása.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
/2011. (
) rendelet-tervezete
az anyakönyvi rendezvényekről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §.
(4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén történő házasságkötési, és
egyéb családi események (továbbiakban: rendezvény) társadalmi megünneplése kapcsán az e
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.

2. §.

(1) A rendezvényen hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az
anyakönyvvezető közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik és a
jogszabályban rögzített hivatalos szöveget és eljárást foglalja magában.
(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Házasságkötő terem.
(3) Amennyiben a kérelmezők nem az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatás
igénybevételét kérik, a szolgáltatásért díjat kell fizetni.
3. §.
(1) Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli
körülmény miatt kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamely
házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés
lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.
(3) A rendelet 3. §. (2) bek. kívül rendezvény hivatali helyiségen kívül nem tartható.
(4) Rendezvényt munkaszüneti napokon (vasárnap és a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napokon) tartani nem lehet, kivéve a jogszabályban nevesített
esetet.

4. §.

(1) A Rendelet 2. §. (3) bek. szerinti szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell
befizetni, a rendezvényt megelőzően 15 nappal.
(2) Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy az (1) bek. szerinti
időpont után igény szerint az alapszolgáltatás vehető igénybe, vagy a rendezvény után a díj
150 %-át kötelesek megfizetni, a rendezvényt megelőző munkanapig.
(3) Amennyiben a rendezvény elmaradását a tervezett időpont előtt 3 nappal korábban
bejelentik, a szolgáltatási díj 50 %-át a Polgármesteri Hivatal visszafizeti.
(4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala
köztisztviselőinek a rendezvényekért, a szolgáltatási díjak 50%-át kell megfizetniük.

5. §.
A rendezvényekért a szolgáltatási díjakat, valamint az anyakönyvvezető díjazását a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza, a díjakat szükség szerint felül kell vizsgálni. A szolgáltatást
igénybevevőkkel kötendő megállapodást a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. §.

(1) A rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
Fegyvernek, 2011. január 20.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

1. sz. melléklet
I. A családi eseményeken igénybe vehető szolgáltatások
1. Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület Önkormányzata munkanapokon az
anyakönyvvezető hivatali munkaidejében térítésmentesen biztosítja a rendezvény
lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget és az alapszolgáltatást (jogszabályban
rögzített hivatalos szöveg és eljárás).
2. Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson
felüli szolgáltatásokért 2.000.- Ft + ÁFA összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és
személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre vonatkozó igény alapján:
-

gépi zeneszolgáltatás
gyűrűátadás tálcán
gyertyagyújtás
virágátadás hozott csokorból
emléklap átadás
ünnepi beszéd (igény szerint)
pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják)

3. A hivatali munkaidőn kívüli rendezvényekért alkalmanként 10.000.- Ft + ÁFA díjat
kell fizetni, mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint, erre
vonatkozó igény alapján:
-

gépi zeneszolgáltatás
gyűrűátadás tálcán
gyertyagyújtás
virágátadás hozott csokorból
emléklap átadás
ünnepi beszéd (igény szerint)
pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják)

A 2. és 3. ponton felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást
igénybevevőt terhelik.
II. A családi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető díja

1. Hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért rendezvényenként

7.000.- Ft

2. Ugyanazon napon több rendezvény
esetén az első rendezvény

7.000.- Ft

3. Minden további rendezvény

3.500.- Ft

4. Meghiúsult rendezvény esetén

3.000.- Ft

5. Munkaidőben megtartott rendezvényekért
rendezvényenként

4.000.- Ft

2. sz. melléklet
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel.: 56/556-010, Fax: 56/556-011

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala és

Név: ______________________________

Név: __________________________________

Lakcím: ___________________________

Lakcím: _______________________________

szám alatti lakosok 20___. év ___________________ hó ________ nap _________órakor
tartandó házasságkötésére, egyéb családi esemény ünneplésére – az alábbi megállapodást
kötötték: (I. – II.) A megfelelő bekarikázandó!
I.
Munkanapokon az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében az alapszolgáltatáson felüli
szolgáltatásokért 2.000.- Ft + ÁFA összeget kell megfizetni, mely a tárgyi és személyi
feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással kell jelezni!)

-

gépi zeneszolgáltatás
gyűrűátadás tálcán
gyertyagyújtás
virágátadás hozott csokorból
emléklap átadás
ünnepi beszéd (igény szerint)
pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják)

II.
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményért 10.000.- Ft + ÁFA díjat kell fizetni,
mely a tárgyi és személyi feltételeket tartalmazza az alábbiak szerint: (Az igényt aláhúzással
kell jelezni!)
-

gépi zeneszolgáltatás
gyűrűátadás tálcán
gyertyagyújtás
virágátadás hozott csokorból
emléklap átadás
ünnepi beszéd (igény szerint)
pezsgő szervírozása (a pezsgőt a felek biztosítják)

Az ezen felül felmerült igények költségei teljes mértékben a szolgáltatást igénybevevőt
terhelik.

- 2 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti összeget a rendezvényt megelőzően 15 nappal
korábban, (
év,
hó
napig) a Polgármesteri Hivatal pénztárába nem
fizetjük be, úgy az alapszolgáltatást (hivatali munkaidőn belül, jogszabályban rögzített
hivatalos szöveg és eljárás) vagyunk jogosultak igénybe venni, vagy a rendezvény után a
szolgáltatási díj 150 %-át kell megfizetnünk, a rendezvényt megelőző munkanapig.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a rendezvény elmarad és azt a rendezvény előtt 3
nappal korábban bejelentjük, a Polgármesteri Hivatal a szolgáltatási díj 50 %-át fizeti vissza.
Amennyiben nem jelezzük az esemény elmaradását, úgy a befizetett összeget a Polgármesteri
Hivatal nem fizeti vissza.
Fegyvernek, 20____. ________________________________

__________________________________
Megrendelő

_________________________________
Anyakönyvvezető

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-i ülésére
céltartalék képzése a vízműnél.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 131/2003. (IX.25.) számú határozatával 2004. évre
elrendelte a számlázott vízdíjból 11.- Ft/m3 összeg céltartalék címén történő elkülönítését. Ebből
képzett tartalék jelenleg nincs. Ez az összeg éves szinten kerekítve 210.000 m3 értékesített ivóvíz
mennyiséggel számolva 2.310 eFt.
A jövőre nézve javaslom, hogy az értékesített vízdíj összegéből 2011. évtől évente 22.- Ft/m3 összeget
céltartalékként különítsen el nagyobb, az éves költségvetésben tervezetten felüli beruházásra. Az így
képzett céltartalék a Képviselőtestület külön döntése alapján használható fel.
Terv szerint évi 210.000 m3 értékesített víz után éves szinten 4.620 eFt képződik.
A fentiek alapján kérem, a Képviselőtestületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

…..…../2011. (I.27) sz. önkormányzati határozat
Céltartalék képzése a vízműnél
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. évtől évente 22.- Ft/m3 összeget
céltartalékként különítsen el nagyobb, az éves költségvetésben tervezetten felüli
beruházásra. Az így képzett céltartalék a Képviselőtestület külön döntése alapján
használható fel.

Fegyvernek, 2011. január 13.
Tatár László
polgármester

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. (a
továbbiakban: Szoctv.) 92. §. (1) bekezdése alapján 2011. évtől a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulási
Megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a Társulási Megállapodásban
meghatározottak szerint rendeletet alkot.
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I/2. pontja szerint „A fenntartó
önkormányzatok
közül
FEGYVERNEK
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETE gyakorolja a közös fenntartással, a közös foglalkoztatással
kapcsolatos feladatokat.”
Fentiek alapján javaslom a Társulási Megállapodás kiegészítését azzal, hogy Örményes (és
Kuncsorba) Község Képviselőtestülete szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletének
a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról vonatkozó rendelkezései szó szerint épüljön be Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületének szociális ellátások szabályozásáról szóló helyi
rendeletébe.
Jelenleg Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2008.(XI.20.) sz.
rendelete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2009.(IX.17.) sz.
rendelete tartalmazza fenti rendelkezéseket, ami a mostani döntés alapján, illetve a saját
rendelkezések hatályon kívül helyezésével fog beépülni szó szerint a már említett Fegyvernek
Önkormányzat 7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe.
A Társulási Megállapodás módosításáról szóló települési döntéseket követően a későbbi
években Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Kuncsorba Község
Önkormányzat Képviselőtestületének már nem kell feltétlenül rendeletet alkotni, elég erről
határozatot hozni saját településükre vonatkozóan. Javasoljuk, hogy a fenti döntést
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület ülését megelőzően 40 nappal hozzák meg, és az
így meghozott döntés 8 napon belül kerüljön megküldésre Fegyvernek Önkormányzatának,
ahhoz, hogy Fegyverneken időben rendeletet lehessen alkotni.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……….2011.(I.27.) sz.

határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzatok társulásáról
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. 92. §.
(1) bekezdése alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Intézményfenntartó Társulási Megállapodását e határozat melléklete
szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Örményes Község polgármestere Török Csaba
2.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. január 14.

(: Tatár László :)
polgármester

………./2011.(I.27.) sz. határozat melléklete
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó
Társulási Megállapodás módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott
és a 259/2007.(XII.11.) sz., a 22/2009(II.12.) sz. és a 198/2010.(XII.16.) sz. határozatokkal
módosított Társulási Megállapodást 2011. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
5.)

Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete,
Örményes
Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete megállapodnak
abban, hogy első ízben 2011. évben Örményes Önkormányzat Képviselőtestületének
26/2008.(XI.20.) sz. rendeletéből és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2009.(IX.17.) sz. önkormányzati rendeletéből a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról vonatkozó
szabály szó szerint beépül
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe 2011. április 1-i hatállyal.
Ennek érdekében Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületei a saját
szociális rendeltükben az erre vonatkozó rendelkezést 2011. március 31-i hatállyal
hatályon kívül helyezi és Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. április
1-i hatállyal szó szerint beépíti saját szociális rendeletébe.
Ezt követően a későbbi években Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestületének és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról hozott határozata épül be Fegyvernek Önkormányzat fenti
számú önkormányzati rendeletébe.
Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a döntést a Fegyverneki
Önkormányzati testületi döntést megelőzően 40 nappal meghozzák és ezt 8 napon
belül megküldik Fegyvernek Önkormányzatának.
-------

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde és az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. (továbbiakban:
kv.tv.) 3. melléklete alapján kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésre 2011. évre 68.000,Ft/fő/év összeget biztosít. Ez az összeg az óvodában 220 élelmezési nappal 153,- Ft, ami az
ebéd nyersanyagköltségére elég, az iskolai napköziben 185 élelmezési nappal számolva egy
főre 184,- Ft napi nyersanyagnormát biztosít.
A kv.tv. 3. mellékletének 10/k pontja kiegészítő szabályai szerint igényjogosultság
szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli
többfogásos meleg étkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított.
Ez azt jelenti, hogy az óvodában és az iskolai napköziben a normatíváig a kétfogásos ebédet
kell biztosítani. Az azon felüli étkeztetés az önkormányzati forrásból történhet.
A forráshiányra való tekintettel javaslom az Intézményfenntartó Társulási Megállapodások ez
irányú módosítását, vagyis az óvodában tízórait és ebédet, az általános iskolai napköziben
csak az ebédet biztosítsuk, az ezen felüli igény a települések költségvetései alapján lesznek.
Fentieken túl a pontos megfogalmazás miatt javaslunk módosítást a Társulási Megállapodás
III. fejezet 2.)g.) pontjában, valamint a IV. fejezet 5.)a.) pontjában.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……./2011.(I.27.) sz.

határozati javaslat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 257/2007.(XII.11.) sz., a 20/2009.(II.12.) sz., valamint a 71/2009.(IV.2.) sz.
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
Az
intézmény
működésével
kapcsolatos
költségeket
és
bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező állami
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik,

azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet
több, mint 500 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 100
%-ra kiegészíti.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést
illető saját központi forrásukat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.
3.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
6.) Az általános iskolai napközi ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében
az ingyenes és kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell
biztosítani.
Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint
kell biztosítani.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2011. január 19.
Tatár László
polgármester

………/2011.(I.27.) sz.

határozati javaslat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és a 258/2007.(XII.11.) sz., a 21/2009.(II.12.) sz., valamint a 201/2011.(XII.16.) sz.
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi

rendelkezés lép:
Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkező állami
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik,
azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet
több, mint 1.800 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat
100 %-ra kiegészíti.
1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a települést
illető saját központi forrásukat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által rendeletben
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
6.) Az óvodai ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében az ingyenes és
kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell biztosítani.
Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint kell
biztosítani.

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2011. január 19.
Tatár László
polgármester

TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
FEGYVERNEK

SZAKMAI PROGRAM

BÖLCSŐDE

Készítette: Tóth Lászlóné
bölcsődei telephely vezető

SZAKMAI PROGRAM

Intézmény neve

: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Intézmény címe

: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.

Telefon

: 56/481-015.

Programért felelős neve

: Tóth Lászlóné

Programért felelős címe

: 5231. Fegyvernek, Berényi u. 78.

Telefon

: 06-20-2225445

Érvényességi terület

: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
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1. A SZAKMAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
A bölcsőde a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde telephelye, 2008. január
l-én nyitja meg kapuját.
A településen közel 20 éve már, hogy bezárták a több csoporttal működő bölcsődét.
Ennek hiánya – főleg az utóbbi években – egyre nagyobb gondot jelentett a fiatal szülők
részére.
A bölcsőde nyitása iránti kérésükkel egyre többen keresték meg a település vezetőit.
A Képviselőtestület a kéréseknek eleget téve – bízta meg az óvodavezetőt, a bölcsőde
beindításához szükséges előkészületi munkálatokkal.
Az óvodavezető munkájának és kitartásának köszönhetően nyílik meg a bölcsőde .
A településen élő fiatal szülők közül egyre több a vállalkozó, vannak akik iskolába
járnak és egyre többen vennék fel a munkát a gyermek 3 éves kora előtt. Ez számukra
csak úgy lehetséges, ha meg tudják oldani a kisgyermek napközbeni elhelyezését. Ehhez
nyújt segítséget a bölcsőde.
A bölcsőde 12 felvehető gyermekkel fog működni a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Újtelepi telephelyén a 161/2007. (VI.29.) sz. Önkormányzati
Határozat alapján (Alapító Okirat).
A gyermekek elsősorban helyi lakosúak. A későbbiekben lehetőség lesz az igény
szerinti esetleges bővítésre is.
A gondozási-nevelési feladatokat felsőfokú szakképesítéssel rendelkező gondozónők
látják el.
A bölcsődében 1 csoportban történik a kisgyermekek gondozása, nevelése.
A feladatot 2 gondozónő látja el, munkájukat segíti 1 fő technikai dolgozó.
A bölcsőde az óvodába beintegrálva jött létre, különálló épületrészben. A bölcsőde
épületében található 1 csoportszoba, 1 átadó helyiség és ehhez kapcsolódik 1
fürdőszoba.
A bölcsőde folyamatosan működő napos bölcsőde, nyitva tartása napi 11 óra
6,30-17,30-ig.
A nyitva tartást a fenntartó hagyja jóvá a családok igényeinek figyelembe vételével.
Szeretnénk a feladatokat magas színvonalon, mindenki megelégedésére végezni,
hosszabb távon jó hírnevet szerezve ezzel a bölcsödének.
Kiemelt szakmai célok
Az elkövetkezendő időszakban fontos cél a magas színvonalú, a gyermekek
gondozásához-neveléséhez kapcsolódó munka végzése, ezáltal elnyerni a szülők
bizalmát-elégedettségét.
A szülőknek kiadott kérdőívek összesítése és értékelése alapján az esetleges felmerülő
problémák rövid időn belül történő megoldása, ezáltal tovább növelni a szülők
elégedettségét.
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Folyamatosan alkalmazkodni kell a környezet, a család, a társadalom elvárásaihoz.
Folyamatosan lehetőséget kell teremteni a gondozónők továbbképzésen-szakmai
előadásokon-szakmai napokon való részvételére.
Kapcsolatok kialakítása az óvodákkal, védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal.

2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA
A bölcsőde alapításától kezdve folyamatosan arra törekszünk, magas színvonalú, a
gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkát végezzünk.
Célunk, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom
elvárásaihoz, elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát, elégedettségét.
Teendőink ennek érdekében :
 A szülők tájékoztatása naponta
 Folyamatos tájékoztatás (faliújság, üzenő füzet)
 Egyéni, személyre szóló bánásmód
 Nyugalom, biztonság megteremtése
 Szükség esetén napi kapcsolat a védőnőkkel, gyermekjóléti szolgálattal

2.1. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – bölcsődei csoportja a
gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő gyermekek napközbeni
ellátását, gondozását-nevelését végző telephely. A gyermekek 3. életévük betöltése
után a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhatnak a bölcsődében.

2.2.

A BÖLCSŐDE LÉTREJÖTTÉNEK OKAI
 A szülők munkájuk elvégzésének idejére nem tudják biztosítani gyermekük
napközbeni ellátását, gondozását-nevelését.
 Szociális és egyéb okok miatt a gyermek egészséges fejlődése otthoni
körülmények között nem biztosított

2.3.

A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TERÜLETE
Fegyvernek, Őrményes, Kuncsorba települések
AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE
Mind három település lakosai azonos feltételekkel vehetik igénybe a bölcsődei ellátást.
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3.

A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPPROGRAMJA

3.1.

A GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPELVEI
 Egyéni bánásmód :
A kisgyermek fejlődésének elősegítése egyéni-és életkori sajátosságok,
fejlettség, pillanatnyi fizikai és pszichés állapot figyelembevételével.
 Egységes nevelői hatások
A gyermekeket körülvevő, velük foglalkozó felnőttek összehangolt munkája.
Egyetértés a gyermek elfogadásában, alapvető erkölcsi normákban, nézetek,
nevelői gyakorlatok egymáshoz közelítése.
 A gondozás és a nevelés egysége
E két elv elválaszthatatlan egymástól. A gondozás minden színterén nevelés is
folyik, viszont a nevelés nem csupán gondozási helyzetekre korlátozódik.
 Pozitívumokra való támaszkodás
Az elismerés, a megerősítés, a pozitív megnyilvánulások támogatása, a nevelés
alapjai.
 Állandóság
A kisgyermek akkor érzi magát biztonságban, ha a körülötte lévő személyi és
tárgyi környezet állandó („saját” gondozónő rendszer, felmenőrendszer,
csoport és helyállandóság).
 Az aktivitás, az önállóság segítése
Olyan környezetet kell teremteni, amely biztonságos és tevékenységre motivál.
Szükséges elegendő időt biztosítani a próbálkozáshoz, szükséges a folyamatos
ösztönzés, a megnyilvánulások elismerése, az igények figyelembevétele. A
szeretetteljes odafordulás, az empátia, az elfogadás fokozzák a gyermek
aktivitását, önállóság iránti vágyát.
 Rendszeresség
A napi események ismétlődése a gyermek számára kiszámíthatóságot
eredményez, tud tájékozódni, ami növeli biztonságérzetét.
 Fokozatosság
A kisgyermek alkalmazkodását segíti az új környezethez való fokozatos
hozzászoktatás. Könnyebb számára a változások elfogadása, az új
megismerése.

,
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3.2.

A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS FELADATAI
 Egészséges testi fejlődés elősegítése
1. Egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
2. Primer szükségletek kielégítése egyéni igényeknek megfelelően.
3. Alapvető kultúrhigiénás szokások kialakulásának segítése,
egészségnevelés, egészségvédelem.
 Érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
1. Derűs légkör biztosítása, átélt nehézségek feldolgozásának segítése, illetve
a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek csökkentése.
2. Egyéni szükségletek kielégítése, az én tudat egészséges fejlődésének
segítése.
3. Közös élmények lehetőségének megteremtése társakkal és a
gondozónőkkel.
4. Társas kapcsolatok kialakulásának támogatása, nyitottság, empátia,
tolerancia fejlődésének segítése, együttélés szabályai.
 Megismerési folyamatok fejlődésének segítése
1. Tevékenységi lehetőségek biztosítása életkorhoz, érdeklődéshez igazodóan.
2. Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása
3. Ismeretnyújtás
4. Támogató, bátorító odafigyelés, tevékenységek megerősítése.
5. A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények,
viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása.

3.3.

A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Nagy hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való kapcsolattartásra.
A kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, az egymás iránti tisztelet.
Alapvető fontosságú a személyre szóló gondozás-nevelés kialakításában az őszinte,
hiteles tájékoztatás mindkét fél részéről.
A tájékoztatás megvalósításának formái
 Szülői értekezletek
 Faliújság
 Üzenő füzet
 Nyílt napok
 Szervezett programok
 Egyéni beszélgetések
 Információcsere érkezéskor, távozáskor

1. A családlátogatás
A családokkal való kapcsolatfelvétel szempontjából fontos lépés a családlátogatás.
Az első alkalommal – ami a beszoktatás előtt történik – a gyermek otthoni
környezetben történő megismerése a cél.
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2. Beszoktatás
Célja segíteni a gyermeket az új környezet elfogadásában, a szülővel fokozatosan
megkönnyíteni számára a beilleszkedést.
3. Saját gondozórendszer
Ezzel az alapelvvel biztosítjuk, hogy több figyelem jut minden gyermekre. A
gyermekek egyéni igényeinek kielégítése így hatékonyabb.
4. Gyermekcsoportok szervezése
A gyermekek teljes körű - magas színvonalú ellátása érdekében a csoportlétszám
maximum 10-12 fő. A csoportállandóság garantált.
5. Napirend
Minden kisgyermek egyéni igényeinek, szükségleteinek, fejlettségének
figyelembevételével készül. Fontos a folyamatosság, a rugalmasság, miközben
biztosított a nyugalom, a biztonság, a kiszámíthatóság, valamint a kreativitás és az
önállósodási lehetőség.

Az intézmény nyitva tartásán kívül fontos tényező:
- az évszak
- az időjárás
- a gyermekek kora és a
- csoportlétszám
Elengedhetetlen :
- a személyi és tárgyi feltétel megteremtése
- a jó szervezés
- a kisegítő személyzet és a gondozónők összehangolt munkája
A gondozónői munkarend a gyermekek napirendjéhez alkalmazkodó.

3.4.

A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS FŐBB HELYZETEINEK
MEGVALÓSÍTÁSA
Legfontosabb a gondozás, valamint a játék. Ezekben a helyzetekben a gyermek szabad
aktivitás iránti igényének, kompetencia érzésének erősítése a lényeg.
1. A gondozás elsődleges célja a kisgyermek testi szükségleteinek kielégítése.
Elegendő idő biztosításával a gyermek részese a vele történő eseményeknek,
lehetősége van a próbálkozásra, miközben a gondozónő csak ráfigyel, biztatja,
támogatásáról biztosítja.
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2. A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége. A játék segíti a kisgyermeket a
világ megismerésében, befolyásolja testi-, értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődését.
Fontos az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, a gondozónő megfelelő
szerepvállalása.
Játék közben fejlődnek a társas kapcsolatok, oldódik a feszültség, és az
együttjátszás mindenki számára örömforrás.

Fegyvernek, 2011. január 10

Tóth Lászlóné
bölcsődei telephely vezető

Hillender Györgyné
óvodaigazgató
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TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
FEGYVERNEK

HÁZIREND

BÖLCSŐDE

Készítette: Hillender Györgyné
Óvodaigazgató
Hatályba lépés időpontja : 2008. január 1.
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Kedves Szülők !

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott HÁZIRENDET figyelmesen
olvassák végig és a gyermek érdekében törekedjenek a benne foglaltak
betartására.

Intézmény neve

: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Címe

: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.

Telefon

: 56/481-015.

Intézmény igazgatója : Hillender Györgyné

Bölcsődei telephely vezetője: Tóth Lászlóné

Gondozónők

: Tóth Lászlóné
Gombás Józsefné
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1.)

A bölcsőde hétfőtől péntekig reggel 6,30-tól 17,30-ig fogadja a gyermekeket.

2.)

Kérjük, hogy 8,00 és 8,30 óra között ne zavarják a reggelizést. Lehetőség van a
későbbi érkezésre is, de ebben az esetben reggelit nem biztosítunk.

3.)

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön fiókja van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják a fiókban, mert a bölcsődében
hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem vállalunk

4.)

Reggel a szülő öltözteti át gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek
fejlettségi szintjétől függően felkínálja a bili vagy a WC használatát.
A kézmosásban, fésülködésben segít, tisztán, rendezetten adja át a gondozónőnek.
Tájékoztatást ad a gyermek hogylétéről, a vele kapcsolatos otthoni eseményekről.

5.)

A gyermek délutáni távozásakor a gondozónő beszámol a napi eseményekről. Ismét a
szülő öltözteti át gyermekét.

6.)

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy általa írásban meghatalmazott személy
viheti el. 14 éven aluli személy a feladattal nem bízható meg.

7.)

A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét (jelét) beírni,
hogy ne lehessen összecserélni.

8.)

A bölcsődében csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5
és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző megbetegedést
kérjük jelezni.

9.)

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő az üzenő füzetben írásban
nyilatkozni szíveskedjék. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

10.) A bölcsődében történő megbetegedés esetén a gondozónő értesíti a szülőt, egyidejüleg
kitiltási igazolást ad, mely a bölcsődei orvoséval egyenértékű abban a tekintetben,
hogy a beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe vinni. A szülő kötelessége
a gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodni.
11.) Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi a bölcsődébe, a
távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsőde vezetővel..
12.) Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő
nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a
gyermeket a bölcsődéből kimaradottnak tekintjük.
13.) Az étkezési térítési díjak befizetése a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
pénztárába történik minden hónap 15-ig.
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14.) A bölcsőde biztosítja a szülő számára, - időpont egyeztetés után – a beszokatási időn
túlmenően is a bölcsődei életbe való betekintést. Információcserét az üzenő füzetbe
való bejegyzéssel biztosítunk.
15.) A HÁZIREND megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek
bölcsődéből való kizárását vonja maga után.

Fegyvernek, 2007. december 7.

Tóth Lászlóné
Bölcsödei telephely vezető

Hillender Györgyné
óvodaigazgató

A HÁZIRENDBEN foglaltakat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Fegyvernek, 200…………….…

……………………………………
szülő
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére
a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Dokumentumainak módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói tevékenységről szóló 259/2002. (XII. 18.)
számú kormányrendelet 14. §. (1) bek. alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsődében az ÁNTSZ, mint szakhatóság bevonásával Kisújszállás város főjegyzője
ellenőrzést rendelt el annak megállapítására, hogy az intézmény tevékenysége és működési
feltételei megfelelnek-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak.
A feltárt hiányosságok megszüntetésére 60 nap áll rendelkezésre.
A feltárt hiányosságok közül néhány olyan, ami alapdokumentum módosítást igényel. Ebben
az esetben a Képviselőtestület jóváhagyása szükséges.
1. Az Alapító Okiratban az intézmény jogszabályban meghatározott feladatai között
szerepeltetni kell a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvényre való hivatkozást.
Ennek megfelelően a dokumentum fejléce alatti jogszabályi hivatkozást ki kell
egészíteni:
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az intézmény jogszabályban
meghatározott feladatai között szerepeltetni kell a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényre való hivatkozást is.
Ennek megfelelően az SZMSZ 1.2 pontja szerinti jogszabályi hivatkozást ki kell
egészíteni:
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) sz. kormányrendelet
20. §. (1) bek. e.) pontja alapján az SZMSZ-ben a szervezeti egységek engedélyezett
létszámát is fel kell tüntetni.
Ennek megfelelően az SZMSZ 1. számú mellékletének 2.4. pontja kiegészítésre szorul
az alábbi 2.4.1. ponttal:
„2.4.1. Telephelyek engedélyezett létszáma
Fegyvernek:
Újtelepi Óvoda:
100 fő
Központi Óvoda
75 fő

Annaházi Óvoda
Szapárfalui Óvoda
Bölcsőde
Örményes:
Napsugár Óvoda
Kuncsorbai óvoda:

70 fő
50 fő
12 fő
50 fő
50 fő

3. A Bölcsőde Házirendjének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Tv. 35. §. szerint meg kell határoznia az érdekképviseleti fórum
megalakításának és működésének szabályait.
A Bölcsőde Házirendje (SZMSZ 2. számú melléklete) kiegészül az alábbi 16. ponttal:
„16.1. A bölcsőde 3 fővel érdekképviseleti fórumot alakít.
Szülőket képviseli: Farkas Éva
Intézményt képviseli: Tóth Lászlóné bölcsőde vezetője
Fenntartót képviseli: Dr. Kiss Györgyné önkormányzati képviselő
16.2. Érdekképviseleti fórum működésének szabályai:
Döntési, véleményezési, egyetértési jogok megfogalmazása.
4. A Bölcsőde Szakmai Programját a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv. 104. §. (1) bek. d. pontja alapján a fenntartónak
jóvá kell hagyni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslatok
elfogadására.
………../2011. (I.27.) sz.
határozati javaslat:
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A dokumentum fejléce alatti jogszabályi hivatkozások kiegészítésre kerülnek
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel

………../2011. (I.27.) sz.

határozati javaslat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2007. (XI. 29.) sz. határozattal
elfogadott, a 183/2009. (IX.24.), 53/2010. (III. 25.), valamint a 202/2010. (XII. 16.) sz,
határozatokkal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 1.2 pontja szerinti jogszabályi hivatkozások kiegészítésre kerül:
„a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”
szövegrésszel.

Az SZMSZ 2.4. pontja kiegészül az alábbi 2.4.1. ponttal:
„2.4.1. Telephelyek engedélyezett létszáma
Fegyvernek:
Újtelepi Óvoda:
100 fő
Központi Óvoda
75 fő
Annaházi Óvoda
70 fő
Szapárfalui Óvoda 50 fő
Bölcsőde
12 fő
Örményes:
Napsugár Óvoda
50 fő
Kuncsorbai óvoda:
50 fő”

2. Az SZMSZ 2. számú melléklete a„Bölcsőde Házirend”-je kiegészül az alábbi 16.1., és
16. 2. ponttal:
„16.1. A bölcsőde 3 fővel érdekképviseleti fórumot alakít.
Szülőket képviseli: Farkas Éva
Intézményt képviseli: Tóth Lászlóné bölcsőde vezetője
Fenntartót képviseli: Dr. Kiss Györgyné önkormányzati képviselő”
16.2. Érdekképviseleti fórum működésének szabályai:
Döntési jogkör:
 Dönt saját működési rendjéről és munkaprogramjáról.
 Dönt a bölcsőde képviseletében eljáró személy megválasztásában.
 Dönt a bölcsőde javára szervezett rendezvényekről, az ezekből
származó bevétel felhasználásáról.
 Dönt a szülők körében szervezett bölcsődét segítő munkákról.
 Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, intézkedéseket
kezdeményezhet a fenntartónál, valamint a bölcsőde ellenőrzését ellátó
megyei gyámhivatalnál.
Véleményezési jogkör:
 A bölcsőde szakmai programja
 Az SZMSZ szülőket is érintő rendelkezései.
 A bölcsőde munkarendje és nyitvatartása.
 A bölcsőde-család kapcsolattartási rendje.
 Szülőket anyagilag is érintő ügyek.
 A bölcsőde alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatások
Egyetértési jogkör: A házirend jóváhagyásánál.
 A szülőknek joguk van tájékoztatást kérni és kapni a bölcsődében folyó
munkákról.
 Az érdekképviseleti fórum köteles munkájáról tájékoztatni a szülőket.
 A szülők tanácsot kérhetnek nevelési kérdésekben, véleményüket
tolmácsolhatják az érdekképviseletükön keresztül, a működés
kérdéseiben.”

………../2011. (I.27.) sz.

határozati javaslat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai programjának
jóváhagyása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv. 104. §. (1)
bek. d) pontja alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját a melléklet szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Hillender Györgyné óvodaigazgató
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport
Török Csaba polgármester Örményes
Rédai János polgármester Kuncsorba

Fegyvernek, 2011. január 27.

Tatár László
polgármester

TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
FEGYVERNEK

HÁZIREND

BÖLCSŐDE

Készítette: Hillender Györgyné
óvodaigazgató
Hatályba lépés időpontja : 2008. január 1.

Kedves Szülők !
Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott HÁZIRENDET figyelmesen
olvassák végig és a gyermek érdekében törekedjenek a benne foglaltak
betartására.
Intézmény neve

: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Címe

: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás u. 88.

Telefon

: 56/481-015.

Intézmény igazgatója : Hillender Györgyné

Bölcsődei telephely vezetője: Tóth Lászlóné

Gondozónők

: Tóth Lászlóné
Gombás Józsefné

Technikai dolgozó

: Domány Lajosné

1.)

A bölcsőde hétfőtől péntekig reggel 6,30-tól 17,30-ig fogadja a gyermekeket.

2.)

Kérjük, hogy 8,00 és 8,30 óra között ne zavarják a reggelizést. Lehetőség van a
későbbi érkezésre is, de ebben az esetben reggelit nem biztosítunk.

3.)

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön fiókja van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy a legszükségesebb dolgokat tárolják a fiókban, mert a bölcsődében
hagyott, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem vállalunk

4.)

Reggel a szülő öltözteti át gyermekét a saját játszóruhájába, majd a gyermek
fejlettségi szintjétől függően felkínálja a bili vagy a WC használatát.
A kézmosásban, fésülködésben segít, tisztán, rendezetten adja át a gondozónőnek.
Tájékoztatást ad a gyermek hogylétéről, a vele kapcsolatos otthoni eseményekről.

5.)

A gyermek délutáni távozásakor a gondozónő beszámol a napi eseményekről. Ismét a
szülő öltözteti át gyermekét.

6.)

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy általa írásban meghatalmazott személy
viheti el. 14 éven aluli személy a feladattal nem bízható meg.

7.)

A gyermek által használt ruhaneműbe, cipőbe kérjük a gyermek nevét (jelét) beírni,
hogy ne lehessen összecserélni.

8.)

A bölcsődében csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdekében lázas (37,5
és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús
gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző megbetegedést
kérjük jelezni.

9.)

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő az üzenő füzetben írásban
nyilatkozni szíveskedjék. A kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

10.) A bölcsődében történő megbetegedés esetén a gondozónő értesíti a szülőt, egyidejüleg
kitiltási igazolást ad, mely a bölcsődei orvoséval egyenértékű abban a tekintetben,
hogy a beteg gyermeket gyógyulásig nem lehet közösségbe vinni. A szülő kötelessége
a gyermek hazaviteléről rövid időn belül gondoskodni.
11.) Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi a bölcsődébe, a
távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsőde vezetővel..
12.) Ha a gyermek 4 hétig folyamatosan távol marad a bölcsődétől, s ez idő alatt a szülő
nem él jelzéssel a hiányzás okáról és a visszatérés várható időpontjáról, úgy a
gyermeket a bölcsődéből kimaradottnak tekintjük.
13.) Az étkezési térítési díjak befizetése a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
pénztárába történik minden hónap 15-ig.
14.) A bölcsőde biztosítja a szülő számára, - időpont egyeztetés után – a beszokatási időn
túlmenően is a bölcsődei életbe való betekintést. Információcserét az üzenő füzetbe
való bejegyzéssel biztosítunk.
15.) A HÁZIREND megtartása minden szülő számára kötelező, megszegése a gyermek
bölcsődéből való kizárását vonja maga után.

Fegyvernek, 2007. december ………

Tóth Lászlóné
bölcsödei telephely vezető

Hillender Györgyné
óvodaigazgató

A HÁZIRENDBEN foglaltakat tudomásul veszem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Fegyvernek, 2007. december……

……………………………………
Szülő

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.: 56/ 556-018

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére az Orvosi
Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Orvosi Rendelőjében hétfőtől péntekig a munkából
érkező dolgozók ellátása érdekében 17.00 órától 18.00 óráig a háziorvosok egymást közt
felváltva tartanak rendelést a beosztott ápolónővel.
2011. február 01-től az I. számú háziorvosi körzet megüresedik, mivel Dr. Sáfár Csilla OALIval kötött szerződése lejárt. A szolgálat ellátását Dr. Tóth Sarolta és Dr. Méhész Judit
háziorvosok helyettesítéssel látják el. A háziorvosok kérték, hogy az SZMSZ III/1/a. pontja
szerinti esti rendeléseket a heti 5 napról kettő napra csökkentsük. Ennek megfelelően az esti
rendelések kedd és csütörtök napokon történne 17.00 órától 18.00 óráig. Eddig az esti
rendeléseket Dr. Tóth Sarolta, Dr. Méhész Judit, Dr. Sáfár Csilla és Dr. Heitler Csongor
háziovosok látták el. 2011. február 01-től viszont Dr. Heitler Csongor nem vállalja az esti
rendelést (működési engedélye nem tartalmazza), Dr. Sáfár Csilla pedig távozása miatt nem
vesz részt az esti rendeléseken.
A 2003. évi LXXXIV. törvény 13. § (6) bek. alapján „Az egészségügyi tevékenység
befejezése és a következő, munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között
legalább 11 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőt kell biztosítani, amely a napi
huszonnégy órán át folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a felek
megállapodása alapján legalább 8 óra időtartamú megszakítás nélküli pihenőidőre
csökkenthető. Egészségügyi ügyelet esetén ezt a pihenőidőt közvetlenül az egészségügyi
ügyelet befejezését követően kell kiadni.”
A fentiek miatt szükséges az esti rendelési napok számának csökkentése, illetve az SZMSZben történő módosítása.
Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.

…. / 2011. (I.27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) számú
határozattal elfogadott és többször módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2011. február 01. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.)
A SZMSZ III. „Szervezeti –Működési Rend” 1./ „Munkarend” I. a./ „Háziorvosok
munkaideje:” pontjában „Az Orvosi Rendelőben hétfőtől péntekig a munkából érkező
dolgozók ellátása érdekben 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymás közt felváltva
tartanak rendelést a beosztott ápolónővel.” mondat hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Az Orvosi Rendelőben kedd és csütörtöki napokon a munkából érkező dolgozók
elláttása érdekében 17 órától 18 óráig a háziorvosok egymást közt felváltva tartanak
rendelést a beosztott ápolónővel.”

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Orvosi Rendelő megbízott intézményvezető részére
Irattár

Fegyvernek, 2011. január 18.

/: Tatár László:/
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére
a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” alapító okiratainak
módosításáról, és alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselőtestület által létrehozott 3 alapítvány alapító okiratainak módosítására a 17/2010. (I.
28.), 18/2010. (I. 28.), 19/2010. (I. 28.), 37/2010. (II.25.), 86/2010. (IV. 29.), 87/2010. (IV. 29.),
88/2010. (IV. 29.), számú önkormányzati határozatokkal 2010. januári februári és áprilisi testületi
ülésen került sor.
A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, nyilatkozatokat
megküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség előírta, hogy a Városi Ügyészség a Fegyvernek
Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány 2008. január 1. napját követő működésének,
valamint létesítő okiratának törvényessége tárgyában folytasson törvényességi vizsgálatot.
Az ügyészség az alábbi pontokat kifogásolta, és módosítását előírta:
1. A Ptk. 74/C. §. (1) bekezdésben foglaltakkal nincs összhangban az Alapító Okirat 7.
pontjában foglalt azon rendelkezés, mely szerint a 3 kuratóriumi tag jelenlétében
határozatképes kuratóriumi ülés esetén szavazategyenlőség előfordulásakor az elnök
szavazatát döntőnek minősíti, hiszen ebben az esetben testületi döntés helyett egyszemélyi
döntéshozatalra nyílik lehetőség, mely a testületi vagyonkezelési feladatokkal
ellentétes.(Alapító Okirat 7. pont)
2. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell,
hogy a szervezet milyen tényleges tevékenységet folytat, közhasznú céljait milyen módon
valósítja meg.
Az alapítványok közhasznú tevékenységét a Khtv.26. §. c pontja írja elő. A c/2. pont
(szociális tevékenység..) helyett a c/1 pont (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység) fedi le az alapítvány cél szerinti
tényleges tevékenységét..(Alapító Okirat 5. pont)
3. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell,
hogy a szervezet milyen tényleges tevékenységet folytat, közhasznú céljait milyen módon
valósítja meg. Az alapítványok közhasznú tevékenységét a Khtv.26. §. c pontja írja elő. A
c/2. pont (szociális tevékenység...) helyett a c/1 pont (egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység) fedi le az
alapítvány cél szerinti tényleges tevékenységét..(Alapító Okirat 5. pont)

4. A közhasznú szervezetekről szóló törvény (továbbiakban: Khtv.)a kiemelkedően közhasznú
minősítés eléréséhez igényli, hogy a létesítő okiratból megállapítható legyen, hogy a
jogszabályi feltételeket az alapító teljesíti.
A törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, miszerint az alapítvány az általa vállalt
közhasznú tevékenységet úgy folytatja, hogy e tevékenységekhez pénzbeli támogatást nyújt.
A fentiekből következik, hogy az alapítvány működése nem felel meg a Khtv.5. §. A)
pontjában foglalt feltételnek. A Khtv. 22. §. (4) bek. értelmében a közhasznú szervezet 60
napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetve az alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, melyet az illetékes megyei bíróságon
kérelmezni fogunk.

5. A Khtv.7. §. (3) bek. b. pontja szerint meg kell határozni a vezető szerv döntéseinek az
érintettekkel való közlésmódját. (Alapító Okirat 7/e.)
6. A Khtv.7. §. (3) bek. c. pontja szerint rendelkezni kell a keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről. (Alapító Okirat 7/f.)
7. A Khtv.7. §. (3) bek. d. pontja szerint rendelkezni kell a szervezet beszámolói közlésének
nyilvánosságáról. (Alapító Okirat 7/g.)
Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását 60 napon belül kell elkészíteni, melyet az
alábbi határozati javaslatok szerint indítványozom:
…/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal
létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos
Életéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a hetedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő jelenléte
szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint felének igen
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból tárgyalni kell, mindaddig,
amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra ugyanazon kuratóriumi ülésen
kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az élőterjesztést szükség esetén újabb
információkkal kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.
2. Az Alapító Okirat 5.) „ Az alapítvány célja, feladata:” 3. pontja alatti zárójeles
szövegben a „c/2” „c/1”-re változik

3. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket.”

4. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokbajogának, vagy jogos érdekének igazolása után- bárki betekinthet, az iratbetekintést a
kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium
elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor”.
5. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki Hírmondóban
történő közléssel biztosítja.”
6. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

..…/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek
Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolását.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. január 27.

Készítette: Bérczesi Mária

Tatár László
Polgármester

ALAPÍTÓ

OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek nagyközség polgárai életkörülményei, s a község
társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából
alapítványt létesít a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint:
1.) Az alapítvány neve

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért”

2.) Az alapító:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231

3.) Az alapítvány jellege:
Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint bármilyen
közösség csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása érdekében.
Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai
teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és
személlyel, amely – illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés céljaival egyetért, s a közös
célok elérésén munkálkodik.
Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a
nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezéseire,
javaslataira.
Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.
*1
Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozatok
évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és azt a továbbiakra is
kizárja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.

4.) Az alapítvány székhelye:
Fegyvernek községháza, Felszabadulás út 171.
*1
5.) Az Alapítvány célja, feladata:
1. Egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
2. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994.évi LXIII. törvénnyel mód.
1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/1. és
11. pontjait)
Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik
Fegyvernek lakosságának gyógyításában, egészségmegőrzésében közreműködnek
olyan technikai eszközök vásárlásához, ismeretterjesztő előadások szervezéséhez,
melyek a betegségek megelőzését, gyógyítását szolgálják.
Az alapítvány másik célja, hogy segítse azokat az egyéneket, szervezeteket, akik
önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe.
Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák megoldására irányul.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.
6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon:
Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység megindítására az alapító
200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot adományoz alapítvány induló vagyonaként.
Az alapító adománya:
- ifjúság műveltségének fejlődésére
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására

100.000,- Ft
100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) ezen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül befizeti az alapítvány részére megnyitott folyószámlára.
Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát lehet az
alapítvány céljaira felhasználni.
Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt.
Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a község lakóit, távolba szakadt
polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.

7.) Az alapítvány működése:
Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység szervezésére, s a
vagyon kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.
*2
Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve a 5 tagú kuratórium.
*6
A kuratórium elnökét és tagjait az önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A
Képviselőtestület a megbízásnál figyelembe veszi a három legnagyobb adományozót.
*5
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra szól.
Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.
*7
A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Bukta Jánosné kuratórium elnök és Cseh Imre kuratóriumi
tag együttes aláírása szükséges.
*9

„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő jelenléte
szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint felének igen
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat ugyanazon kuratóriumi ülésen
ismét tárgyalható.
*1
a.) Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze írásban. A meghívó tartalmazza az ülés
időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak.
b.) Az alapítvány az alábbi nyilvántartást vezeti:
cím: Nyilvántartás az alapítvány tevékenységéről.
tartalma: 1. Kuratórium ülésének időpontja
2. Kuratórium döntésének rövid, lényeges tartalma.
3. Döntésének hatálya.
4. Szavazat aránya.
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*

c.) Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a község polgármestere és Fegyvernek
településen köztisztviselői jogviszonyban álló személy.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója / Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
d.) A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a kuratórium 50
% + 1 szavazattal fogadja el.
*9
e.) A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban – a döntést követő számban közzé kell tenni. A
döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintettek
*9

f.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba- jogának, vagy jogos érdekének igazolása után- bárki betekinthet, az
iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány
székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett
időpontban kerülhet sor.
*9
g.) Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre lehet igénybe
venni. „Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki
Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”
A kuratórium hatásköre:


Gondoskodik az alapítvány itt meghatározott céloknak megfelelő működéséről.



Dönt az alapítvány éves tervéről.



Az alapítvány, illetőleg szervezete működéséhez szükséges belső szabályzatokat jóváhagyja.



Beszámol az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány éves tevékenységéről.



Dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a feltételhez kötött adományok
elfogadásáról.

 Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, gondos kezeléséről.
*6


Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását.



Dönt minden olyan alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját hatáskörébe von.



A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt kell tartalmaznia,
hogy kik voltak jelen, s a tagok miként szavaztak és milyen döntést hoztak.



A kuratórium felelőssége az ezen célokra rendelt vagyon minél hatékonyabb működtetése.
Ezért feladata megtenni mindent annak érdekében, hogy az alapítvány vagyona a hatályos

jogszabályi előírásoknak és törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapodjon.
A vagyon és az összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és
módon használható fel.


A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást feltétellel is elfogadni,
ha az nem ellentétes az ezen okiratban meghatározott célokkal.

8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja:
Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az alapítványhoz
csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek
keretei között a kuratórium dönt.
Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:


ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy tevékenység finanszírozásához,
amely az alapítványi célok eléréséhez értékes, vagy jelentős, széles körben hasznosítható
eredményt ígér,



alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy gyakorlati
tevékenységért.

*2 Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének költségeire oly mértékben,
hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány céljainak megvalósulását.
*4
Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
1.000.000.- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány rendelet az alapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség
körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj
jelleggel juttatott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
*7 *8
9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:
Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Fegyvernek Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek, Ady Endre u. 13/a.
Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/a..
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

10.) Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány tiszta
vagyonát a község közbiztonságának és környezetvédelmének segítésére kell fordítani.
Ezen Alapító Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell jegyeztetni a
nyilvántartásba. Az alapítvány a bejegyzéssel jön létre.

11.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyéb hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni.
*1
12.) A közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.
Fegyvernek, 2011. január 27.
(Huber Ferenc:)
polgármester
Képviselő-testület
nevében
*9
Fegyvernek, 2010. január 28.
*9

(Tatár László:)
polgármester
Képviselő-testület
nevében

Megjegyzés:
*1 A 74/1998.(V.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*2 A 49/1994.(IV.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*3 A 32/2002.(II.28.) sz. önk.határozattal módosítva
*4 A 10/2003.(I.30.) sz. önk.határozattal módosítva
*5 A 111/2003.(VIII.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*6 A 12/2005.(I.27.) sz.önk.határozattal módosítva
*7 A 84/2005.(V.26.) sz. határozattal módosítva
*8 A 17/2010.(I.28.) sz. határozattal mód.
*9 A…… /2011.(I.27.) sz.határozattal mód.
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ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére
a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító okiratainak módosításáról és az
alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselőtestület által létrehozott 3 alapítvány alapító okiratainak módosítására a 17/2010. (I.
28.), 18/2010. (I. 28.), 19/2010. (I. 28.), 37/2010. (II.25.), 86/2010. (IV. 29.), 87/2010. (IV. 29.),
88/2010. (IV. 29.), számú önkormányzati határozatokkal 2010. januári februári és áprilisi testületi
ülésen került sor.
A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, nyilatkozatokat
megküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség előírta, hogy a Városi Ügyészség a Fegyvernek
Művelt Ifjúságáért Alapítvány 2008. január 1. napját követő működésének, valamint létesítő
okiratának törvényessége tárgyában folytasson törvényességi vizsgálatot.
Az ügyészség az alábbi pontokat kifogásolta, és módosítását előírta:
1. A Ptk. 74/C. §. (1) bekezdésben foglaltakkal nincs összhangban az Alapító Okirat 7.
pontjában foglalt azon rendelkezés, mely szerint a 3 kuratóriumi tag jelenlétében
határozatképes kuratóriumi ülés esetén szavazategyenlőség előfordulásakor az elnök
szavazatát döntőnek minősíti, hiszen ebben az esetben testületi döntés helyett egyszemélyi
döntéshozatalra nyílik lehetőség, mely a testületi vagyonkezelési feladatokkal
ellentétes.(Alapító Okirat 7. pont)
2. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell,
hogy a szervezet milyen tényleges tevékenységet folytat, közhasznú céljait milyen módon
valósítja meg.
Az alapítványok közhasznú tevékenységét a Khtv.26. §. c pontja írja elő. A c/1. pont
(egészségmegőrzés, betegségmegelőzés...) helyett a c/4 pont (nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés) fedi le az alapítvány cél szerinti tényleges
tevékenységét..(Alapító Okirat 5. pont)
3. A közhasznú szervezetekről szóló törvény (továbbiakban: Khtv.)a kiemelkedően közhasznú
minősítés eléréséhez igényli, hogy a létesítő okiratból megállapítható legyen, hogy a
jogszabályi feltételeket az alapító teljesíti.
A törvényességi vizsgálat során megállapítást nyert, miszerint az alapítvány az általa vállalt
közhasznú tevékenységet úgy folytatja, hogy e tevékenységekhez pénzbeli támogatást nyújt.
A fentiekből következik, hogy az alapítvány működése nem felel meg a Khtv.5. §. A)
pontjában foglalt feltételnek. A Khtv. 22. §. (4) bek. értelmében a közhasznú szervezet 60

napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetve az alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, melyet az illetékes megyei bíróságon
kérelmezni fogunk.
4. Az Alapító Okirat a Felügyelő Bizottság összeférhetetlenségével kapcsolatos előírásokat
még jogszabályhelyre történő utalással sem tartalmazza. (Alapító Okirat 10. pont)
5. A Khtv.7. §. (3) bek. b. pontja szerint meg kell határozni a vezető szerv döntéseinek az
érintettekkel való közlésmódját. (Alapító Okirat 7/e.)
6. A Khtv.7. §. (3) bek. c. pontja szerint rendelkezni kell a keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről. (Alapító Okirat 7/f.)
7. A Khtv.7. §. (3) bek. d. pontja szerint rendelkezni kell a szervezet beszámolói közlésének
nyilvánosságáról. (Alapító Okirat 7/g.)
8. A 2011. január 19-i kuratóriumi ülés döntésének megfelelően az Alapító Okirat 7/a.
pontjában pontosításra kerül a meghívással és nyilvánossággal kapcsolatos szabályozás
Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását 60 napon belül kell elkészíteni, melyet az
alábbi határozati javaslatok szerint indítványozom:

…/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 93/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal
létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a hetedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő jelenléte
szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint felének igen
szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból tárgyalni kell, mindaddig,
amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra ugyanazon kuratóriumi ülésen
kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az élőterjesztést szükség esetén újabb
információkkal kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.
2. Az Alapító Okirat 5.) „ Az alapítvány célja, feladata:” 3. pontja alatti zárójeles
szövegben a „c/1” „c/4”-re változik
3. Az Alapító Okirat 10. „Felügyelő Bizottság”pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A Felügyelő Bizottság tagjainak a Khtv.8-9. §. által meghatározott összeférhetetlenségi
előírásoknak meg kell felelni. Erről a tagok személyenként írásbeli nyilatkozatot tesznek.
4. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„A döntésről 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.”
5. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokbajogának, vagy jogos érdekének igazolása után- bárki betekinthet, az iratbetekintést a kuratórium
elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével
előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor.
6. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a Fegyverneki Hírmondóban történő
közléssel biztosítja.”
7. Az Alapító Okirat 7/a pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze e-mail-en keresztül. A meghívó tartalmazza az ülés
időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak, melyről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
kifüggesztett meghívóval tájékoztatja az érdeklődőket
8. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

..…/2011. (I. 27.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő
átsorolásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek Művelt
Ifjúságáért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. január 27.
Tatár László
polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

ALAPÍTÓ

OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg
A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek nagyközség polgárai életkörülményei, s a
község társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének
erősítése céljából alapítványt létesít a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, az
alábbiak szerint:
1.) Az alapítvány neve
„Fegyvernek művelt ifjúságáért”
2.) Az alapító:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231
3.) Az alapítvány jellege:
Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint bármilyen
közösség csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása érdekében.
Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és
feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel,
közösséggel és személlyel, amely – illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés
céljaival egyetért, s a közös célok elérésén munkálkodik.
Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése
során épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók
kezdeményezéseire, javaslataira.
Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.
*1
Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező
nyilatkozatok évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és
azt a továbbiakra is kizárja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
4.) Az alapítvány székhelye:
Fegyvernek községháza, Felszabadulás út 171.
*1

5.) Az alapítvány célja, feladata:
*11
A cél szerinti tevékenységek (a közh. szervezetekről szóló 1997. évi tv. 26. §. c) pontja
szerint):
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása
„(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi
LXV. Tv. 8. §-ában meghatározott feladat; a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. Tv.26. §. c/4., 5. és 6. pontjai)”
Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az
egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek ifjúságának műveltségét, ismereteinek
bővítését, a fiatalok testi, lelki fejlődését segítik.
Az alapítvány másik célja, hogy segítse a rászorult, jó képességű fegyverneki
tanulók továbbtanulását.
Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák felvetésére,
megoldására irányul, de fontos célkitűzésünk megyei, s országos jó hírének
növelése is.
Tevékenységünk során az öntevékeny helyi csoportok lehetőségeit felhasználva, a
kultúra, a sport, a községpolitika terén olyan községi közélet kialakítását, fejlődését
szorgalmazni, amely újabb lehetőséget teremt minden itt lakónak a községformáló
munkára, összefogásra kívánjuk felhívni községünk lakosait, mozgósítani
szeretnénk falusi értelmiségünket.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.
6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon.:
Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység megindítására az
alapító 200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot adományoz alapítvány induló
vagyonaként.
Az alapító adománya:
- ifjúság műveltségének fejlődésére
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására

100.000,- Ft
100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) ezen alapító okirat aláírásától
számított 30 napon belül befizeti az alapítvány részére megnyitott folyószámlára.
Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát
lehet az alapítvány céljaira felhasználni.
Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium
dönt.

Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a község lakóit, távolba
szakadt polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.
7.) Az alapítvány működése:
Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység
szervezésére, s a vagyon kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.
Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve a 5 tagú kuratórium.
*7
A kuratórium elnökét és tagjait az önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A
Képviselőtestület a megbízásnál figyelembe veszi a három legnagyobb
adományozót.
*6
A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra szól.
Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.
*8*10
A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és Daku
Mihályné kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.
*11
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból
tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra
ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs
döntés, az élőterjesztést szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a
következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni
*1
a.) Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze e-mail-en keresztül. A meghívó
tartalmazza az ülés időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak, melyről a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett meghívóval tájékoztatja az
érdeklődőket..
b.) Az alapítvány az alábbi nyilvántartást vezeti:
cím: Nyilvántartás az alapítvány tevékenységéről.
tartalma: 1. Kuratórium ülésének időpontja
2. Kuratórium döntésének rövid, lényeges tartalma.
3. Döntésének hatálya.
4. Szavazat aránya.
*7
c.) Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a község polgármestere és
Fegyvernek településen köztisztviselői jogviszonyban álló személy.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
d.) A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a
kuratórium 50 % + 1 szavazattal fogadja el.
*11
e.) A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban – a döntést követő számban közzé kell
tenni. A döntésről 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket
*11
f.) Az alapítvány irataiba való betekintés –a személyi jellegű iratok kivételével- bárki
részére korlátlan.
*11
g.) Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre lehet
igénybe venni. „Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek honlapján, illetve a
Fegyverneki Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”
A kuratórium hatásköre:

*7

-

Gondoskodik az alapítvány itt meghatározott céloknak megfelelő működéséről.

-

Dönt az alapítvány éves tervéről.

-

Az alapítvány, illetőleg
szabályzatokat jóváhagyja.

szervezete

-

Beszámol az alapítónak
tevékenységéről.

és

-

Dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a feltételhez
kötött adományok elfogadásáról.

-

Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, gondos
kezeléséről.

a

működéséhez

nyilvánosságnak

az

szükséges

alapítvány

belső

éves

-

Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását.

-

Dönt minden olyan alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját
hatáskörébe von.

-

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt kell
tartalmaznia, hogy kik voltak jelen, s a tagok miként szavaztak és milyen döntést
hoztak.

-

A kuratórium felelőssége az ezen célokra rendelt vagyon minél hatékonyabb
működtetése. Ezért feladata megtenni mindent annak érdekében, hogy az
alapítvány vagyona a hatályos jogszabályi előírásoknak és törvényes gazdasági
lehetőségeknek megfelelően gyarapodjon. A vagyon és az összes jövedelem
csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

-

A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást feltétellel is
elfogadni, ha az nem ellentétes az ezen okiratban meghatározott célokkal.

8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja:
Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által
elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt.
Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:

*2

-

ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy tevékenység
finanszírozásához, amely az alapítványi célok eléréséhez értékes, vagy
jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér,

-

alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy
gyakorlati tevékenységért.

Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének költségeire oly
mértékben, hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány céljainak megvalósulását.

*5
Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az
évi 1.000.000.- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány rendelet az
alapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e
kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel juttatott olyan természetbeli ellátások, amelyek
értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
tízszeresét.
*8*10
9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

*10

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
Tagjai: Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. u. 22/a.
Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Ildikó Tessak, San Salvador delegáltja) Fegyvernek Marx K.
út 2/b Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.

*9
10.) Felügyelő Bizottság:
Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését három tagból álló
Felügyelő Bizottság látja el.
A Felügyelő Bizottság
elnöke: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a.
tagjai: Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a.
Nardai Dániel Gergely Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a.
*11
„A Felügyelő Bizottság tagjainak a Khtv.8-9. §. által meghatározott
összeférhetetlenségi előírásoknak meg kell felelni. Erről a tagok személyenként
írásbeli nyilatkozatot tesznek.
A Felügyelő Bizottság megbízatásának ideje a kuratórium megbízatásával
megegyező.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a.) a megbízás lejártával
b.) a tag halálával
c.) lemondással
d.) összeférhetetlenség beálltával
e.) az alapítvány megszűnésével
A Felügyelő Bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze
írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes,
ha az elnök és egy tag jelen van. A határozathozatalhoz két egybehangzó szavazat
szükséges. A Felügyelő Bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a
munkája során felmerült költségeket az alapítvány megtéríti.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A Felügyelő Bizottság jogosult:
 ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását
 a kuratóriumtól jelentést kérni
 az alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni
 a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha tudomására jut, hogy a működés során olyan
jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszűntetése,
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi
szükségessé
 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.)Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány tiszta
vagyonát a község közbiztonságának és környezetvédelmének segítésére kell
fordítani.
Ezen Alapító Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell
jegyeztetni a nyilvántartásba. Az alapítvány a bejegyzéssel jön létre.
12.)Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyéb hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni.
*1
13.) A közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.
Fegyvernek, 2010. április 29.
(Huber Ferenc)
polgármester
Képviselő-testület
nevében
*11
Fegyvernek, 2011. január 27.
*11

(Tatár László)
polgármester
Képviselő-testület
nevében

Megjegyzés:
*1 A 74/1998.(V.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*2 A 49/1994.(IV.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*3 A 32/2002.(II.28.) sz. önk.határozattal módosítva
*4 A 10/2003.(I.30.) sz. önk.határozattal módosítva
*5 A 111/2003.(VIII.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*6 A 12/2005.(I.27.) sz.önk.határozattal módosítva
*7 A 84/2005.(V.26.) sz. határozattal módosítva
*8 A 17/2010.(I.28.) sz. határozattal mód.
*9 A 37/2010.(II.25.) sz.határozattal mód.
*10 A 88/2010.(IV.29.) sz. határozattal mód.
*11 A …./2011 (I. 27.) sz határozattal mód.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás
módosítására
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának jelenlegi módosítását
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, (továbbiakban: Áht.) valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szabályainak változása indokolja.
Az Államháztartási törvény 18/K. §. (7) bekezdése kimondja, hogy jogi személyiségű társulás alapító
okiratán a társulási megállapodást kell érteni. Az alapító okirat tartalmára vonatkozó szabályok a szervezet
tevékenységének besorolása és az államháztartási szakfeladatok rendje szintén módosultak a fenti
jogszabályok alapján.
A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 17. §. (1)
bekezdése alapján a társulás önálló jogi személy, létrehozásához nem alapító okirat, hanem társulási
megállapodás szükséges. A státuszváltozás a társulási megállapodáson már átvezetésre került, a Társulás
alapító okirat helyett társulási megállapodással rendelkezik, így szükséges a korábbi alapító okirat, valamint
módosításainak hatályon kívül helyezése.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő
határozati javaslatok elfogadására:
………../2011. (I.27.) sz.

határozati javaslat

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött Megállapodás
módosításáról.
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
társulási megállapodásának módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A társulási megállapodás módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervhez be kell nyújtani.
3. A társulás Alapító Okiratát és annak módosításait hatályon kívül helyezi.
18/2008. (II. 28.) sz. önk. hat. 1. pont Alapító Okiratra vonatkozó szövegrész
192/2008. (XI. 27.) sz. önk. hat. 4-6. pontok
34/2009. (II. 26.) sz. önk. hat.
97/2009. (V. 28.) sz. önk. hat.
191/2009. (IX. 24.) sz. önk. hat.
223/2009. (XI. 26.) sz. önk. hat.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
TISZK
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. 01. 27.
Tatár László
polgármeste
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melléklet
MEGÁLLAPODÁS
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére
MÓDOSÍTÁSA

1.A megállapodás I/15. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„2008. évi CV. Törvény a költségvetési szervek jogállásáról, gazdálkodásáról”
Helyébe a következő szövegrész kerül:
15.) A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai és egyéb jogszabályok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
A szakképzésről szóló LXXVI. Tv.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
A számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet.
A helyi önkormányzatokról szóló1990 évi LXV. Tv.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv.
A szakképzés támogatásáról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Tv.

2. A Megállapodás I/17. pontjának helyébe a következő szövegrész kerül, és ezzel egyidejűleg az I/18.
pont 17.) -re módosul:
„16.) A társulás valamennyi tevékenysége:
749031 1 Módszertani szakirányítás
749031 2 Módszertani szakirányítás
749032 1 Minőségbiztosítási tevékenység
841901 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
853000 1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856000 1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856020 1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856020 2 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856091 1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856091 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856099 2 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

Fegyvernek, 2010. január 27.……………….
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Záradék:
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött megállapodás
módosítását az alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal 2010. december 31-i
hatállyal fogadták el.
Polgármester, közgyűlés elnöke
Önkormányzat neve
Határozat száma
aláírása
Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata

Jászárokszállás Város
Önkormányzata

Jászberény Város
Önkormányzata

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat

Karcag Város
Önkormányzata

Kenderes Város
Önkormányzata

Kisújszállás Város
Önkormányzata
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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
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27 –i ülésére, településfejlesztési terv
aktualizálásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Nagyközség Településfejlesztési Tervét a
105/2005 (VI.30.) számú határozatával hagyta jóvá. A koncepció tartalmazza a település helyzet elemzését, és a
2007-2013 időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, programokat, azok becsült költségét.
A tervben szereplő statisztikai adatok frissítésre szorulnak a megfogalmazott problémák és fejlesztési
elképzelések egy része 2005 – 2011 években megvalósulnak, ezért szükségessé vált a program felülvizsgálata,
melyet széles körű társadalmi egyeztetés keretében kívántunk megvalósítani.
A programot véleményezésre megkapták az intézmény vezetők, képviselő testület tagjai, 20 vállalkozó, civil
szervezetek és magánszemélyek. A tervvel kapcsolatosan 3 észrevétel érkezett be hivatalunkhoz.
Fentiek alapján a fejlesztési tervből az alábbi megvalósult „elképzelések” kerülnek ki (áthúzással jelölve):
1/A kutak hangfrekvenciás vezérlése – megvalósult
1/B hidroglóbusz cseréje – megvalósult
1/C térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép elkészítése - megvalósult
1/C a kitermelt és fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének bevezetése – áthelyezés az 1/A prioritáshoz
3/A településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és természetvédelmi értékek felújítása – megvalósult
3/C akadálymentesítés – megvalósult
4/B egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer kiépítése – megvalósult
5/E orvosi rendelő bővítése – megvalósult
Fentiek alapján a fejlesztési tervbe az alábbi „elképzelések” kerülnek beemelésre (vastagon szedett):
1/A a kitermelt és fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének bevezetése – áthelyezés az 1/C prioriásból
3/A a település központi területeinek rehabilitálása: Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, Nepomuki
Szt. János szobor és környezetének rehabilitációja/áthelyezése
OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS

BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN

1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az
ivóvízhálózat rekonstrukciója

413 millió Ft

a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása, kutak
hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a fertőtlenítő rendszer
korszerűsítése, fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése
b. Hidroglóbusz cseréje
c. Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép elkészítése, a
kitermelt és fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése

343 millió Ft

60 millió Ft
10 millió Ft

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás
technológiai hátterének korszerűsítése
a. Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése, szennyvíztelep
kapacitásának bővítése, utótisztító tó hatékonyságának javítása
b. Komposztáló telep létesítése
3. Település belterületének átfogó rendezése

3500 millió Ft

a. Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és
természetvédelmi értékek felújítása
a.) A település központi területeinek rehabilitálása: Piac
kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, Nepomuki Szt. János
szobor és környezetének rehabilitációja/áthelyezése
b. Belterületi utak építése
c. Középületek felújítása, akadálymentesítése, valamint
energiaracionalizálása
d. Fecskeház program (bérlakások építése)

270 millió Ft

e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója

50 millió Ft
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3350 millió Ft
150 millió Ft
605 millió Ft

150 millió Ft
100 millió Ft
120 millió Ft
40 millió Ft

f. Református Templom teljes rekonstrukciója

25 millió Ft

4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések

2257 millió Ft

a. Holt – Tisza rehabilitáció
b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer kiépítése

1000 millió Ft
7 millió Ft

c. Bíró kastély felújítása
d. Szánkópálya építés
e. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja, szabadidő park
kialakítása
f. A meglévő meleg víz bázis hasznosítása (gyógyfürdő építése)

100 millió Ft
50 millió Ft
100 millió Ft
1000 millió Ft

5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztése

1220 millió Ft

a. 12 tantermes általános iskola építése

700 millió Ft

b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése

50 millió Ft

c. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli emberek, köztük a
romák foglalkoztathatóságának javítása

50 millió Ft

d. Többfunkciós közösségi ház építése

50 millió Ft

e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás feltételeinek
megteremtése
f. Sportcsarnok építése
g. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése

300 millió Ft
50 millió Ft

20 millió Ft

6. Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek
védelme
a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása (Kunhalmok,
Tintagyep)
b. Külterületi földutak burkolása
c. Átfogó fásítási program
d. Belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése

980 millió Ft

Fejlesztések összesen

8975 millió Ft

50 millió Ft
400 millió Ft
30 millió Ft
500 millió Ft

A prioritásokhoz rendelt források felülvizsgálata – konkrét tervek és tanulmányok hiányában – nem kerültek
módosításra. A helyzetellenzésben elvégzett statisztikai adatok frissítése megtörtént, ezek jelen
előterjesztésben nem kerülnek felsorolásra.
A terv módosított változata – egységes szerkezetben - elérhető a www.fegyernek.hu/letöltések /képviselő
testületi anyagok/előterjesztések útvonaton.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
................../2011.(I. 27.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Nagyközség Településfejlesztési
Terv (2005-2013) című dokumentum módosításait egységes szerkezetben melléklet szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoport vezetői
Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2011. január 12.
Tatár László
polgármester
Készítette: Nardai D.
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Helyzetfeltárás
Természeti adottságok – környezeti állapot:
Fegyvernek Jász - Nagykun - Szolnok megye közepén, a Tisza bal partján, a Jászság és a Nagykunság
között fekvő község, amely a Törökszentmiklósi kistérséghez ill. az Észak - Alföldi régióhoz tartozik.
Fegyvernek közigazgatási területe a Kevi Kristály része. Tehát elmondhatjuk, hogy földrajzi fekvése
igen kedvező. Területe 7148 hektár.
Külterületét rövid szakaszon az élő Tisza is érinti, a Tisza holtága pedig belterületéig nyúlik. Egykor
fontos tiszai kikötőhely. A települést keletről Kenderes, délről Örményes, nyugatról Törökszentmiklós
és a Tisza folyó, északról Tiszabő határolja. Külterületi részeit vadvizek, kisebb nádas foltok tarkítják.
A tájra jellemző Kenderes - Bánhalma felőli szikes legelők, melyet a Tisza felé közeledve a Tisza menti
területre jellemző Tiszai hordalékok, illetve vízelvezető vonalak zavarnak. A Tisza szabályozása előtt a
területnek csak kis részét öntötte el a vízgyűjtő hely, az ún. Büdöséri tó, melyről a víz Büdöséren
keresztül a Berettyóba jutott. Az 1856-os Tiszai átvágás két holtágat alakított ki, melynek hossza
meghaladja a 20 km-t.
Éghajlata mérsékelten meleg - száraz. A nyári évnegyedben 810-820 óra, a téliben 190 óra napsütés
jellemző. Évi középhőmérséklete 10,2-10,4 °C. Legalacsonyabb minimum hőmérséklete -17 °C és
-17,5 °C között várható. Az évi csapadék 550-600 mm között van, ebből a szempontból az ország
egyik legszárazabb tájkörzetébe tartozik, erős vízhiányban szenvedő terület. A leggyakoribb szélirány
északkeleti, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s. Az alacsony, de ármentes síkság felszínét az elhagyott
folyómedrek, morotvák és néhány kunhalom teszi némileg változatossá.
Növényvilágára a Tisza medrét övező fűz-nyár-égerliget erdők, szikes mocsarak és a hernyópázsitos
rétek jellemzők. A kunhalmokon a természetes lösznövényzet is fennmaradt.
A Tisza holtága a tavaszi és őszi madárátvonulás alkalmával számos védett madárfaj számára fontos
védett táplálkozó- és pihenőhely. Vadászati szempontból jelentős a vadkacsa és a fácán.
Ásványkincse nincs, időszakos fakitermelés a Tisza melletti galériaerdőkben lehetséges.
Talaja igen kötött: sztyeppesedő réti szolonyec, alföldi mészlepedékes csernozjom, illetve kisebb
mértékben réti csernozjom.
Természetvédelmi értékek: A külterület Nagykörűvel határos részén, a Tisza hullámterében
helyezkedik el a Közép - Tiszai Tájvédelmi Körzet fegyverneki szakasza, mely országos jelentőségű
védett terület. Az 1998. évi LIII. törvény ex. lege. védetté nyilvánította az összes kunhalmot, melyek
Fegyverneken az alábbiak: Fekete halom, Mányai halom, Kettős halom, Lelovich halom, Nagy Koller
halom, Eperjes halom (részben feltárt régészeti lelőhely). A Kálvária dombnak tulajdonított gyógyító
„erő” a település idegenforgalma számára lehetőségeket rejt magában.
Épített értékek: A település s egyben a megyének is egyik legrégebbi műemléke a gótikus stílusban,
1480 körül épült Pusztatorony. Régészeti feltárását nem teszi lehetővé a körülötte lévő újtemető. A
téglából és kőből faragott négyzetes alapú torony megmaradt kétharmad része mintegy 16 méterre
magasodik ki a jelenlegi környezetéből.
Műemlék jellegű építmény még a Szapáry- és a Bíró kastély. Ez utóbbit alkalmassá lehetne tenni
szálláshely biztosítására a turizmus számára.
A település központjában található 3 műemlék és a Római Katolikus Templom, melyek rossz állapotuk
miatt elvesztették „díszítő funkciójukat”.
Ugyancsak műemlék a 4-es számú főútvonal mentén Fegyvernek-Szapárfalunál a 128-129. kilométer
között a Nepomuki Szent János-szobor és építménye. A szobrot 1775-ben emelték barokk stílusban.
A háromszög alaprajzú, magas szobortalapzaton a maradványokból még jól kivehető a dús redőzetű
ruhában ábrázolt Mária szobor a kisded Jézussal. A szoborcsoport védelmét háromszögletű pilléreken
álló háromszög alaprajzú, zsindelyfedésű, sátortetős téglaépítmény szolgálja. A szobor fölötti
úgynevezett csehsüveg boltozatot kosáríves hevederek hordozzák.
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Humán erőforrás és szolgáltatások helyzete:
Demográfiai viszonyok:
A település területén az 1700-as évek végén 1800-as évek elején pusztaság volt. Az 1800-as évek
közepén kezdődött meg a nagyobb arányú betelepítés (magyarországi németek), melynek
köszönhetően 1870-re a jelenlévő összes népesség 3184 fő volt.
A település a különböző háborúk pusztításai és a hosszabb-rövidebb békeidők váltakozásával hol
elnéptelenedett, hol pedig virágzó fejlődésnek indult. Ennek következtében nem alakult ki egy
évszázados hagyományokon alapuló településkép, nem alakulhatott ki a polgárság, nem igazán
teremtődtek nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyományok, szokások.
Az 1940-es 1950-es évekre kialakuló iparosodásnak és ezzel együtt fejlődő polgáriasodásnak véget
vetett az államosítás.
Ezek a történelmi tények még ma is rányomják a bélyegüket a település jelenlegi helyzetére és
fejlődési irányaira, lehetőségeire.
A nagyközség állandó lakóinak száma: 1949-ben 7033, 1960–ban 7835 fő, 1975-ben 6821 fő, 1981ben 7495 fő; 1985-ben 7392 fő; 1990–ben 7059 fő, 1996–ban 7459; 1997–ban 7447 fő; 2001–ben
7342 fő; 2003–ban 6908; 2004-ben 7348, 2005-ben 7280, 2006-ban 7200, 2007-ben 7163, 2008-ban
7148, 2009-ben 7095 fő.
2010. január 1.- állapot szerint az állandó népesség 7095 fő, mely férfi – nő bontásban az alábbiak
szerint oszlik meg: 3500 fő férfi, ill. 3595 fő nő. Korcsoportos bontása az állandó népességnek az
alábbiak szerint alakul:
Életkor
0 – 2 éves
3 – 5 éves
6 – 13 éves
14 – 17 éves
18 – 59 éves
60 – 100 éves

Nemek
Férfi
121
135
359
193
2116
503

Nő
120
115
304
164
2010
701

A népesség száma összességében nem mutat nagymértékű csökkenő tendenciát, inkább az
elöregedés a jellemző, vagyis a fiatalok nem látnak perspektívát abban, hogy - miután befejezték
iskolai tanulmányaikat - itt maradjanak, vagy visszajöjjenek.
A település egyik fő problémáját ez jelenti, vagyis hogy a helyi illetve környékbeli (20-30 km
körzetben) vállalkozások, valamint non-profit szervezetek nem tudnak megfelelő számú és
képzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani.
A népsűrűség településre jellemző adata 99,4 fő/km2, ami meghaladja a megyei átlagot (74 fő/km2)
és nem sokkal marad el az országos átlagtól (108 fő/km2).
Gyengeséget jelent e téren az egyre öregedő népesség, a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya,
illetve a magasan képzett fiatal szakemberek elvándorlása.
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Egészségi állapot:
A településen járó beteg ellátás működik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, két fogorvosi és négy
védőnői körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti ellátást
társult formában oldja meg a település. A településen két gyógyszertár működik, mely ellátja
Örményes és Tiszabő községeket is. A település földrajzi elhelyezkedéséből és az egészségügyi
infrastruktúra (fizikai, humán) fejlettségéből adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a jövőben
várhatóan erősödni fog.
A halálhoz vezető megbetegedések és a halálozás okai a háziorvosi statisztikák alapján a következők
településünkön:
- Infarctus,
- Magas vérnyomás,
- Cukorbetegség,
- Daganatos betegség,
- Légző és mozgásszervi megbetegedések,
- Pszichiátriai betegségek.
A fenti betegségek nagy része élet- és szemléletmód változtatásával csökkenthető lenne.
Erősségként elmondhatjuk, hogy a településen jól kiépült az egészségügyi alapellátás, viszont a
lakosság egészségi állapota nem megfelelő, főleg a munkaképességet befolyásoló betegségek aránya
magas.

Iskolázottság, műveltség:
Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések képviselőtestülete két intézményfenntartó társulást
hozott létre 2007. júniusában az oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátására.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységei közé tartozik az óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás, a gyógypedagógiai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi,
enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, valamint a
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek ellátása, óvodai fejlesztő
program működtetése.
Fegyverneken 4 tagóvoda működik. A 4 tagintézményben összesen 274 kisgyerekre 21 óvónő felügyel
12 csoportszobában. A bölcsőde 15 férőhelyes, ami maximális kihasználtsággal működik.
Az óvodáknak helyet adó épületek 1920-1930-as években épültek, nem óvodai funkcióval, jelenlegi
állapotuk többszöri átépítéssel jött létre. Ezek az épületek napjainkban nem felelnek meg a kor
követelményeinek, szükséges ezen épületek korszerűsítése, bővítése, esetlegesen újak építése
(Annaházi Óvoda). 2009-ben sikerült felújítani a Szapárfalui tagóvodát, 2010-ben az Újtelepi
tagóvodát.
Az oktatással kapcsolatos feladatokat az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat látja el. Napjainkban az általános iskolában 650, a szakiskolában pedig 120
gyerek tanul, összesen 43 tanteremben 71 nevelő irányítása mellett.
A szakiskolai oktatás keretében az alábbi szakmák elsajátítására van lehetőség: hegesztő,
szerkezetlakatos; virágkötő, - berendező, virágkereskedő; csecsemő- és gyermekruha készítő, férfi
szabó, női szabó; dísznövénykertész, gyümölcstermesztő (kertész), zöldségtermesztő (kertész);
cukrász, pincér, szakács. A szakiskola működtetése kettős eredménnyel jár, egyrészt nem hagyja
elkallódni a fiatalokat, másrészt szakmát ad a kezükbe, melyet akár helyben vagy a környéken is
hasznosíthatnak.
A településen érettségit adó intézmény nem működik, a hallgatók a környező városokban folytatják
középfokú tanulmányaikat (Szolnok, Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kisújszállás).
Hiányoznak az információs technológia megismertetését segítő, az oktatás modernizálását lehetővé
tevő eszközök (IT eszközök). Az épület, termek, kiegészítő helységek száma, mérete sem felel meg
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teljes mértékben az igényeknek és az előírásoknak. Az Orczy Anna Általános Iskola tagintézmény
többek között azzal a gonddal küzd évek óta, hogy az oktatás a településen szétszórtan, hat
intézményben folyik.
Településünkön erősség tehát, hogy középfokú oktatás is működik, viszont hátrány, hogy az Orczy
Anna Általános Iskola tagintézményben sok épületben folyik az oktatás és hogy az oktatási
intézményekben hiányosak az információs technológia megismerését szolgáló eszközök.
Az 1990-ben és 2001-ben tartott népszámlálási adatokból a 7 évesnél idősebb népesség legmagasabb
iskolai végzettségéről a következők olvashatók ki:
adatok (fő)
Ált.isk.1.
Ált.isk.
Ált.isk.
Középiskola
Középiskola
Egyetem,
évfolyamát 1-7.
8.
érettségi nélkül érettségivel
főiskola
sem
évfolyam
évfolyam
végezte el
1990
154
2549
1936
898
588
213
2001
99
1956
1956
1492
826
268
A 7 évnél idősebb lakosság létszámához viszonyítva, százalékos lebontásban az iskolázottság
mértéke:
(2001-ben az összlétszám 7342, ebből 7 évnél fiatalabb 745 lakos, így a statisztikát 6597 fővel
végeztük el.)
2001-ben
7
évnél
idősebbek
száma
6597
100 %

Ált.isk.1.
évfolyamát
sem végezte
el
99
1, 5 %

Ált.isk.
1-7.
évfolyam

Ált.isk.
8.
évfolyam

Középiskola
érettségi
nélkül

Középiskola
érettségivel

Egyetem,
főiskola

1956
29, 64 %

1956
29, 64 %

1492
22, 61 %

826
12, 52 %

268
4, 06 %

Kultúra, közművelődés, közgyűjtemények:
A település kulturális élete a lehetőségekhez képest kielégítő, de koránt sem teljes. Az amatőr
művészeteknek jelentős hagyományai vannak. Korábban a felnőtt színjátszás, napjainkban az iskolai
énekkarok és a diákszínjátszók, a Művelődési Házban a citera zenekarok, néptánccsoportok és a
fúvós zenekar ápolják a művészeti hagyományokat és fellépéseik gazdagítják az ünnepi
rendezvényeket.
A településen 26 civil szervezet működik. Ezek közül a legtöbb embert érintő és a település életében
meghatározó szerepet játszó egyesületek, szervezetek a következők:
-Nagyközségi Sport Egyesület, tagjainak létszáma 200 fő,
-Fegyverneki Horgász Egyesület 340 fő,
-Baldácsy Művészeti Egyesület, tagjainak száma 85 fő,
-Hermann Ottó Vadász Társaság, tagjainak száma 30 fő,
-Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász Egyesület, tagjainak száma 105 fő,
-Galambász Egyesület, tagjainak száma 50 fő.
Az említett civil szervezetek tevékenyen részt vesznek a település életében. Azonban
érdekérvényesítő képességük nem elég erős.
A Művelődési Házhoz tartozó községi könyvtárban több mint 37 000 kötetet számláltak 2003-ban.
Erősség a civil szervezetek működése és a művészeti hagyományok (tánc, zene) nagyfokú ápolása,
viszont gyengeségeink sorát bővítik, hogy a lakosság és a civil szervezetek nehezen mozgósíthatók, a
civil szervezetek érdekérvényesítő képessége gyenge az önkormányzat és a lakosság felé, ill. a
szabadidő kulturált eltöltésének nincsenek meg a feltételei.
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A lakhatás körülményei:
Lakóházainak száma: 1949-ben 1536, 1960–ban 1932; 1990–ben 2656, 1996–ban 2731;
1997–ben 2731; 2003-ban 2682; 2004-ben 2615, 2008-ban 2680 db.
A Statisztikai évkönyv 2008. évi adatai alapján a lakás állomány az év végén 2680, melyből épített
lakás 3 db (mindhárom ház 3 szobás), megszűnt lakás pedig 1 db volt. Az évfolyamán kiadott új
építési engedélyek alapján létesítendő lakások száma 7 db.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség:
Fegyverneken 2010. évben a nyilvántartott álláskeresők száma 659 fő. A munkavállalási korú
népesség 4599 fő. Relatív mutató: 14,33 % (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú
népesség %-ában). Arányszám: 1,76 (a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított
aránya).
A munkanélküliségi ráta a ’90-es évek elején jellemző, 23-25% körüli értékről 10-12%-ra csökkent. A
munkanélküliek közül a tartós munkanélküliek aránya 45%. Az 1994-es 64,4%-os értékhez képest ez
is csökkenő, javuló tendenciát mutat, bár az arány még így is magas.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint a településen 300 fő vallotta magát roma származásúnak. A
kisebbségi önkormányzat képviselője szerint ez a szám inkább 650-700 körül mozog. A problémát
velük kapcsolatban az jelenti, hogy az iskolai végzettségük alacsony, kevés közöttük, akinek szakmája
van, a társadalomba való beilleszkedésük nem megfelelő, így a munkaerőpiacon való
elhelyezkedésük szinte reménytelen. Itt termelődik újra leginkább a munkanélküli generáció.
Megoldást az jelenthetne, ha minél tovább az iskolarendszer keretén belül tarthatnánk őket, illetve
alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítanánk számukra és természetesen mindennek
előkészítésébe, a megvalósítás folyamatába is be tudnánk vonni őket.
Munkanélküliség alakulása a népességhez képest % -ban
2006 év
6,58

2007 év
8,38

2008 év
10,96

2009 év
15,18

2010. év
14,33

A településen a mikró- és kisvállalkozások szerepe domináns, közepes és nagy cég nem található a
településen.
Az iskolai végzettség szerinti összetételben továbbra is magas a szakképzetlenek száma, közülük kerül
ki a legtöbb munkanélküli.
Megállapítható, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a településről elvándorolnak.
Településünk gyengesége továbbra is a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya, a magasan képzett
fiatal szakemberek elvándorlása ill. a munkanélküliség magas szintje, főleg a roma lakosok körében.
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Szociális védelem, társadalmi kirekesztettség:
Fegyvernek szociális ellátórendszeréről megállapítható, hogy adekvát lehetőségek biztosítottak. Az
önkormányzat lakosságszám szerinti kötelező szolgáltatásai biztosítottak, az ellátórendszer a
településen kiépített. A kötelező alapellátáson felül a település területi elosztottságának megfelelően
3 Idősek Klubját tart fenn nappali ellátásban. A településen a szakosított ellátásban 2 ápolást,
gondozást nyújtó intézmény vesz részt az idős ellátás részeként. Az egymásra épülő szolgáltatást az
Önkormányzaton kívül a Megyei Önkormányzat és a szociális vállalkozásban működő KHT. Biztosítja.
A társadalmilag kirekesztett csoportok közül a településen jelentősen emelkedett a
mozgásfogyatékosok száma, a nyilvántartott pszichiátriai betegek száma, csökkent viszont a
hajléktalansággal veszélyeztetettek köre, és az effektív (valós) hajléktalan személyek száma sem
növekedett. A pszichiátriai és szenvedélybetegek száma az elmúlt évek során kis mértékben
emelkedett.
Településen az idősellátást kell megerősíteni, továbbfejleszteni. Hiányzó szolgáltatásként jelenik még a
fogyatékosok ellátása, mivel az étkeztetésen és házi segítségnyújtáson kívül a település nem
rendelkezik a fogyatékosokat ellátó rendszerrel. Szintén hiányzó szolgáltatás a szenvedélybetegek és
pszichiátriai betegek ellátása.

A gazdaság jellemzői
Ipar:
Fegyverneken 2009 évről 384 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2009. évre számolt
iparűzési adó összege 47.433.000 Ft.
A vállalkozások tevékenységük alapján ehhez a következő arányban járulnak hozzá:

-

Mezőgazdaság:
Ipari tevékenység:
Kereskedelem:
Szolgáltatások:
Vendéglátás:

iparűzési adóalap
16 %
17 %
13 %
49 %
5%

A népesség gazdasági aktivitása 1980-ról 2001-re a 65%-ára csökkent. Míg 1980-ban 45,1%, 1990-ben
41,1%, addig a 2001-ben mért adatok szerint 29,5% a népesség gazdasági aktivitása. Ez a kistérségi
illetve a megyei adatok alatt van.
A 2001-es népszámlálási adatok alapján a 2053 fő dolgozó lakónépességből 1100 fő (53,6%)
dolgozott helyben, 953 fő eljárt dolgozni. Más településről 113 fő járt ide dolgozni.
A helyben dolgozó 1100 fő 62%-a érettséginél alacsonyabb végzettségű. Az 1100 fő 15%-a
mezőgazdaságban, 25%-a iparban, építőiparban, 60%-a a szolgáltatási ágazatban volt foglalkoztatva
2001 évben.
A településről dolgozni eljáró 953 főből 297 főnek volt legalább középiskolai érettségi szintű
végzettsége. Az eljárók 57%-a az iparban, építőiparban dolgozott.
A foglalkoztatás szerkezetének vizsgálata szintén a vállalkozói adóbevallásokban közölt (2009-ben
384 fő foglalkoztatott) adatokon alapul. Ennek alapján, szintén tevékenység szerint a
foglalkoztatottak megoszlása a következő:
- Mezőgazdaság:
42,9 %
- Ipari tevékenység: 5,2 %
- Kereskedelem:
15,1 %
- Szolgáltatások:
32 %
- Vendéglátás:
4,6 %
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Az ipar gyengesége, hogy nincs termékfeldolgozás, nincs eredeti termék, tőkeszegény a vállalkozói
réteg, ill. nem létesített beruházást sem közepes, sem nagy cég.

Mezőgazdaság:
A terület 70%-át jó minőségű alföldi mészlepedékes csernozjom és csak kis mértékben
kedvezőtlenebb adottságú réti csernozjom fedi. A fennmaradó 30 %-nyi területen mintegy fele-fele
arányban öntés és szikes talaj található.
A földterületek 20%-a jelenleg is öntözhető és ezen kívül még szintén 20%-a öntözhetővé tehető a
kiterjedt kettőshasznosítású (öntözés, belvízelvezetés) csatornahálózatnak köszönhetően.
Az 1. számú táblázat tartalmazza a település külterületének művelési ágankénti megoszlását.
1. táblázat: Földrészlet statisztika, művelési áganként (Fegyvernek)
összes alrészlet terület
(ha)
erdő
140
gyep
434
gyümölcsös
187
kert
4
nádas
8
szántó
5217
Termőterület összesen:
5990
termelésből
kivett
1158
terület
Összesen:
7148
művelési ág

A fontosabb növénykultúrák megoszlása az összes mezőgazdasági terület függvényében:
- búza, árpa:
- napraforgó
- kukorica
- zöldség, gyümölcs

60%
20%
10%
10%

A gyümölcstermesztés szerepe erősen lecsökkent - a támogatások ellenére alig történtek telepítések
az utóbbi időben - amit termesztéstechnológia korszerűtlensége valamint a nyomott felvásárlási árak
és elaprózódott „birtokszerkezet” okoznak.
A zöldség- és gyümölcstermesztésben nagy lehetőségek vannak, a hagyományok valamint a
termőföldi adottságok megfelelőek, de a feldolgozóüzemek és tároló kapacitások (hűtőház) valamint
az előrelépéshez szükséges termelői összefogás hiányzik. Az élő munkaerő mennyisége és színvonala,
a minőségi termék-előállításhoz nem megfelelőek.
A 800 ha-os LINEAR öntözőtelep kapacitása azonban kihasználatlan, mert a tulajdonosok száma nagy,
a birtokszerkezet kedvezőtlen (apró földterületek). Az önkéntes földcserére és főleg a termelésben,
értékesítésben való együttműködésre nincs meg a tulajdonosok, illetve a gazdák hajlandósága.
Sajnos ez nem csak az öntöző berendezés működtetését drágítja meg, hanem ezen keresztül a
termékek előállítási költségét is, amely veszélyezteti az amúgy sem stabil értékesítési pozíciókat.
Összességében a mezőgazdaságról elmondhatjuk, hogy a mezőgazdasági termeléshez jók a
természeti adottságaink illetve termelési hagyományaink, jelentős arányú öntözhető földterülettel
rendelkezünk.
Gyengeség viszont, hogy a művelési ágak szerkezete előnytelen, az erdősültség aránya alacsony,
hiányzik a termelők összefogása.
- 11 -

Gazdasági szolgáltatások, kereskedelem, turizmus:
A kereskedelem és szolgáltatások terén elmondható, hogy a település nincs ellátva nagyságának és a
jelentkező igényeknek megfelelő kereskedelmi hálózattal. Fegyverneken 1996 – ban összesen 196
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi vállalkozás működött, melyekből 154 volt egyéni vállalkozás. Az
ÁFÉSZ 1995 – ben bekapcsolódott az országos COOP – láncba. 1996 – tól 76 kiskereskedelmi és 29
vendéglátóegység szolgálja a lakosságot és a vendégeket. A kiskereskedők és a vendéglátóhelyeket
üzemeltetők zöme vállalkozó. Az önkormányzat 2002. évi adatai szerint a Fegyverneken működő
vállalkozások száma 82 ebből a mezőgazdasági vállalkozás 18 (tendenciájában növekvő), a
szolgáltatás 42 (stagnáló), az ipari termelő vállalkozások száma pedig 22, szintén növekvő
tendenciájú.
A szabadidő eltöltésének nincsenek meg a kulturált feltételei. A kereskedelmi és szolgáltató ágazat a
szolgáltatások szűk körét öleli fel, és alacsony színvonalon működik. Posta és fiókposta működik. A
pénzügyi szolgáltatások esetében a vállalkozások és a lakosság számára igen szerény a lehetőség.
Fegyverneken egyedüli pénzintézetként a Takarékszövetkezet működik. A helyzet nem is igen látszik
változni, mivel a pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások inkább a nagyobb városokban nyitnak
fiókot. Az informatika terjedésével szolgáltatásaik Internetes elérését helyezik előtérbe, viszont ez a
jelenlegi technikai háttér szűk keresztmetszete miatt a kistelepüléseken élők problémáját nem oldja
meg. Ehhez még kapcsolódik, hogy az emberek többsége nem tudja használni ezeket az eszközöket,
sőt kifejezetten elzárkózik használatuktól. A probléma második felére megoldást jelentene egyrészt
egy közösségi ház létrehozása, ahol a lakosság, vagy éppen egy vállalkozó bizalommal fordulhat
segítségért. Másrészt az iskolai oktatásban előtérbe kell helyezni ezen eszközök használatát, javítva
ezzel az oktatás színvonalát is.
A településen működő vállalkozásoknak átfogó térségi szerepük van, az ÁFÉSZ, a Takarékszövetkezet,
a Szakiskola, a Rendőrőrs kapcsán. Gyengeség viszont a kereskedelmi és a szolgáltató szektor
részleges hiánya, a meglévő pedig alacsony színvonalú.
Turisztikai erősségeink között szerepel a Holt – Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás, de jelenleg
turisztikai lehetőségek kihasználatlanok és az ehhez szükséges infrastruktúra és marketing
tevékenység hiányzik.

Műszaki infrastruktúra:
Közlekedés:
Fegyverneknek Örményessel közös vasútállomása van a Budapest - Szolnok - Debrecen - Záhony
fővonalon, de a vasútvonal a község jelenlegi területét nem érinti, attól délre Örményesen keresztül
húzódik. A Fegyvernek - Örményes vasútállomás autóbusz járatainak száma ritka, illetve a járatok
menetrendje kiszámíthatatlan és nincs összhangban a vasúti menetrenddel.
Autóbusz összeköttetése van: Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő - Tiszaroff; Szolnok Törökszentmiklós - Szapárfalu - Kisújszállás; Szolnok - Törökszentmiklós - Fegyvernek - Tiszabő Tiszaderzs; Fegyvernek - Örményes - Kuncsorba. A település belterületén helyi tömegközlekedési
járat nem üzemel, de ezt a hiányt a 20-30 percenként közlekedő helyközi járatok szinte pótolják.
A környező nagyobb helységektől való távolsága: Kunhegyestől 25 km-re, Kisújszállástól 18,7 km-re,
Törökszentmiklóstól 15,6 km-re, Szolnok megyeszékhelytől 34,4 km-re fekszik.
Fegyvernek Nagyközség területét érintő országos közutak:
 4-es számú Budapest - Záhony-i I. rendű főút
 34-es számú Tiszafüred - Fegyvernek-i II. rendű főút
 3216-os számú Fegyvernek - Tiszafüred-i összekötő út
 3223-as számú Nagykörű - Fegyvernek-i összekötő út
 4204-es számú Kuncsorba - Fegyvernek összekötő út
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Erősségeink a jó megközelíthetőségünk, a 4. számú főút, ill. Törökszentmiklós, Szolnok közelsége
miatt. Viszont hátrány, hogy a 4. számú főút kapacitása, műszaki állapota rossz és az autópálya
közelségének hiánya.

Energiaellátás:
2003-ban a villamos energiát fogyasztó háztartások száma 3016; 2004-ben pedig 2615 (100 %). A
háztartások részére szolgáltatott villamos energia 6361 MWh. Fegyvernek elektromos ellátását a
törökszentmiklósi 120/120 KV-os állomás biztosítja közel 100%-ban. E mellett a településen délről
Örményes felől, keleti irányból Kenderes felől, északi irányból Tiszabő felől, nyugaton Nagykörű felől
van betápláló rendszer. A meglévő elektromos rendszer a közigazgatási és a belterület igényeket
maradéktalanul kiszolgálja. Az éves energiaigény jelentősen nem változik. Bármilyen újabb lakossági,
kommunális és vállalkozói igényt a meglévő rendszer fogadni tud. A közvilágítási rendszer
korszerűsítése 2002-ben történt. A közterület megvilágítási szintje megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
A településen a földgázellátás gerinchálózata teljes mértékben kiépült. Az ingatlanok több mint 95%án van gázcsonk. 2003-ban a vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 1785; 2004-ben 1800 (68,8
%), 2008-ban pedig 2016 (75 %). A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 3572 km3. A település
órai csúcs gázigénye 1000-1200 m3 (Forrás: TIGÁZ).
A településen két telephely található, ahol üzemanyag töltési lehetőség van. (MOL kút, Pajola Bt.)
Ezeken kívül a település belterületén, 9 lakótelken történik konténeres PB gáz értékesítés.
A település helyzetéből és gazdasági struktúrájából adódóan a napenergia, szélenergia és biomassza,
hasznosítási lehetőségei jelentősek. Ezen kívül az energiaerdők telepítése és hasznosítása is
megfontolandó.

Infokommunikáció:
2004-ben a telefonhálózatba bekapcsolt lakások száma 1700 (65 %). Fegyvernek Nagyközség távközlő
rendszerének vázát a Helyközi Távbeszélő Igazgatóság üzemeltetésébe tartozó fényvezető kábelek
alkotják. Szélessávú Internet hozzáférési lehetőség (ADSL, kábelnet, mikrohullámú) biztosított. A
vezeték nélküli távközlést a településen a Telenor, Vodafone, és T-Mobil tornyok biztosítják. A
kábeltelevíziós hálózat az egész településen kiépítésre került 2006-ban.
Helyi tv, illetve rádió nem működik. A lakosság tájékoztatása a kéthavonta megjelenő Fegyverneki
Hírmondóban és a Miklósi Rádión keresztül történik. Ezt kiegészíti a település honlapján található
információs bázis, valamint a véleménynyilvánításra alkalmas fórumok.

Települési infrastruktúra:
A belterületi ivóvízhálózat az 1960-1970 –es években épült ki, hossza 92,9 km, amelyből 39,7 km
bekötővezeték. A hálózat zömében körvezetékes. A vezetékek anyaga acél, azbesztcement és KMPVC. A rendszer állapota közepes, az elöregedett azbesztcement vezetékek miatt gyakoriak a
csőtörések. Az elöregedett acélvezetékek és az egészségre is ártalmas azbesztcement vezetékek
cseréjét rövid időn belül meg kell oldani.
Az ivóvízhálózatba bekötött fogyasztóhelyek száma 2742. Az ivóvízhálózatba nem kötött lakások a
községben üzemelő 17 db közkifolyóról ellátottak, így a belterületen a lakosság 100%-a számára
biztosított a vezetékes ivóvíz. A kitermelhető vizek mennyiségileg kielégítik a település vízigényét,
azok rendszerint jó minőségűek.
A községi vízművet 1970-ben helyezték üzembe. A Fegyverneki Vízmű telep kapacitása 2800 m3/nap,
kihasználtsága átlagosan 26 %-os. A vízfelhasználás mennyisége átlag 717 m3/nap.
Az ivóvíz a település területén lévő rétegvízre telepített, 4 db mélyfúrású kútból származik. A
termelésbe állított ivóvízbázisok megfelelő természeti hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek,
nem minősülnek sérülékenynek.
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A termelt víz gáztalanítás, vas- mangántalanítás majd klórgázos fertőtlenítés után kerül a
vízhálózatba. A víztisztító berendezés ammónia mentesítővel való kibővítése indokolt, ezen kívül a
klórgáz alkalmazásának kiváltását segítő technológia alkalmazása is javítana az ivóvíz minőségén.
Vízszennyező anyagok az ammónia, vas, mangán és a nitrit, azonban a szolgáltatott víz szín, szag és íz
tekintetében megfelel a vonatkozó rendelet előírásainak. A vízbázis határértéken felüli ammónium
tartalma miatt a víztisztítómű fejlesztése indokolt. Az egyéb mikrobiológiai paraméterek
vonatkozásában sem a vízművet elhagyó, sem a hálózati ivóvíz minősége nem kifogásolt.
A községben 200 m3 térfogatú térszíni tároló és 100 m3 térfogatú hidroglóbusz található, utóbbi
felújítása 2010. évben megtörtént.
A település csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a
szennyvíztisztító telepen (hrsz: 017/4-5) történik.
A telep működését tekintve SBR technológiával üzemel. A telep kapacitása 150 m3/nap,
kihasználtsága csaknem 100 %-os, a tisztított szennyvíz elsődleges befogadója az utótisztító tó. A
szennyvíztisztító kapacitása a 717 m3/nap átlagos vízfogyasztáshoz képest nagyon kevés, a
szennyvízhálózat kiépítésével együtt bővítésre szorul.
A településen 2003-március 1.-től megoldott a kommunális hulladék szállítása és tárolása. A hulladék
ártalmatlanítása lerakással történik a Kétpói Regionális Hulladéklerakó Telepen. A keletkezett
kommunális hulladékok begyűjtése hulladékgyűjtő céljárművel történik. A hulladékokat a lakosok
120 és 1100 literes kukákba, illetve 70 és 120 literes zsákokba gyűjtik. A rendszeres kommunális
szemét szállítását az önkormányzat saját eszközeivel maga végzi. A már nem üzemelő fegyverneki
szeméttelepen a rekultivációs munkák 2010. évben megtörténtek. A településen szükséges lenne egy
komposztáló telep megépítése, meg kell oldani az építési törmelék elhelyezését, valamint a település
területén fokozatosan be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtést.
A kommunális szemétgyűjtésbe bevont lakások száma 2565 (98 %), minden ingatlanon kötelező a
közszolgáltatás igénybevétele. A lakosságtól elszállított összes települési szilárd hulladék mennyisége
2008-ban 1112 tonna.
2004-ben az önkormányzati tulajdonú utak hossza 189,859 km, ebből belterületi út 45,587 km,
melyből 37,025 km burkolt út (80 %). Külterületen 144,272 km úthálózat van, melyből 6,030 km
kiépített. A járdahálózat hossza 72 km (80 %-os kiépítettség).
A meglévő települési infrastruktúra fejlett, de a környezetvédelmi infrastruktúra hiányos
(szennyvízcsatorna hálózat és a korszerű hulladékkezelési rendszer hiánya) és nincsen kialakult
településképünk.

Intézményrendszer:
A fejezeten belül a település fejlesztésével kapcsolatos „intézményrendszer”-rel kívánunk foglalkozni.
Az önkormányzat és intézményeinek fejlesztéseit, külső források megszerzését (pályázati források,
fejlesztési hitelek), a beruházások bonyolítását (kivitelezői, szállítói tenderek, közbeszerzési eljárások
kiírása) a polgármesteri hivatalban dolgozó települési menedzserek, a vagyon csoport és egyes
esetekben külső szakértők végzik.
A polgármesteri hivatal segítséget nyújt vállalkozóknak pályázatok keresésében, azok megírásában.

SWOT analízis:
A SWOT analízis elkészítésének célja, hogy az előző fejezetben feltárt összefüggések alapján a
fejlődést meghatározó társadalmi, gazdasági folyamatok erősségeit és gyengeségeit bemutassa, majd
ezzel összefüggésben a külső tényezőkben rejlő lehetőségeket és veszélyeket bemutassa.
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SWOT táblázat, Fejlesztési stratégiák kidolgozása a SWOT analízis alapján
Erősség
-

kedvező földrajzi fekvés
jó megközelíthetőség 4.sz főút közelsége
mezőgazdasági termeléshez jók a természeti
adottságok, termelési hagyományok
jelentős arányú öntözhető földterület
Holt-Tisza, mint gazdasági és turisztikai forrás
fejlett települési infrastruktúra
jól kiépült egészségügyi alapellátás
művészeti hagyományok (tánc, zene)
civil szervezetek
Szolnok, Törökszentmiklós közelsége
középfokú oktatás is működik
térségi szerep: ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet,
szakiskola, rendőrőrs,
természetvédelmi értékek

SWOT - analízis

Lehetőség
-

Erősség/Lehetőség stratégia

a 4-es számú főútvonal korszerűsítése
alközponti szerep
turisztikai célú beruházások
állami és EU -s támogatások, magántőke
bevonása
alap- és középfokú oktatási, sport- és
szabadidős infrastruktúra fejlesztés
mezőgazdaság és élelmiszeripar modernizálása
településkép javítása
települési infrastruktúra fejlesztése
tőkeerős cégek betelepülése
civil szervezetek erősödése
Abádszalók fejlődése
Veszélyek

-

-

az időjárási viszonyok szélsőséges változásai, a
tartós aszályok veszélye,
mezőgazdasági kézi munkaerő tartós hiánya
a 4-es főútvonal korszerűsítésének elhúzódása
a támogatási források szűkülése, az
önkormányzat
és
intézményei
anyagi
feltételeinek romlása
a roma probléma fokozódása
társadalmi szolidaritás hiánya (egyének és
gazdasági élet szereplői egyaránt)
a lakosság egészségi állapotának további
romlása

Gyengeség
autópálya közelségének hiánya, 4.sz.főút
kapacitása, műszaki állapota gyenge
- településkép
- nincs termékfeldolgozás, nincs eredeti
termék
- települési
infrastruktúra
hiányosságai
(szennyvízcsat. hál. és a korszerű
hulladékkezelési
rendszer
hiánya,
infokommunikáció - helyi tv, rádió,
kábeltévé - hiányossága)
- munkanélküliség szintje magas, főleg a
roma lakosok körében
- öregedő népesség
- megfelelő képzettségű munkaerő hiánya
- civil
szervezetek
érdekérvényesítő
képessége gyenge az önkormányzat és
lakosság felé
- kihasználatlan turisztikai lehetőségek, az
ehhez
szükséges
infrastruktúra
és
marketing tevékenység hiánya
- tőkeszegény vállalkozói réteg
- közepes és nagy cég hiánya
- termelők összefogásának hiánya
- az oktatási intézményekben hiányosak az
információs technológia megismerését
szolgáló eszközök
- magasan képzett fiatal szakemberek
elvándorlása
- kereskedelmi és szolgáltató szektor
részleges hiánya, a meglévő pedig alacsony
színvonalú
- a szabadidő kultúrált eltöltésének nincsenek
meg a feltételei
- a művelési ágak szerkezete előnytelen
- erdősültség alacsony aránya
- az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskolában sok épületben folyik az
oktatás
- a lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók
- a lakosság egészségi állapota nem
megfelelő, főleg a munkaképességet
befolyásoló betegségek aránya magas
- a szociális ellátórendszer hiányossága
- tömegközlekedés hiányossága (Szolnok
centrikusság)
Gyengeség/Lehetőségek stratégia
-

- holtág rehabilitáció folytatása
- holtághoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések
- oktatás modernizálása, szakképzési kínálat bővítés
- mezőgazdasági termelés és feldolgozás
korszerűsítése
- civil szféra fokozottabb szerepvállalásának
biztosítása
- kulturális kínálat bővítése

- szennyvízhálózat kiépítése
- ivóvíz hálózat rekonstrukciója
- településközpont kialakítása
- oktatási intézmények fejlesztése
- sport- és szabadidő intézmények
modernizálása
- a szolgáltatások fejlesztésére irányuló
beruházások ösztönzése, segítése
- tőkevonzó képesség erősítése
- települési menedzsment, marketing és lobbi
tevékenység fejlesztése
- szelektív hulladékgyűjtés beindítása

Erősség/Veszélyek stratégia

Gyengeség/Veszélyek stratégia

- a térségi szerepek erősítése
- mezőgazdasági kézi munkaerő (zöldség-,
gyümölcskertész) képzése
- roma művészeti és kulturális programok
- öntözőrendszerek fejlesztése
- egészségmegőrző programokhoz való kapcsolódás,
újak indítása

- környezettudatos gazdálkodás ösztönzése
- erdőtelepítési programok
- részvétel a roma lakosság integrálására
irányuló programokban
- vállalkozói, termelői együttműködések
ösztönzése
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Összköltség táblázat

OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS
1.
Az
ivóvíz
szolgáltatás
technológiai
színvonalának
javítása,
az
ivóvízhálózat
rekonstrukciója
a.
Vízhálózat
korszerűsítése,
tolózáraknák
felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének
kiépítése, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése,
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése
b. Hidroglóbusz cseréje
c. Térinformatikai rendszer kiépítése és
közműtérkép elkészítése, a kitermelt és
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése
2.
Szennyvíztisztító
hálózat
kiépítése,
szennyvíztisztítás
technológiai
hátterének
korszerűsítése
a. Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése,
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító
tó hatékonyságának javítása
b. Komposztáló telep létesítése
3. Település belterületének átfogó rendezése
a. Településközpont rehabilitáció, meglévő
műemlékek és természetvédelmi értékek felújítása
a.) A település központi területeinek rehbilitálása:
Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása,
Nepomuki Szt. János szobor és környezetének
rehabilitációja/áthelyezése
b. Belterületi utak építése
c. Középületek felújítása, akadálymentesítése,
valamint energiaracionalizálása
d. Fecskeház program (bérlakások építése)
e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója
f. Református Templom teljes rekonstrukciója
4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai
célú fejlesztések
a. Holt – Tisza rehabilitáció
b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése
c. Bíró kastély felújítása
d. Szánkópálya építés
e. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja,
szabadidő park kialakítása
f. A meglévő melegvíz bázis hasznosítása
(gyógyfürdő építése)
5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése
a. 12 tantermes általános iskola építése
b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti
fejlesztése
c. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása
d. Többfunkciós közösségi ház építése
e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás
feltételeinek megteremtése
f. Sportcsarnok építése
g. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése
6. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme
a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása
(Kunhalmok, Tintagyep)
b. Külterületi földutak burkolása
c. Átfogó fásítási program
d.
Belvízelvezető
rendszer
karbantartása,
fejlesztése
Fejlesztések összesen

BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN
413 millió Ft

ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG)
2007 - 2013

343 millió Ft

2007 – 2013

60 millió Ft
10 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013

3500 millió Ft

2007 – 2013

3350 millió Ft

2007 – 2013

150 millió Ft
605 millió Ft
270 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013

150 millió

100 millió Ft
120 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013

40 millió Ft
50 millió Ft
25 millió Ft
2257 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013

1000 millió Ft
7 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013

100 millió Ft
50 millió Ft
100 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013

1000 millió Ft

2007 – 2013

1220 millió Ft

2007 – 2013

700 millió Ft
50 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013

50 millió Ft

2007 – 2013

50 millió Ft
20 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013

300 millió Ft
50 millió Ft
980 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013

50 millió Ft

2007 – 2013

400 millió Ft
30 millió Ft
500 millió Ft

2007 – 2013
2007 – 2013
2007 – 2013

8975 millió Ft

2007 - 2013
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Operatív programok
Sorszám, megnevezés
Szükségességének indoklása

Sorszám
1.
2.
3.

1.
Az
ivóvíz
szolgáltatás
technológiai
színvonalának
javítása,
az
ivóvízhálózat
rekonstrukciója
Az elöregedett csővezetékek és korszerűtlen
technológia egyre több vízminőségi problémát
okoz településünkön.

Projektek
Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása,
kutak hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a
fertőtlenítő rendszer korszerűsítése, fogyasztott víz
indukciós mennyiségmérésének bevezetése
Hidroglóbusz cseréje
Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép
elkészítése, a kitermelt és fogyasztott víz indukciós
mennyiségmérésének bevezetése

Monitoring mutatók
Outputmutatók

Eredmény mutatók
Hatásmutatók

Közreműködő szervezetek
Célcsoportok

Ütemezés (év, tól -ig)
2005-2010
2007-2013
2005-2007

Fertőtlenítő rendszer korszerűsítése; 96 db
tolózárakna felújítása és cseréje; indukciós
mennyiségmérés kiépítése; 1 db hidroglóbusz
cseréje; közműtérkép; térinformatikai rendszer
kiépítése; kutak hangfrekvenciás vezérlése;
Szolgáltatott víz mennyisége; szolgáltatott víz
minőségi paramétere; karbantartási üzemelési
költségek;
A szolgáltatás színvonalának emelkedésével javul
a településen élők életminősége, hosszabb távon
fokozódik
a
település
népességmegtartó
képessége.
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Fegyverneki Vízmű;
Nagyközség Lakossága; Közüzemű fogyasztók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5 %)
EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)
20, 65
289, 1
103, 25
413
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Sorszám, megnevezés
Szükségességének indoklása

Sorszám
1.
2.

2.
Szennyvíztisztító
hálózat
kiépítése,
szennyvíztisztítás
technológiai
hátterének
korszerűsítése
A település csatornahálózattal nincs ellátva. A
meglévő szennyvíztisztító kapacitása szűkös, a
keletkezett
szennyvíziszap
elhelyezése
átmenetileg megoldott azonban nem gazdaságos.

Projektek
Ütemezés (év, tól-ig)
Szennyvízhálózat
községi
szintű
kiépítése,
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító tó 2007-2013
hatékonyságának javítása
Komposztáló telep létesítése
2005-2007

Monitoring mutatók
Outputmutatók

Eredmény mutatók
Hatásmutatók

Közreműködő szervezetek
Célcsoportok

Szennyvízhálózat községi színtű kiépítése (62 km
csővezeték),
szennyvíztelep
kapacitásának
bővítése
(500
m3/nap),
utótisztító
tó
hatékonyságának javítása; komposztáló telep
építése
Tisztított
szennyvíz
mennyisége,
megtermelt/értékesített komposzt mennyisége,
A szolgáltatás színvonalának emelkedésével javul
a településen élők életminősége, hosszabb távon
fokozódik
a
település
népességmegtartó
képessége.
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Fegyverneki Vízmű;
Nagyközség Lakossága; Közüzemű fogyasztók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5 %)
EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)
175
2450
875
3500
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Sorszám, megnevezés
Szükségességének indoklása

Sorszám

1.

2.
3.
4.
5.

3. Település belterületének átfogó rendezése
Jelenleg Fegyvernek Nagyközség központja
elvesztette funkcióját. Az itt található parkok,
műemlékek rossz állapotba vannak, a házak
homlokzatai
rekonstrukcióra
szorulnak.
A
településnek hosszú ideje nincs kialakult, rendezett
piactere.
A
településközpont
felújításával
a
falu
központjában kialakítható egy szép, élhető
környezet,
ami
növeli
a
település
népességmegtartó képességét, fejleszti turisztikai
vonzerejét.
Projektek
Ütemezés (év, tól-ig)
Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és
természetvédelmi értékek felújítása
a.) A település központi területeinek rehbilitálása: Piac 2007-2013
kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, Nepomuki 2010 - 2013
Szt.
János
szobor
és
környezetének
rehabilitációja/áthelyezése
Belterületi utak építése, felújítása
2007-2013
Középületek felújítása és akadálymentesítése, valamint
2007-2013
energiaracionalizálása
Fecskeház program (bérlakások építése)
2007-2013
Katolikus templom teljes rekonstrukciója
2007-2013

6.
Református templom rehabilitációja
Monitoring mutatók
Outputmutatók

Eredmény mutatók
Hatásmutatók

2007-2013
A projekt keretében az alábbi fejlesztések
valósulnak meg:
1 db játszótér
8000 m2 burkolat kialakítása (járda, utak, park)
3000 m2 új piac létesítése (épület, burkolat)
22 db közúti lámpa cseréje
25 db sétány lámpatest kihelyezése
70 db pad kihelyezése
132 db fa kiültetése
Nepomuki Szt. János szobor és környezetének
rehabilitációja/áthelyezése
Szovjet emlékmű átalakítása
Piac kialakítása
Felújított, akadálymentesített és
energiaracionalizált épületek
2 db parkoló építése
4 lakásos bérház építése
3 db emlékmű rekonstrukciója
Felújított Katolikus – és Református templom
Vendégforgalom változása; népesség szám
változás; elvándorlók száma; idegenforgalmi
bevétel; energia költség
Javul a település idegenforgalmi vonzereje, a szebb
élhetőbb környezet kialakításával valamint az új
gazdasági funkciók kialakulásával javul a
településen élők életminősége és a település
népességmegtartó képessége.
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Közreműködő szervezetek
Célcsoportok
Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5 %) EU támogatás (70 % )
30, 25
423, 5

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Civil szervezetek; Helyi vállalkozók; Egyéb (ÁFÉSZ;
VOLÁN társaság)
Nagyközség Lakossága;

Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)
151, 25
605
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Sorszám, megnevezés
Szükségességének indoklása

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Holt-Tisza rekonstrukció valamint turisztikai
célú fejlesztések
A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág
szakasz komoly szerepet játszik a település
belvízrendszerében. A holtág szakaszok gyűjtik
össze és vezetik le a település vízgyűjtő
rendszerében keletkezett fölösleges vizet.
Jelenlegi állapotukban azonban nem képesek ezt
a fő funkciót ellátni.
Ezért szükséges a meglévő holtágak kotrása,
területük
rendezése.
A
kotrással,
területrendezéssel lehetővé válik a holt
ágszakaszok másodlagos (jóléti, halászati,
turisztikai) hasznosítása is.
Fegyvernek területén egységes, a Tisza-Tavi
Turisztikai Régió egészéhez illeszkedő turisztikai
célokat szolgáló információs táblarendszer
kiépítése. A Fegyvernek területén áthaladó
turisták nem ismerik a település nevezetességeit,
éttermeit, szolgáltató egységeit. Az egységes
turisztikai táblarendszer kiépítésével lehetővé
válik az áthaladó forgalom „megállítása”,
Fegyvernek bekapcsolódhat a Tisza Tavi Régió
idegenforgalmi vérkeringésébe.
A Fegyvernek területén található XIX-XX
században épült kastélyok közül egyedül a Bíró
kastély maradt meg eredeti állapotában.
A projekt célja, a kastély és gazdasági épület
valamit környező park teljes rekonstrukciója,
felújítása. A kastélyban és gazdasági épületben
szálláshely, étterem kialakítása.

Projektek
Holt –Tisza rehabilitáció
Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése
Bíró kastély felújítása, szálláshelyek kialakítása
Szánkópálya építés
A Wágner park (téglagyári gödör) rehabilitációja,
szabadidő park kialakítása
A meglévő melegvíz bázis hasznosítása (gyógyfürdő
építése)

Monitoring mutatók
Outputmutatók

Ütemezés (év, tól-ig)
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

5 holtág szakasz (130 ha vízfelület) teljes kotrása.
200 ha terület rendezése;
2 db utcanév jelző tábla
1 db szélrózsa tábla
30 db egyéb tájékoztató tábla
6 db üdvözlő tábla;
5 szobás 20 férőhelyes „szálloda”, valamint a
kapcsolódó
szolgáltatások
(takarítás,
portaszolgálat, gondnokság) révén 6 új
munkahely;
200 m hosszú szánkópálya,
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Eredmény mutatók
Hatásmutatók

Közreműködő szervezetek
Célcsoportok
Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5, 1%) EU támogatás
(69, 78%)
115, 3
1575

5000 m2 park teljes kialakítása, beépítése;
150 férőhelyes gyógyfürdő
Idegenforgalmi bevételek növekedése, új
munkahelyek száma, eltöltött vendégéjszakák,
Növekszik a település turisztikai vonzereje, az itt
élő lakosok életkörülményei javulnak, a település
bekapcsolódik a Tisza-Tavi turisztikai régió
vérkeringésébe;
új
gazdasági
funkciók
betelepülése;
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, Helyi
Civil szervezetek, Vállalkozók, Tőkebefektetők,
Nagyközség Lakossága, Helyi vállalkozók,

Hazai forrás
(25, 1%)
566, 7
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Összesen (100 %)
2257

Sorszám, megnevezés

5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

Szükségességének indoklása
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projektek
12 tantermes általános iskola építése
Szakképzés tartalmi és módszertani és szerkezeti
fejlesztése
A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása
Többfunkciós közösségi ház építése
Orvosi rendelő bővítése (mentőállomás feltételeinek
megteremtése)
Sportcsarnok építése
Óvoda felújítása, bővítése, korszerűsítése

Monitoring mutatók
Outputmutatók
Eredmény mutatók
Hatásmutatók

Közreműködő szervezetek
Célcsoportok

Ütemezés (év, tól -ig)
2005-2010
2007-2013
2005-2013
2005-2013
2005-2013
2005-2013
2005-2013

12 tantermes iskola; bevezetett új szakképzési
rendszer; új felnőttképzési programok; felújított,
korszerűsített óvodák száma;
Szakképzésben
részt
vevők
száma,
munkanélküliek száma, helyben foglalkoztatottak
száma, általános iskolások, óvodások száma;
Az iskolai oktatás, a szakképzés valamint a
felnőttképzés
elindításával
csökken
a
munkanélküliek nő a helyben foglalkoztatottak
száma. A minőségi oktatás eredményeképpen nő
az eredményesen továbbtanulók száma.
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Általános és Szakiskolák; Vállalkozók
Nagyközség Lakossága; Vállalkozók; Tanárok

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5 %)
EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)
61
854
305
1220
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Sorszám, megnevezés

5. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme

Szükségességének indoklása
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Projektek
Természeti
kincsek
megóvása,
fenntartása
(Kunhalmok, Tintagyep)
Külterületi földutak burkolása
Átfogó fásítási program
Belvízelvezető rendszer karbantartása, fejlesztése

Monitoring mutatók
Outputmutatók

Eredmény mutatók
Hatásmutatók

Közreműködő szervezetek
Célcsoportok

Ütemezés (év, tól -ig)
2005-2010
2007-2013
2005-2013
2005-2013

A település területén található kunhalomok
magasabb védelem alá helyezése, környezetének
rendezése, 1,5 ha védelem alatt álló Tintagyep
karbantartása, 10 km külterületi út burkolása, 10
ha terület fásítása, 27,78 km belvízelvezető
csatorna karbantartása és felújítása.
Védett területek nagysága, külterületi burkolt
földutak nagysága, belvízelvező csatornarendszer
mérete.
Védett területek nagyságának növelése, nő a
fásított területek nagysága. mezőgazdasági
területek kedvezőtlen időjárási körülmények
között is megközelíthetők, csökkennek a
belvízkárok, hosszútávon javul a mezőgazdasági
vállalkozások versenyképessége,
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal;
Mezőgazdasági Vállalkozók, Civil szervezetek
Nagyközség Lakossága; Vállalkozók;

Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt)
Saját erő (5 %)
EU támogatás (70 %) Hazai forrás (25 %) Összesen (100 %)
49
686
245
980
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Forrásszerkezet 2007-2013 (MFt) (becsült költség)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operatív program
Az ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának
javítása, az ivóvízhálózat rekonstrukciója
Szennyvíztisztító
hálózat
kiépítése,
szennyvíztisztítás
technológiai
hátterének
korszerűsítése
Település belterületének átfogó rendezése
Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú
fejlesztések
Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése
Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek fenntartása, védelme

Adatok MFt- ban
Projekt
Saját erő
sorszáma
1.
20, 65
2.
175
3.
30, 25
4.
115, 3
5.
61
6.
49
Összesen
451, 2

Ütemezés
2005-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2005-2013
2005-2013

EU támogatás

Hazai forrás

Összesen

289, 1
2450
423, 5
1575
854
686
6277, 6

103, 25
875
151, 25
566, 7
305
245
2246, 2

413
3500
605
2257
1220
980
8975
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Projekt ötletek
1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének kiépítése, a
fertőtlenítő rendszer korszerűsítése (klórgáz kiváltása – klórdioxidra), indukciós mennyiségmérés
bevezetése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek







Államreform Operatív Program (ÁROP)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Regionális Operatív Programok (ROP)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

6. A projekt rövid leírása
Az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító új technológiák bevezetése, ivóvízminőség-javító
célú hálózatrekonstrukciók és hálózati elemek (tolózárak, tolózáraknák) felújítása. Klórdioxidos
vízfertőtlenítő technológia bevezetése.
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7. A projekt szükségességének indoklása
A csőhálózat 60 éves időtartamra készült, melynek korszerűtlensége egyre több vízminőségi
problémát okoz. Az elöregedett azbeszt és acélcsőhálózat egyes elemei cserére szorulnak.
A mintegy 95 tolózárakna többsége elöregedett, funkcióját csak részben képes ellátni.
A gyakran bekövetkező meghibásodások és a vezérlési kapacitások szűk keresztmetszete miatt
szükséges a kutak hangfrekvenciás vezérlésének megoldása, segítségével csökkenthetők a
meghibásodások, illetve a karbantartási idő lerövidíthető.
A jelenlegi technológia során a víz bakteriális szennyezettségének megszüntetése klórgáz adagolással
történik. A műszaki fejlődés során kimutathatóvá vált, hogy miközben a klór védelmet nyújt a
fertőzést okozó szervezetek ellen, ugyanakkor mutagén illetve karcinogén hatású melléktermékek is
keletkeznek, melyek egészségre károsak.
A klórdioxidos fertőtlenítés során a víz szerves anyagaival és az ammóniummal sem képez
klórvegyületet, ezért alkalmas ivóvizek fertőtlenítésére, a technológia előnye, hogy alkalmazása során
nem keletkeznek egészségre káros melléktermékek.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Klórdioxidos fertőtlenítő- valamint hangfrekvenciás vezérlési rendszer bevezetése. 95 db tolózárakna
és 200 tolózár felújítása, rekonstrukciója, 11 km azbesztcement csővezeték cseréje.
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 17, 15
EU támogatás (70%): 240, 1
Hazai forrás (25 %): 85, 75
Teljes költségvetés (100 %): 343
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Hidroglóbusz cseréje
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A víznyomás fokozódása érdekében egy megfelelő helyen és súlypontban elhelyezett magastároló,
egy új, 150m3 –es hidroglóbusz építése.
7. A projekt szükségességének indoklása
A jelenlegi hidroglóbusz elöregedett, állapota veszélyezteti a településen a biztonságos ivóvíz
szolgáltatást.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
1 db 150 m3 –es hidroglóbusz.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 3
EU támogatás (70%): 42
Hazai forrás (25 %): 15
Teljes költségvetés (100 %): 60
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Térinformatikai rendszer kiépítése és közműtérkép elkészítése, indukciós mennyiségmérés
bevezetése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében létrejönne az egységes közműtérkép és bevezetésre kerülne a modern Psyon
leolvasási rendszer.
7. A projekt szükségességének indoklása
Az egységes közműtérkép valamint térinformatikai rendszer kiépítésével és bevezetésével pontosabb
helyzetképet kaphatnánk a vízfogyasztásról, valamint számszerűleg tervezhetővé és modellezhetővé
válna a vízfogyasztás. A modern (Psyon rendszer) leolvasási rendszer informatikai leolvasást tesz
lehetővé, alkalmazásával csökkenne az élőmunka ráfordítás, valamint a számlázás költsége és
időigénye.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Egységes közműtérkép és térinformatikai- valamint Psyon leolvasási rendszer.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 0, 5
EU támogatás (70%): 7
Hazai forrás (25 %): 2, 5
Teljes költségvetés (100 %): 10
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése, szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító tó
hatékonyságának javítása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a település egész területén megépülne a szennyvíz csatorna hálózat. Ezzel
összhangban a szennyvíztisztító telep tisztító kapacitásának növelése és utótisztító tó bővítése
valósulna meg.
7. A projekt szükségességének indoklása
Jelenleg a település csatornahálózattal nincs ellátva, a szennyvízszippantással/ráhordással kerül a
szennyvíztisztító telepre, ez a megoldás hosszútávon nem felel meg az EU elvárásainak, normáinak
illetve a modern környezetvédelmi előírásoknak, így szükséges a szennyvízhálózat mihamarabbi
kiépítése.
A folyékonyhulladék kezelő telep jelenlegi kapacitása 150 m3/nap. A szennyvíztisztító kapacitása az
500 m3/nap átlagos vízfogyasztáshoz képest nagyon kevés, a szennyvízhálózat kiépítésével együtt
bővítésre szorul.
A folyékony hulladékkezelő telep utótisztító tavát a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésével
összhangban növelni kell.
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Szennyvízhálózat községi színtű kiépítettsége, szennyvíztisztító kapacitás bővülése valamint az
utótisztító tó megnövelt kapacitása.
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 167, 5
EU támogatás (70%): 2345
Hazai forrás (25 %): 837, 5
Teljes költségvetés (100 %): 3350
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Komposztáló telep létesítése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében megépül egy komposztálótelep, mely megoldást jelent a - szennyvízkezelő
telepen keletkezett - szennyvíziszap, valamint a - településen keletkezett - szerves hulladékok
kezelésére és újrahasznosítására.
7. A projekt szükségességének indoklása
A folyékony hulladék kezelő telepen keletkező szennyvíziszap elhelyezése jelenleg gazdaságosan nem
megoldható. A telep végleges üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges a
szennyvíziszap elhelyezésének és újrahasznosításának megoldása.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Komposztáló telep és kapcsolódó infrastruktúra.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 7, 5
EU támogatás (70%): 105
Hazai forrás (25 %): 37, 5
Teljes költségvetés (100 %): 150
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Településközpont rehabilitáció, meglévő műemlékek és természetvédelmi értékek fejújítása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a település központjában lévő parkok, védelem alá vont (I. világháborús, II.
világháborús, 1948-49-es) emlékművek; műemlékek (Csonkatorony, Nepomuki Szt. János szobor)
felújítása történik meg ill. díszkivilágításuk kiépítése, valamint Fegyvernek Község központjában egy
piactér és „csarnok” építése és egy játszótér felállítása.
7. A projekt szükségességének indoklása
Jelenleg Fegyvernek Nagyközség központja elvesztette funkcióját. Az itt található parkok, rossz
állapotban vannak, a házak homlokzatai rekonstrukcióra szorulnak. A településnek hosszú ideje nincs
kialakult, rendezett központja, piactere.
A településközpont felújításával a falu központjában kialakítható egy szép, élhető környezet, ami
növeli a település népességmegtartó képességét, fejleszti turisztikai vonzerejét.
A műemlékek és környékük rendezetlen, állapotukban nem képesek ellátni „díszítő funkciójukat”,
ezért szükséges ezek helyreállítása
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
1 db játszótér
3000 m2 új piac létesítése (épület, burkolat)
22 db közút lámpa cseréje
25 db sétány lámpatest kihelyezése
2 db buszmegálló áthelyezés
70 db pad kihelyezése
45 db szemetes kihelyezése
132 db fa kiültetése
7 db épület homlokzatának felújítása
3 db emlékmű felújítása és díszkivilágítása
2 db műemlék felújítása
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 13, 5
EU támogatás (70%): 189
Hazai forrás (25 %): 67, 5
Teljes költségvetés (100 %): 270

- 37 -

1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Belterületi utak építése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a településen járdák és az alábbi utak felújítása, építése történik meg: Angolkert
út; Zalka Máté út; Martinovics Ignác út; Vörös Csillag út; Zagyi István út; Vörösmarty Mihály út;
Hársfa út; Damjanich út.
7. A projekt szükségességének indoklása
Jelenleg Fegyvernek Nagyközség ezen utcái felújításra szorulnak, mivel az utak és a járdák rossz
állapotban vannak. Ilyen utakon főleg csapadékos időjárási viszonyok mellett ill. éjszaka nehéz a
közlekedés.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
8000 m2 burkolat kialakítása (járda, utak)

9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)
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Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Középületek felújítása és akadálymentesítése, valamint energiaracionalizálása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében az önkormányzat épületének és a település oktatási intézményeinek
korszerűsítése, akadálymentesítése és energiaracionalizálása történik meg, valamint a Polgármesteri
Hivatal parkolója is felújításra kerül.
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyvernek Nagyközség önkormányzatának épületét 1976-ban korszerűsítették utoljára, napjainkban
azonban újbóli felújítása szükséges. Súlyponti kérdés az ügyfélvárók, szolgáltató egységek (pl.
gyereksarok) kialakítása. Felújításra kerülhetne az önkormányzat épülete és parkolója, ill. a
Rendőrség épülete. A közintézmények akadálymentesítését pedig jogszabály írja elő.
Energiaracionalizálási beruházásunk (nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése) pedig az
energia költségeink csökkenését vonná maga után.

- 40 -

8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Felújított és akadálymentesített középületek száma
50 állásos parkoló építése
Nyílászárók és világítótestek cseréje
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 6
EU támogatás (70%): 84
Hazai forrás (25 %): 30
Teljes költségvetés (100 %): 120
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Fecskeház program (bérlakások építése)
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt támogatásával lakóépületek és a fiatalok igényeit kielégítő kisebb (50-60 m2 alapterületű)
lakások építésére kerül sor.
7. A projekt szükségességének indoklása
A program megvalósításával segíteni lehetne a fiatalok helyben maradását és letelepedését. A kisebb
lakások akár saját tulajdonként megszerezhetőek, akár bérbe vehetőek lennének az
önkormányzattól. Mivel Fegyverneken sincs albérleti lehetőség, még a megbízható, fizetőképes
igénylők számára sem, így településünk korszerűsítését szolgálja a program életbe lépése.
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8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
4 lakásos bérház
Több fiatal letelepedése
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2
EU támogatás (70%): 28
Hazai forrás (25 %): 10
Teljes költségvetés (100 %): 40
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Katolikus Egyház
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A Római Katolikus Templom és parókia külső és belső felújítása, eredeti állapotába történő
visszaállítása, a templom díszkivilágításának kiépítése.
7. A projekt szükségességének indoklása
A település Római Katolikus Temploma 1862 - 1863-ban épült romantikus stílusban. A templom a
második világháború után lett felújítva, azóta kisebb-nagyobb állagmegőrző munkát végeztek rajta.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Katolikus Templom külső és belső felújítása, díszkivilágítása.
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)



Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
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Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Református Egyház
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Református Templom teljes rekonstrukciója
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A Református Templom külső és belső felújítása, eredeti állapotába történő visszaállítása, a templom
díszkivilágításának kiépítése.
7. A projekt szükségességének indoklása
A településen az 1711-től megszűnt református egyházi élet az 1928-ban épített templommal kelt új
életre. Azóta kisebb-nagyobb állagmegőrző munkát végeztek rajta csupán.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Református Templom külső és belső felújítása, díszkivilágítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1, 25
EU támogatás (70%): 17, 5
Hazai forrás (25 %): 6, 25
Teljes költségvetés (100 %): 25
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Vízmű
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Holt-Tisza rehabilitáció
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén található Tiszai Holtágak teljes rekonstrukciója,
eredeti állapotába való visszaállítása.
7. A projekt szükségességének indoklása
A fegyvernek határában végighúzódó 5 holtág szakasz komoly szerepet játszik a település
belvízrendszerében. A holtág szakaszok gyűjtik össze és vezetik le a település vízgyűjtő rendszerében
keletkezett fölösleges vizet. Jelenlegi állapotukban azonban nem képesek ezt a fő funkciót ellátni.
Ezért szükséges a meglévő holtágak kotrása, területük rendezése. A fenti munkálatokkal lehetővé
válik a holtágszakaszok másodlagos (jóléti, halászati, turisztikai) hasznosítása is.
Mindezek hozzájárulnak a településen élők életkörülményeinek javításázásához, növelik Fegyvernek
turisztikai vonzerejét.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
5 holtág szakasz (130 ha vízfelület) teljes kotrása.
200 ha terület rendezése
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)
- 48 -







Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 50
EU támogatás (70%): 700
Hazai forrás (25 %): 250
Teljes költségvetés (100 %): 1000
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer kiépítése.
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Fegyvernek területén egységes információs táblarendszer kiépítése
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyvernek területén egységes a Tisza-Tavi Turisztikai Régió egészéhez illeszkedő turisztikai célokat
szolgáló információs táblarendszer kiépítése. A Fegyvernek területén áthaladó turisták nem ismerik a
település nevezetességeit, éttermeit, szolgáltató egységeit. Az egységes turisztikai táblarendszer
kiépítésével lehetővé válik az áthaladó forgalom „megállítása”, Fegyvernek bekapcsolása a Tisza Tavi
Régió idegenforgalmi vérkeringésébe. Ezzel növelve turisztikai bevételt, idegenforgalmat.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
A projekt keretében kihelyezésre kerül:
2 db utcanév jelző tábla
1 db szélrózsa tábla
30 db egyéb tájékoztató tábla
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6 db üdvözlő tábla
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (40%): 2, 8
EU támogatás : Hazai forrás (60 %): 4, 2
Teljes költségvetés (100 %): 7
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Bíró kastély felújítása.
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség

5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Bíró kastély felújítása, szálláshely kialakítása, parkosítás.
7. A projekt szükségességének indoklása
A Fegyvernek területén található XIX-XX században épült kastélyok közül egyedül a Bíró kastély
maradt meg eredeti állapotában.
Jelenleg a község területén az ide látogató vendégek nem tudnak megszállni, nincs az igényeiknek
megfelelő szálláshely.
A szálláshely kialakításával növelhető a település turisztikai vonzereje, új gazdasági funkciók
jelentkezése.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
A beruházással létrejön egy 5 szobás 20 férőhelyes „szálloda”, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
(takarítás, portaszolgálat, gondnokság) révén 6 új munkahely.
Valamint 5000 m2 park teljes kialakítása, beépítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Wágner park rehabilitácíója
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Wágner park rehabilitácíója
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyvernek központjában található volt „téglagyári gödör” jelenleg funkció nélküli, elhagyott tájseb.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Valamint 2 ha park teljes kialakítása, beépítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 5
EU támogatás (70%): 70
Hazai forrás (25 %): 25
Teljes költségvetés (100 %): 100
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Szánkó pálya építése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Szánkó pálya építése
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken és a környező településeken nincs szánkózásra és síelésre alkalmas terület, ezen
problémán segítene a tervezett beruházás, valamint megoldódna a Holt-Tisza kotrásból származó
iszap elhelyezése.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
200 m hosszú szánkópálya és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (10%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Meleg víz bázis hasznosítása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Meglévő melegvíz bázis hasznosítása.
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken és a környező településeken nincs működő termálfürdő ezen helyzeten segítene a
beruházás, növelve a teleülés turisztikai vonzerejét valamint javítja a lakosok egészségügyi helyzetét.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
200 férőhelyes termálfürdő és kapcsolódó, beruházások.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (10%): 50
EU támogatás (70%): 700
Hazai forrás (25 %): 250
Teljes költségvetés (100 %): 1000
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
12 tantermes általános iskola építése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
Az általános iskolai oktatás tartalmi, módszertani feltételeinek fejlesztése, korszerű, jó minőségű
általános iskolai oktatás hozzáférhetővé tételének javítása. Az iskolai felszerelések, szolgáltatások
színvonalának emelése.
7. A projekt szükségességének indoklása
A meglévő oktatási célt szolgáló épületek kihasználtsága teljes, településünkön a zsúfoltság mellett
már nem megfelelő ellátást biztosítanak. Az általános és szakiskola a szomszédos Tiszabőre,
Örményesre, Surjánra Törökszentmiklósra és Tiszafüredre kiterjedően lát el oktatási feladatot
mikrotérségi szerepkörrel.
Az általános iskola jelenleg 7 telephelyen üzemel. A telephelyeken a nagyfokú zsúfoltság jellemző. A
épület állaga leromlott, balesetveszélyesek a burkolatok.
A tanuló létszámhoz a minőségi oktatás biztosítása érdekében szükséges egy 12 tantermes általános
iskola építése.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
12 tantermes új iskola.
9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)
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Megvalósíthatósági tanulmány

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

Kivitelezési terv

Építési engedély

Egyéb, tanulmányterv

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 35
EU támogatás (70%): 490
Hazai forrás (25 %): 175
Teljes költségvetés (100 %): 700
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A szükségletek feltérképezése. A szakképzésben részt vevő pedagógusok továbbképzése vagy új
pedagógusok bevonása a képzésbe. A technikai háttér biztosítása. Gyakorlati és továbbfoglalkoztatási
helyek biztosítása a vállalkozókkal kötött szerződések alapján.
7. A projekt szükségességének indoklása
Jelenleg a szakképzési rendszer nem felel meg az elvárásoknak. A szakképzés és a munkaerőpiac
között nincs megfelelő kapcsolat a képzésből kikerült szakemberek nem képesek elhelyezkedni. A
problémára megoldást jelenthet a szakképzési rendszer modernizálása, illetve átalakítása.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Nő a szakképzésben részt vevők száma. Csökken a munkanélküliek és nő a helyben foglalkoztatottak
száma.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

Megvalósíthatósági tanulmány

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

Kivitelezési terv

Építési engedély

Egyéb,

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
A hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának
javítása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása

A program célja, a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli emberek foglakoztathatóságának
javítása, munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése az egyéni adottságokra és
szükségletekre épülő komplex munkaerő - piaci szolgáltatással, munkába helyezésükkel, oktatásba,
képzésbe juttatásukkal.
7. A projekt szükségességének indoklása
Településünkön jelenleg magas a tartósan munkanélküliek száma, akik leginkább a roma lakosság
köréből kerülnek ki.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Képzési programok beindítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)

Megvalósíthatósági tanulmány

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

Kivitelezési terv

Építési engedély

Egyéb,

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel, Ambrus Dénes, Nagy Mihály
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Többfunkciós közösségi ház építése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében egy közösségi ház épülne a kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokkal (telefon,
Internet, fax stb.), ill. felújításra kerülne a Művelődési Ház területéhez tartozó szabadtéri színpad és a
könyvtár épülete.
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken nincs a civil szervezetek számára megfelelő hely ahol taggyűléseiket és egyéb
rendezvényeiket megtarthatnák, ezen helyzeten segít a beruházás. A könyvtár épülete romos,
elhanyagolt, így felújítása mindenképpen indokolt.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
200 m2 ingatlan építése valamint infrastruktúra megteremtése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Orvosi rendelő bővítése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a meglévő orvosi rendelő bővítésére kerül sor.
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken és a környező településeken élők egészségügyi alapellátása jelenleg megoldott.
Azonban a várható lakosságszám növekedés és átszervezések, valamint későbbiekben egy állandó
mentőállomás üzemeltetése szükségessé teszi a meglévő orvosi rendelő bővítését.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
100 m2 új építés, a meglévő épületrész teljes felújítása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1
EU támogatás (70%): 14
Hazai forrás (25 %): 5
Teljes költségvetés (100 %): 20
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Sportcsarnok építése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében egy új 200 férőhelyes sportcsarnok megépítése történik (szabványos kézilabda,
röplabda, kosárlabda és kispályás foci pályával).
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken nincsen a sportolási igényeket megfelelő módon kielégítő, többfunkciós, lelátóval is
rendelkező sportcsarnok.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
200 férőhelyes sportcsarnok és kapcsolódó beruházások.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 15
EU támogatás (70%): 210
Hazai forrás (25 %): 75
Teljes költségvetés (100 %): 300
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Óvoda felújítása, bővítése, korszerűsítése
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében felújításra kerül Fegyvernek Nagyközség 4 óvodájának épülete és udvara.
Lehetőség nyílik az óvodák játékainak és eszközeinek kicserélésére, korszerűsítésére.
7. A projekt szükségességének indoklása
A település óvodáinak többsége már felújításra szorul, mert épületeik romosak, udvaraik, kerti
játékaik nem biztonságosak és korszerűtlenek. A csoportszobák kicsik mind a nappali
foglalkozásokhoz, mind pedig a délutáni alvásokhoz. Termi játékaik nagyon régiek és elavultak.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
Felújított, korszerűsített óvodai épületek és tágasabb csoportszobák
Modern udvari játékok
Korszerűbb eszközök és termi játékok
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Természeti kincsek megóvása, fenntartása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a már védelem alatt lévő természeti kincsek fenntartása és megóvása valamint a
védelem kiterjesztése történik meg.
7. A projekt szükségességének indoklása
Fegyverneken több természeti érték is található melyek jelenleg nem állnak védelem alatt,
amennyiben védelmük nem történik meg a mezőgazdasági hasznosítás felszámolja ezeket a
területeket.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
5 ha terület védelem alá helyezése, tartós gondozása, fenntartása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 2, 5
EU támogatás (70%): 35
Hazai forrás (25 %): 12, 5
Teljes költségvetés (100 %): 50
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Külterületi földutak burkolása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a mezőgazdasági, földutak, feltáró utak burkolására kerül sor
7. A projekt szükségességének indoklása
A meglévő mezőgazdasági utak csapadékos, belvizes időjárási körülmények között lehetetlenné
teszik a megművelt területek megközelítését, ezzel komoly károkat okozva a gazdáknak.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
10 km földút burkolása.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 20
EU támogatás (70%): 280
Hazai forrás (25 %): 100
Teljes költségvetés (100 %): 400
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Átfogó fásítási program
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a település belterületén és külterületén valósul meg fásítás.
7. A projekt szükségességének indoklása
Jelenleg a korábbi írtási tevékenység valamint a természetes pusztulás miatt nincs megfelelő
mennyiségű erdőség, út menti fasor, ez nagymértékben hozzájárul a zaj és porszennyezés
növekedéséhez.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
5 ha terület fásítása (erdő), valamint út menti fasorok telepítése.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 1, 5
EU támogatás (70%): 21
Hazai forrás (25 %): 7, 5
Teljes költségvetés (100 %): 30
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1. A projekt gazdája
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
5231, Fegyvernek
Felszabadulás út 171.
2. Projekt kapcsolattartója (projektmenedzser):
Neve: Angyal Csaba; Nardai Dániel,
Irányítószám: 5231
Település: Fegyvernek
Cím: Felszabadulás út 171
Telefonszám: 06-56/556-010
Fax: 06-56/556-012
E-mail cím: fegyvhiv@axelero.hu
3. Projekt megnevezése
Belvízelvezető rendszer átfogó karbantartása, újabbak létrehozása
4. Megvalósulásának helye
Fegyvernek Nagyközség
5. Projekt céljai egybeesnek
ROP - Regionális Operatív Program
HEFOP – Humán erőforrás Operatív Program
GVOP – Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
KIOP – Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
AVOP – Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
6. A projekt rövid leírása
A projekt keretében a meglévő csatornahálózat kotrása, part menti rendezése történik meg.
7. A projekt szükségességének indoklása
A meglévő csatornahálózat egyes részei jelenleg képesek funkciójukat ellátni, partjuk és medrük
szennyezett, benőtt, az átereszek eldugultak.
8. A projekt megvalósulásának várható, kézzelfogható, számszerű eredményei
A meglévő csatornahálózat teljes tisztítása, rendbetétel.
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9. A tervek előkészítettsége (a megfelelő aláhúzandó)






Megvalósíthatósági tanulmány
Környezetvédelmi hatásvizsgálat
Kivitelezési terv
Építési engedély
Egyéb, ………………………

10. Tulajdoni viszonyok




saját tulajdon
bérlemény
egyéb, ………………………

11. A projekt becsült költségvetése (MFt) 2004 évi áron
Pénzintézet által igazolt saját erő (5%): 25
EU támogatás (70%): 350
Hazai forrás (25 %): 125
Teljes költségvetés (100 %): 500
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Problémafa
A kistérség népességmegtartó képessége csökken

A lakosság életkörülményei nem megfelelőek

Munkahelyek
száma csökken

Fiatalok
elhelyezkedési
nehézségei

Munkahelyek
hiánya
a
magasan
képzett
szakemberek
számára

Nincs
megfelelő
párbeszéd a
kibocsátó
intézmények
és a piac
szereplői
(felvevő piac)
között

Ipari termelés
megszűnt

Alacsony
és elavult
gépesítetts
ég

Csökken a
mezőgazdas
ág
jövedelemte
rmelő
képessége

Ültetvények
által produkált
alacsony
hozamok

Nyomott és kiszámíthatatlan
felvásárlási árak

Termelők együttműködésének
hiánya
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Alternatív
jövedelemszerzési
lehetőségek
kihasználatlanok

Hiányzik a
szükséges
tárgyi és
humán
infrastruktúr
a

Civil
kezdemén
yezések és
önszervez
ődés
hiánya

A szabadidő
eltöltésének
nincsenek
meg a
kultúrált
feltételei

A sportolási
lehetőséget
biztosító
létesítmények
kapacitása,
technikai
felszereltsége
nem
megfelelő

A kereskedelmi
és szolgáltató
ágazat a
szolgáltatások
szűk körét öleli
fel és alacsony
színvonalon
működik

Célfa

A kistérség népességmegtartó képessége javul

A lakosság életkörülményei javulnak

Fiatalok
elhelyezkedési
esélyei javulnak

Ipari termelés
újraindul

Nő a mezőgazdaság
jövedelemtermelő
képessége

Bővülő
alternatív
jövedelemszerzé
si lehetőségek

A szabadidő eltöltésének
feltételei javulnak

A pályakezdők
szakmai
felkészültsége javul

Szakképzési rendszer
modernizációjának
ösztönzése
Felnőttképzés
támogatása
A
termelő
szféra
bevonásával

Hátrányos
helyzetű tanulók
esélyegyenlőség
ének biztosítása

Ipari
vállalatok
letelepedéséne
k ösztönzése
Ipartelepek
létrehozása
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Együttműködé
s fejlesztése a
mg. vállalati
szektorban
„Termelői”
klub
létrehozása

Önkéntes
földcserék
támogatása
Erdősültség
arányának
növelése

Tanulmánytervek,
turisztikai vonzerőt
erősítő kistérségi
beruházások

Sportlétesítm
ények
felszereltségé
nek javítása,
kapacitásbőví
tés

Szabadidőköz
pont építés
Szélessávú
Internet
kiépítésének
támogatása
Szolgáltatási
szektor
minőségjavító

Előterjesztés 1.sz.mell.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVKONCEPCIÓJA

2011. ÉVI BEVÉTELEK
Ssz.
I.
II.
III.
IV.

Megnevezés
I.Csorba-M T. Szoc. Alapsz. kp.
II.Tiszavirág Napk.o.óvoda
III.Orczy A. Ált. Iskola és Szaki
IV.Művelődési H. és Könyvt.
Önálló int. Összesen
VI.PH. Szakf. Összesen
VI. A+B+C int. Össz.
I-VII.Önk.Össz.halm.
Halm.miatti korrekció
Önkorm.Össz.hzatlan

V.
VI.
H
K

PH. szakf össz.

27986
13454
7030
5067
53537
41534
380568
475639
0
475639
41534

0
0
0
0
0
8216
0
8216
0
8216
8216

Saj.bev.
összesen.
27986
13454
7030
5067
53537
49750
380568
483855
0
483855
49750

Működési j.saj.bev.

Felh.j.saj. bev.

Szoc.pol.

Állami
támogatás

Államiból
Tám.ért és Átvett
Fejlesztési pe.össz.

Államiból Norm.

Mc. pe. Átvétel Fc. pe. Átvétel

48 679
134 830
338 652
23 142
545303
0
0
545303
-545 303
0
0

10 861
25 745
61 310
0
97916
0
0
97916
-97 916
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
668853
0
668853
0
668853
668853

0
0
0
0
0
668853
0
668853
0
668853
668853

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1 533
806
37
2376
264628
18205
285209
0
285209
264628

SZJA és GJA Helyi Adók TB.fin.

Műk.c. hitel.

Fejl.c. hitel.

Kölcs.
törleszt.

Hitel össz.

1533
806
37
2376
95069
18205
115650
0
115650
95069

0
0
0
0
0
169559
0
169559
0
169559
169559

0
0
0
0
0
263817
0
263817
0
263817
263817

0
0
0
0
0
58152
0
58152
0
58152
58152

0
0
0
0
0
0
42397
42397
0
42397
0

0
0
0
0
0
56185
0
56185
0
56185
56185

0
0
0
0
0
41389
0
41389
0
41389
41389

0
0
0
0
0
97574
0
97574
0
97574
97574

0
0
0
0
0
4423
0
4423
0
4423
4423

88482

Összesen

87 526
175 562
407 798
28 246
699 132
1 407 197
441 170
2 547 499
-643 219
1 904 280
1 407 197

Ssz.
I.
II.
III.
IV.
Ö
V.
VI.
H
K

360

0

360

0

0

0

0

0

0

101 012

12 530

0

0

0

0

0

0

4423

105 795 1.

2 Igazgatás-Örményes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2.

3 Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.

4 Önk. Elszámolásai(állami)

0

1686

1686

0

0

0

626108

626108

0

0

0

0

263817

58152

0

0

0

0

0

949 763 4.

5 Önk. Elsz. Kv. Szerveivel(fin.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5.

6 Szoc. Ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

987

987

0

0

0

0

0

0

0

0

987 6.

7 Közcélú foglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

42745

42745

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Szoc. ösztöndíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8.

9 Közműv tev. Tám.9105011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 522

0

9 522

0

0

0

0

0

0

0

9 522 9.

1 Igazgatás-Fegyvernek

10 Gabona féle term. 0111001
11 Hús áru kiskereskedelem
12 Gépjárműkölcsönzés

42 745 7.

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 10.

16500

0

16500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 500 11.

0

6530

6530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 530 12.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56185

41389

97 574

0

97 574 13.
34 453 14.

13 Finanszírozási műveletek
14 Egyéb okt. kieg.8560991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 453

0

34 453

0

0

0

0

0

0

0

15 Civil szerv. Tám. 890301-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
13530
0
0
0
0
9784
360
0
160896
216492
3180

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5 600
57 497
0
11 167
0
0
44 390

5600
0
0
0
0
0
0

0
57 497
0
11 167
0
0
44 390

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
17 365
840

0
0
17365
840

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
42 397

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16
17
18
19
20
21
22
23
24
A)
B)
C)

Intézmény finansz.

Pénz
maradv.

Közter. R. fennt. 842421-1
Foly.sz.sz. közmű ép. 42210011
Közutak hidak üzemeltetése
Könyvtári szolg. 9101231
Óvodai nev ell.
Civil sz. és egy. Tám. 8903011
Másh. nem sor. Ép.4299001.
Éttermi mozgó vendégl.56100011
Fogorvosi alapellátás
A;Gyermekél. k.
B;Vízmű és Községgazd. Int.
C;Orvosi rendelő

2013.05.12

13530
0
0
9784
360
0
160896
216492
3180

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 15.
5 600
71 027
0
11 167
0
0
54 174
360
0
160 896
233 857
46 417

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
A)
B)
C)

készítette: Temesváriné

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVKONCEPCIÓJA

Előterjesztés 1. sz. mell.

2011. ÉVI KIADÁSOK
Megnevezés
I.
II.
III.
IV.
Ö
V.
VI.

I.Csorba-M T. Szoc. Alapsz. kp.
II.Tiszavirág Napk.o.óvoda
III.Orczy A. Ált. Iskola és Szaki
IV.Művelődési H. és Könyvt.
I-IV.int. Összesen
PH. Szakf. Összesen
A+B+C int. Össz.
I-VI.Önk.Össz.halm.
Halm.miatti korrekció
Önkorm.Össz.hzatlan
Hiv. szakf.össz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Igazgatás-Fegyvernek
Igazgatás-Örményes
Közvilágítás
Önk. Elszámolásai(állami)
Önk. Elsz. Kv. Szerveivel(fin)
Szoc. Ellátások
Közcélú foglalkoztatás
Szoc. ösztöndíjak
Közműv tev. Tám.9105011*
Gabona féle term. 0111001
Hús áru kiskereskedelem
Gépjárműkölcsönzés
Finanszírozási műveletek
Egyéb okt. kieg.8560991
Civil szerv. Tám. 890301-1
Közter. R. fennt. 842421-1
Foly.sz.sz. közmű ép. 42210011
Közutak hidak üzmeltetése
Könyvtári szolg. 9101231*
Óvodai nev. Ell.
Civil sz. és egy. Tám. 8903021
Másh. nem sor. Ép.4299001.
Út-autópálya építés
Éttermi mozgó vl. 56100011
Fogorvosi alapellátás
A;Gyermekél. k.
B;Vízmű és Községgazd. Int.
C;Orvosi rendelő

2013.05.12

Személyi
juttatások

Egyéb bér jell.

Bér

33994
97702
230779
13144
375619
145996
109642
631257
0
631257
145996
80694
10815
0
0
0
0
45270
0
562
0
1238
0
0
831
0
4260
0
0
2326
0
0
0
0
0
25222
65219
19201

Dologi és folyó

Járulékok

Műk.c.p.á.

30 300
90 721
222 898
12 388
356 307
131587
106123
594017
0
594017
131587
67 260
9 840

3694
6981
7881
756
19 312
14409
3519
37240
0
37240
14409
13434
975

9 057
24 984
61 202
3 880
99 123
33487
28719
161329
0
161329
33487
19 067
2 666

44 475
52 876
115 184
11 222
223 757
128620
313533
665910
0
665910
128620
50 133
2 976
19 425

45 270

0

3 185
6 111

80
534

152

9 864
0
14 701
1 306

562
1 238

0

831
4 260

0

2 326

334

210

1 764

1089

1 378
13 530

673

3 145

9 784

24 113
62 998
19 012

1109
2221
189

6 543
17 074
5 102

124 439
161 052
28 042

Felh.c.p.á. Átad.pe. Összesen
Egyéb t.

0
0
0
0
0
6983
0
6983
0
6983
6983
1703
0
0
0
0

Ell.pb.jutt.

680
0
0
0
0
0
0
3800
0
0
0
0
0
800
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
6983
0
6983
0
6983
6983
1703
0
0
0
0
0
0
680
0
0
0
0
0
0
3800
0
0
0
0
0
800
0
0

0
0
0
0
0
214331
0
214331
0
214331
214331
0
0
0
0
0
214331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

Felhalm.

0
0
633
0
633
0
0
633
0
633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tartalék

0
0
0
0
0
181988
5500
187488
0
187488
181988
1 000
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
31648
0
0
67652
8750
4970
1 039
0
48919
8 590
1 800
2620
0
5500

Hitelt.

0
0
0
0
5040
5471
10511
0
10511
5040
5040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5471
0

Ad. kölcs.

0
0
0
0
0
23188
0
23188
0
23188
23188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23188
0
0
0

Int.fin.

0
0
0
0
0
2650
0
2650
0
2650
2650
2650
0
0
0
0
0

Szoc.pol.

Ssz.

Összesen

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
545303
0
545303
-545303
0
545303
0
0
0
0
545303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
97916
0
97916
-97916
0
97916
0
0
0
0
97916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

87 526
175 562
407 798
28 246
699 132
1385502
462865
2547499
-643219
1904280
1385502
160 287
16 457
19 425
0
643 219
217 596
51 915
680
10 578
5 000
16 273
1 306
23 188
34 453
3 800
6 727
81 182
8 750
11 114
1 039
800
58 703
8 590
1 800
2 620
156 204
254 316
52 345

I.
II.
III
IV.
Ö

Létszám
(fő)

20,94
49,775
108.25
6,11
76,825
41,18
72,2
190,20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

41,175
30,175
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

24.
A)
B)
c)

0
19,25
42,45
10,50

készítette:Temesváriné

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő TER JE S ZT ÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a 2011. évi közbeszerzési
terv elfogadásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény (továbbiakban Kbt) 5 § 1) bekezdése értelmében az
Önkormányzatnak a költségvetési év elején de legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Az elfogadott közbeszerzési szabályzat IV. fejezet 5) pontja szerint a közbeszerzési tervet a képviselőtestület
határozattal fogadja el.
Fentiek alapján kérjük az előterjesztés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjenek.
…………/2011 (I.27.) sz.

határozati javaslat:

A 2011 évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX. számú törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 2011 évi Közbeszerzési Tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Képviselőtestület tagjai
Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi szervező
Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2011. január 04..

Készítette: Nardai D.

/:Tatár László:/
polgármester

………………. / 2011 (I.27.) sz. határozat 1. sz. melléklete
Fegyvernek Nagyközség 2011 évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és menynyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Időbeli ütemezés
az eljárás megindításának,
szerződés teljesítésének
illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy a
megvalósításának terveszerződés időtartama
zett időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített
tájékoztató közzétételére?

I. Árubeszerzés
TIOP-1.1.1/07/1-2008-0269 számú pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése
Becsült értéke: nettó
25.274.000 Ft

30231100-8
30232160-3

2011 – 2012 évre vonatkozó
Hal beszerzés
Becsült értéke: nettó
20.000.000 Ft

05110000-9

II. Építési beruházás
III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
-

Kbt. Harmadik
rész VI. fejezete
A Kbt. VI. fejezete
szerinti nemzeti
szerinti: Általános
értékhatárokat egyszerű közbeszerzéelérő értékű közsi eljárás
beszerzés
Kbt. Harmadik
A Kbt. VI. fejezete
rész VI. fejezete
szerinti: Általános
szerinti nemzeti
egyszerű közbeszerzéértékhatárokat
si eljárás
elérő értékű

2011. 02.

2011. 07.

nem

2011. 03.

2011. 05.

nem

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő TER JE S ZT ÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény (továbbiakban Kbt) 6. § alapján,
az 5/2005. (I. 27.) számú határozatával elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatát. Az időközben bekövetkezett többszöri jogszabály változások miatt, a 2005 évben elfogadott szabályzat helyett új megalkotása vált szükségessé.
A tervezett szabályzatot a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutató alapján, a helyi sajátosságokat és szabályokat átültetve alkottuk meg,
A szabályzat meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Minden más közbeszerzésre vonatkozó szabályt a Közbeszerzésekről szóló törvény szabályoz. A javasolt új szabályzat alapján az eddigi eljárási és felelősségi rend pontosabban és minden
részletre kiterjesztve szabályozott.
Az érvényben lévő szabályzat szerint a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a polgármester döntött. A Kbt. 8 § 3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárást
lezáró döntést személy vagy testület hozhatja meg. Ezzel összhangban, a javasolt új szabályzat érelmében, (az eddigi gyakorlattól eltérően) árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 30 millió Ft-ot, építési beruházások esetén a nettó 40 millió Ft-ot
meghaladó közbeszerzések esetén, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és
döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt, ez alatti értékhatárok esetén a közbeszerzést lezáró döntést
a polgármester hozza meg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 74 § (1) – (2) bekezdése alapján.
(1) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:
…………/2010 (I.27.) sz.

határozati javaslat:

A Közbeszerzési Szabályzatról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX. számú törvény 6. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Szabályzatot e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 5/2005 (I. 27.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Képviselőtestület tagjai
Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi szervező
Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2011. január 04.
/:Tatár László:/
polgármester
Készítette: Nardai D.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Érvényes: 2011. január 27-től.

2/27

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉGKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának elősegítésére Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya
1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
6.§ (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Fegyvernek Község Önkormányzatának (a továbbiakban:
önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi
rendjét, az önkormányzat mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed Fegyvernek nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
dolgozóira, az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – árubeszerzésre,
építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra és tervpályázatra amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt
kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő.
4) A szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is, amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az önkormányzat a Kbt. 2. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt.-t önkéntesen kívánja alkalmazni.
II. FEJEZET
Általános rendelkezések, alapelvek
1) Az önkormányzat a Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.
2) A Kbt. 18. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke
felel.
3) A szabályzatban használt – beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő – fogalmak, kifejezések tartalma
azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben rögzített tartalommal.
4) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség vállalásra jogosult a képviselő-testület felhatalmazása
alapján a polgármester.
5) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
6) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés teljesítését követő öt
évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának előírásait figyelembe véve a
közbeszerzési referens gondoskodik.
7) Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzési referens végzi el a polgármester egyidejű tájékoztatásával.
8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzési referenshaladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.
9)

A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.

10) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus
napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás formájában kell teljesíteni. Az elektronikus feladáshoz szükséges azonosító beszerzése és karbantartása a közbeszerzési referensfeladata.
11) A Kbt. 17. §-a valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról a polgármester dönt.
III. FEJEZET
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
1) Az önkormányzat a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján minimum 3 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre.
2)

A bírálóbizottság állandó tagjai:

a) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési referens (mint a bírálóbizottság elnöke)
b) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal pénzügyi szervezője
c) Közbeszerzés tárgya szerinti Illetékes ügyintéző
d) Szükség szerint a polgármester által delegált, a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező további személyek
3)

A (2) c) pontban meghatározott személynek megfelelő közbeszerzési szakértelemmel kell rendelkeznie.

4)

A bizottságot a polgármester az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.

5) Az egyes beszerzések esetén a Kbt. 8. § (1) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső szakértő is segítheti.
6) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. A bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
7)
ni.

A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (6) pont szerint kell megőriz-

8)

A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke felel.
IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése

1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető legrövidebb időn belül sor
kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.
2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja, amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fenn állnak.
3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig a Kbt. 5.§ (1) bekezdés szerinti
éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv elkészítéséért a közbeszerzési referens felel. A
közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a pénzügyi szervező szolgáltat. A közbeszerzési tervet a
képviselőtestület határozatban fogadja el.
4)

A közbeszerzési terv és módosításainak, az önkormányzat honlapján, a közbeszerzési referens felel.

5)

A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban dönt.

6) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a polgármester módosítja, arról tájékoztatást nyújt a képviselő testületnek.

4/27

7) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik be, a közbeszerzési tervet a Polgármester, módosítja, arról tájékoztatást nyújt a képviselő testületnek.
8)

A tervmódosítás előkészítéséért a közbeszerzési referens felel.

9)

A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig a szabályzat II. fejezet 6) pontja szerint meg kell őrizni.

10) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A polgármester ettől eltérően dönthet.
11) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzési referens gyűjti össze,
és ez alapján legkésőbb május 15-ig elkészíti és jóváhagyás céljából a polgármester elé terjeszti az összegezést.
12) Az éves statisztikai összegezést a polgármester legkésőbb május 25-ig hagyja jóvá, majd azt a Kbt. 16. §a szerint a közbeszerzési referens legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzések Tanácsa részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága
1) A Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a szabályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos munka megkezdése előtt.
2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza.
3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem állásának
biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a bírálóbizottság elnöke felé.
4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem vehet
részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő körültekintéssel kell
meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell alátámasztani.
6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzési referens végzi a pénzügyi
szervező közreműködésével.
7) Az egybeszámítási szabály (Kbt. 40. §) alkalmazása érdekében az önkormányzat beszerzéseiről a pénzügyi szervező tételes nyilvántartást vezet az egybeszámítás elvégzéséhez szükséges részletezettséggel.
8)

A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a polgármester dönt.

9) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló felhívást, tervpályázati kiírást (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva a bírálóbizottság készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályai a bizottság dolgozza ki és terjeszti a polgármester elé.
Amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul meg úgy ezeket a feladatokat a
közbeszerzési tanácsadó végzi.
10) A felhívást a polgármester hagyja jóvá, és a bíráló bizottság tagjai/közbeszerzési tanácsadó ellen jegyzi.
11) A felhívás 10) pont szerinti jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
12) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, részvételi dokumentáció, előminősítési dokumentáció, ismertető (a továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a bírálóbizottság felel. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható. A dokumentációt a bizottság
javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.
13) A dokumentáció szükséges részeinek Kbt. 54. § (4) bekezdés szerinti semmissé nyilvánítását a bírálóbizottság javaslatára a polgármester hagyja jóvá. Az ezzel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megadása a bírálóbizottság elnökének a feladata.
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14) A dokumentáció módosítását a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.
15) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester módosíthatja a
szabályzat IV. fejezet (7) pontja szerint.
16) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását írja elő, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyéről a polgármester dönt.
17) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyére javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)

a polgármester
a képviselő-testület tagja
a képviselő-testület bizottságának tagja
a bírálóbizottság tagja

18) A Kbt.-ben szabályozott kötelező eseteken túl a polgármester dönthet a hivatalos közbeszerzési tanácsadó önkéntes bevonásáról is.
19) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Erről a polgármester dönt. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen rögzíteni kell.
20) A Kbt. 17/A. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának a jogszabályokban
meghatározottak szerinti fenntartásáról a képviselő-testület dönt az eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételekor.
21) A Kbt. 41. § (4) bekezdés valamint a 180. § (1) bekezdés szerinti dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról a polgármester dönt.
22) A Kbt. 41. § (6) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
23) A Kbt. 181. §-ában meghatározott időszakos előzetes tájékoztató készítéséről a polgármester dönt.
24) Különös közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 182. §-a szerinti hirdetményt a polgármester hagyja jóvá, és
a közbeszerzési referens küldi meg közzététel céljából.
25) A Kbt. 17/C. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a honlapon történő közzétételéért a közbeszerzési referens felel. Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzététel céljából adatszolgáltatás szükséges a Tanács felé, úgy azért a közbeszerzési referens felel.
26) A Kbt. 20/A. § szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a polgármester jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.
27) A közzétételre megküldött hirdetmények Kbt. 44. § (4), 184. § (4) és 246. § (5) bekezdés szerinti ellenőrzéséről a bírálóbizottság javaslatára a polgármester dönt.
VI. FEJEZET
A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályai
Az eljárás megindítása
1) Az ajánlati felhívás közzététel céljából, a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága (továbbiakban:
szerkesztőbizottság) részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
Az ajánlattételi szakasz
2) A dokumentációt megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A dokumentáció átadásáról átvételi
elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír.
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3) A (2) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem
használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell.
4) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési referens intézkedni a
Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni.
5) A dokumentáció árának Kbt. 54. § (10) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzési referens kezdeményezi a Pénzügyi szervezőnél. A visszatérítésről a Pénzügyi szervezőnél a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
6) Az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság adja meg a Kbt. szabályai szerint.
7) A beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért kiegészítő tájékoztatást a Polgármesteri
Hivatal megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője közreműködésével a bírálóbizottság adja
meg a Kbt. szabályai szerint.
8) Az ajánlattételi határidő Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a bírálóbizottság javaslata
alapján a polgármester dönt. A határidő meghosszabbítását indokolni kell.
9)

A Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési referens feladata.

10) A Kbt. 56. § (5) bekezdése szerint konzultáció lebonyolítása a közbeszerzési referens feladata. A konzultáció jegyzőkönyv formájában történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
11) A közbeszerzési műszaki leírás, valamint a jogszabályokban előírt részletezettségű tervdokumentáció
elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért építési beruházás és építési koncesszió esetén a árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetén a Polgármesteri Hivatal beszerzés tárgyával kapcsolatos
szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője felel.
12) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és felelősségi kört
a megbízási szerződésben rögzíteni kell.
13) Az ajánlati biztosíték Kbt. 59. § (5) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt. 59. § (6) bekezdés szerinti megfizetését a közbeszerzési referens kezdeményezi a pénzügyi szervezőnél. A visszafizetésről illetve a
megfizetésről a pénzügyi szervező a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
14) Az ajánlati felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az ajánlati felhívás
visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
15) A dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
16) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció Kbt. 76. § (2) bekezdés szerinti átadásáért
a bírálóbizottság elnöke felel.
17) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény feladási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel.
18) A Kbt. 191. § (1) bekezdés szerinti rendelkezésre bocsátásért a bírálóbizottság elnöke felel.
19) Az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az
átvételkor meg kell győződni arról, hogy az ajánlat csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a felhívásban
és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.
20) Az ajánlat csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő kézjegyét.
21) Az ajánlatok bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési referens gondoskodik.
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Az ajánlatok felbontása
22) Az ajánlatok felbontását legalább háromtagú Bírálóbizottság végzi.
23) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a Bírálóbizottság elnöke felel.
24) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 80. § (6) bekezdés szerinti megküldéséről a közbeszerzési
referens gondoskodik.
25) Elektronikus ajánlattétel esetén a Kbt. 80. § (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a Bírálóbizottság
elnöke felel.
Az ajánlatok elbírálása és értékelése
26) Az ajánlatok elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban
kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel.
27) A Kbt. 82. § szerinti eredménytelenné nyilvánításról a bírálóbizottság javaslatára a polgármester dönt.
Erről a döntésről és annak indokolásáról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
28) Az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke
hiánypótlásra hívja fel az ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési referens gondoskodik.
29) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció rendelkezései alapján a
bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli az ajánlatokat.
30) A Kbt. 84. § szerinti javítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság végzi el.
31) A Kbt.85. § szerinti felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság kéri be az ajánlattevőtől.
32) Az ajánlatok Kbt. 86. § (1) és (2) bekezdés és 87. § (1) és (2) bekezdés szerinti minősítése és a hozzá
kapcsolódó adatok és indokolás megkérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik.
33) Az ajánlat Kbt. 86. § (5) bekezdés és 87. § (3) bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a) dönt,. A döntési javaslathoz a
bírálóbizottsági tagok személyes írásbeli indokolást készítenek.
34) A Kbt. 86. § (7) bekezdés szerinti tájékoztatásért a bírálóbizottság elnöke felel.
35) A Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 88. § (2) bekezdés szerinti kizárásáról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40.
b)/Képviselőtestület (VI.40.a). A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike
írásbeli indokolást készít. A Polgármester a döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
36) A Kbt. 88. § (4) bekezdés, illetve 197. § (1) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján Polgármester dönt.
37) A Kbt. 90. § (3) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint.
38) A Kbt. 90. § (5) bekezdés szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
39) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6. számú függelékét képező bírálati lapot kell kiállítania. A szakvéleményt a bizottság elnöke terjeszti a Polgármester (VI.40.
b)/Képviselőtestület (VI.40.a). elé..
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40)
a) Árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 30 millió Ft-ot, építési beruházások esetén a nettó 40 millió Ft-ot
meghaladó közbeszerzések esetén, az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a
bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
b) Árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 30 millió Ft-ot, építési beruházások esetén a nettó 40 millió Ft-ot el
nem érő közbeszerzések esetén Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a Polgármester dönt. Amennyiben a polgármester a bizottság javaslatától
eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni, képviselő testületet tájékoztatni.
41) Az ajánlattevők Kbt. 93. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési referens felel.
42) A közbeszerzési referensaz ajánlatokról a Kbt. szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a polgármester hagy jóvá.
43) Az összegezés Kbt. 93. § (3) bekezdés és 96. § (2), (4) és (5) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési referensfeladata.
44) A Kbt. 20. § (8) bekezdésére tekintettel a 63. § alapján a nyilvántartások ellenőrzése és az ellenőrzés
dokumentálása a bírálóbizottság feladata.
Az eredmény kihirdetése és a szerződés megkötése
45) Az eredményhirdetés időpontjának Kbt. 94. § (2) bekezdés szerinti elhalasztásáról illetve a Kbt. 94. § (4)
bekezdés szerinti korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján polgármester
dönt. Az időpont módosításáról és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő képviselő-testületi
ülésen tájékoztatni kell.
46) Az eredményhirdetés időpontjának módosításáról az ajánlattevőket a közbeszerzési referenstájékoztatja a döntést követően haladéktalanul.
47) Az eredményhirdetést a bírálóbizottság bonyolítja le. Az eredményhirdetés írásbeli dokumentálásáért a
bírálóbizottság elnöke felel.
48) Elektronikus eredményhirdetés esetén a Kbt. 95. § (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a bírálóbizottság elnöke felel.
49) A Kbt. 97. §-a szerinti tájékoztatást, a polgármester jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg.
50) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése és Kbt. szerinti közzététele a közbeszerzési referensfeladata. A tájékoztatót a közzététel céljából történő megküldés előtt a polgármester hagyja jóvá.
51) A szerződés megkötését a Bíráló bizottság elnöke készíti elő, a szerződést ellen jegyzi a pénzügyi szervező..
52) A szerződés Kbt. 99/A. § (3) bekezdése szerinti közzétételéért a közbeszerzési referensfelelős.
53) Amennyiben a Kbt. egyéb tájékoztatók közzétételét írja elő, azt a közbeszerzési referens készíti el, és a
polgármester jóváhagyását követően küldi meg közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére.
54) Eredménytelen eljárás esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet 5) és 6) pontjának rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
55) Az előzetes vitarendezés során a Kbt. 96/A. § (3) bekezdés szerinti ajánlatkérői álláspontot a bírálóbizottság alakítja ki és a polgármester hagyja jóvá. Az ajánlattevőt a bizottság elnöke tájékoztatja az ajánlatkérő
álláspontjáról. A vitarendezésről és annak eredményéről a polgármester és a bizottság elnöke a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
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VII. FEJEZET
A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai
A részvételi szakasz
1) A részvételi felhívás közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
2)

A részvételi dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

3) A részvételi dokumentációt illetőleg ismertetőt (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) megvásárló cég adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve, telefonszáma, telefaxszáma) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A részvételi dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője aláír.
4) A (3) pontban előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az adatok nem
használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályi előírásait biztosítani kell.
5) Amennyiben az ajánlattevő a részvételi dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési referensköteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni.
6) A részvételi dokumentáció árának Kbt. 102. § (5) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzési referenskezdeményezi a Pénzügyi szervezőnél. A visszatérítésről a Pénzügyi szervező a jogszabályban megadott
határidőn belül gondoskodik.
7) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az
irányadók azzal, hogy ajánlattétel szakasza helyett részvételi szakaszt kell érteni.
8) A Kbt. 103. § (4) bekezdése szerint konzultáció lebonyolítására a szabályzat VI. fejezet (10) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.
9) A részvételi felhívás módosítására, a részvételi határidő meghosszabbítására, a részvételi felhívás viszszavonására a szabályzat VI. fejezet (14) pontjában meghatározottak az irányadók azzal, hogy ajánlati felhívás
helyett részvételi felhívást kell érteni.
10) A részvételi dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a
polgármester dönt.
11) A módosításhoz, visszavonáshoz kapcsolódó, Kbt. szerinti tájékoztatási, hirdetmény feladási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel.
12) A részvételi jelentkezéseket megfelelő gondossággal kell átvenni és őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a részvételi jelentkezés csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban meghatározott követelményeknek.
13) A részvételi jelentkezés csomagolására rá kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint
az átvevő kézjegyét.
14) A részvételi jelentkezések bontásig történő őrzéséről a közbeszerzési referens gondoskodik.
A részvételi jelentkezések bontása
15) A részvételi jelentkezések felbontására a szabályzat VI. fejezet (22)–(25) pontjában meghatározottak az
irányadóak azzal, hogy ajánlat helyett részvételi jelentkezést kell érteni.
A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése
16) A részvételi jelentkezések elbírálását és értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel.
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17) A részvételi jelentkezések hiányosságait a bírálóbizottság jegyzőkönyvben állapítja meg, és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel a jelentkezőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési
referens gondoskodik.
18) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció
rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi jelentkezéseket.
19) A részvételi jelentkezések Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti minősítése és a hozzá kapcsolódó felvilágosítás kérése a bírálóbizottság hatáskörébe tartozik.
20) A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről, valamint a Kbt. 114. §
(2) bekezdés szerinti kizárásról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság dönt. A döntésről a döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A bírálóbizottság elnöke
a bírálóbizottság döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.
21) A Kbt. 114. § (3) bekezdés szerinti kizárásról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.
22) A bírálóbizottság a részvételi szakaszra vonatkozóan írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít
a képviselő-testület részére.
23) A részvételi szakasz eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján a képviselő-testület határozatban dönt. Amennyiben a képviselő-testület a bizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles döntését megfelelően indokolni.
24) A részvételi jelentkezők Kbt. 116. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a közbeszerzési referens felel.
25) A közbeszerzési referens részvételi jelentkezésekről a Kbt. szabályai szerint írásbeli összegezést készít,
melyet a polgármester hagy jóvá. Az összegezés Kbt. 118. § (1), (2) és (5) bekezdés szerinti megküldése a
közbeszerzési referensfeladata.
A részvételi szakasz eredményének kihirdetése
26) Az eredményhirdetés időpontjának Kbt. 117. § (2) bekezdés szerinti elhalasztásáról illetve a Kbt. 117. §
(3) bekezdés szerinti korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján polgármester dönt. Az időpont módosításáról és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.
27) Az eredményhirdetés időpontjának módosításáról az ajánlattevőket a közbeszerzési referenstájékoztatja a döntést követően haladéktalanul.
28) Az eredményhirdetést a bírálóbizottság bonyolítja le. Az eredményhirdetés írásbeli dokumentálásáért a
bírálóbizottság elnöke felel.
29) Elektronikus eredményhirdetés esetén a Kbt. 117. § (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért a közbeszerzési referens felel.
30) A Kbt. 118. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke felel.
31) Eredménytelen részvételi szakasz esetén új eljárás indításáról a szabályzat IV. fejezet 5) és 6) pontjának
rendelkezéseire tekintettel a bírálóbizottság javaslata alapján a javaslata alapján a Polgármester (VI.40.
b)/Képviselőtestület (VI.40.a).
A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza
32) Az ajánlattételi felhívás megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
33) Az ajánlattételi szakaszra a VI. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni.
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34) A Kbt. 123. § szerinti keretszám és a rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata
alapján a polgármester jogosult.
VIII. FEJEZET
A versenypárbeszéd lefolytatásának különös szabályai
1) A Kbt. 123/C. § (1) bekezdés szerinti párbeszéd lefolytatására a szabályzat IX. fejezet pontjai irányadók
azzal, hogy tárgyalás helyett párbeszédet kell érteni.
2) A megoldási javaslat Kbt. 123/E. § (3) bekezdés szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
3) A végső ajánlat megtételére az ajánlattevőket a Kbt. 123/F. § (1) bekezdés szerint a bírálóbizottság szólítja fel.
4)

A Kbt. 123/F. § (2) bekezdés tekintetében a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

5) A Kbt. 123/F. § (3) bekezdés alapján az elbírálási részszempontok vagy súlyszámaik módosításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
6) A végső ajánlat érvénytelenségéről a Kbt. rendelkezései szerint a bírálóbizottság dönt. A döntésről a
döntéshozatalban résztvevő bírálóbizottsági tagok mindegyike írásbeli indokolást készít. A polgármester a
döntéséről a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.
7) A versenypárbeszédre egyebek tekintetében a két szakaszos eljárás lefolytatásának szabályait kell megfelelően alkalmazni.
8) A Kbt. 123/G. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens felel.
IX. FEJEZET
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai
Általános szabályok
1)

A tárgyalásos eljárásra a szabályzat VI. fejezetének szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2) A Kbt. 125. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a bírálóbizottság elnöke adja meg.
3)
4)

A tárgyalás(oka)t a polgármester folytatja le.
A polgármester a tárgyalás lefolytatásával megbízhatja:
a) a képviselő-testület bizottságát
b) a bírálóbizottságot.

5)

A képviselő-testület a tárgyalás lefolytatására tárgyalóbizottságot is létrehozhat.

6)

A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzési referens felügyeli.

7)

A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

8) A Kbt. 128. § (6) bekezdésében foglalt tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens adja meg.
9) A tárgyalásos eljárás eredményhirdetésének a felhívásban meghatározotthoz képest korábbi időpontban történő megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt. Az időpont módosításáról
és annak indokáról a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.
10) A Kbt. 127. § (6) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért a közbeszerzési referens
felel.
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás különös szabályai
11) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra a szabályzat VII. fejezetének szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
12) Az ajánlattevők Kbt. 130. § (1) bekezdés szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Kbt. 130.
§ (6) bekezdés szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület jogosult.
13) A Kbt. 130. § (4) bekezdés szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a
Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás különös szabályai
14) A Kbt. 131. § (1) és 227. § (2) bekezdés szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a
polgármester határozza meg.
15) A ajánlattevők személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester VI.40. b
b) a képviselő-testület tagja VI.40.a
c) a bírálóbizottság tagja VI.40.b / VI.40.a
16) A Kbt. 132. §, 135. § (2) bekezdés, a 227. § (3), 228. § (2) bekezdés, a 229. § (2) bekezdés és a 230. §
szerinti tájékoztatás összeállításáért a bírálóbizottság felel. A tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.
17) A Kbt. 134. § (2) bekezdés szerinti dokumentáció készítéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
18) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az
irányadók.
19) Az ajánlattételi határidő és a dokumentáció módosítására, az ajánlattételi felhívás visszavonására és az
ezekkel kapcsolatos tájékoztatási és hirdetmény-közzétételi kötelezettség teljesítésére a szabályzat VI. fejezet (14)–(17) pontjában meghatározottak az irányadók.
20) A Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a bírálóbizottság végzi el.
X. FEJEZET
A meghívásos és tárgyalásos eljárás
speciális szabályai a különös közbeszerzési eljárások során
A részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos
és tárgyalásos eljárás különös szabályai
1) A Kbt. 204. § (1) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot és az (5) bekezdés szerinti rangsorolás
módját a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület határozza meg.
Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárás különös szabályai
2) A Kbt. 208. § (2) bekezdés szerinti hirdetményt a bírálóbizottság készíti el, és a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg közzététel céljából.
3)

A részvételi felhívás Kbt. 209. § (2) bekezdés szerinti megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

4) A Kbt. 209. § (4) bekezdésben meghatározott eset fennállásáról a képviselő-testület dönt. Az írásbeli tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg.
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5) A Kbt. 210. § (2) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester határozza meg.
Az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos és tárgyalásos eljárás
6)

Az előminősítési hirdetmény közzétételéről a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a). dönt.

7) A hirdetményt a bírálóbizottság állítja össze, és a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési
referens küldi meg közzététel céljából.
8) Az előminősítési rendszer létrehozásáról, működtetéséről, és részletes feltételeiről a bírálóbizottság
szakvéleménye alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).dönt.
9)

Az előminősített jelentkezők listáját a bíráló bizottság elnöke vezeti.

10) A előminősítési kérelmekről a bírálóbizottság szakvéleménye alapján a Polgármester (VI.40.
b)/Képviselőtestület (VI.40.a).dönt.
11) Az előminősítési rendszer részletes szabályait és eljárási rendjét a képviselő-testület külön szabályzatban határozza meg.
12) A Kbt. 220. § (4) bekezdésben meghatározott eset fennállásáról a képviselő-testület dönt. Az írásbeli tájékoztatást a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési referens küldi meg.
13) A Kbt. 221. § (2) bekezdés szerinti létszámot vagy keretszámot a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).határozza meg.
XI. FEJEZET
A gyorsított eljárás szabályai
1)

Gyorsított eljárás alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

2)

A Kbt. 136. § (3) és (4) bekezdés szerinti ellenőrzést a bírálóbizottság végzi el.

3)

A dokumentáció megküldésére a VI. fejezet (4) pontjában meghatározottak az irányadók.

4) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatosan a szabályzat VI. fejezet (6)–(9) pontjában meghatározottak az
irányadók.
XII. FEJEZET
Az építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok
1) Az eljárást megindító hirdetmény közzététel céljából, a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
2) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítésére és közzétételére a
szabályzat VI. fejezetének (50) pontjában meghatározottak az irányadók.
3) A Kbt. 140. § (1) bekezdésében foglaltakról a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület
(VI.40.a).dönt.
4) A Kbt. 142/A. § (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület (VI.40.a).dönt.
5)

Egyebek tekintetében a szabályzatnak a lefolytatandó eljárás típusára vonatkozó előírásai az irányadók.
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XIII. FEJEZET
A tervpályázati eljárás szabályai
1) A pályázók Kbt. 155. § (3) bekezdés a) pont szerinti létszámának vagy keretszámának, valamint a Kbt.
157. § (3) bekezdés szerinti rangsorolás módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult.
2) A Kbt. 155. § (3) bekezdés b) pont szerint az eljárásban való részvételre meghívott ajánlattevők megjelölésére a Képviselőtestület (VI.40.a).jogosult.
3) A tervpályázati kiírást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzési referens küldi
meg.
4)

A Kbt. 158. § (1) bekezdés szerinti zsűri tagjairól a képviselő-testület dönt.

5) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató elkészítése és közzététel céljából
a szerkesztőbizottság részére történő megküldése a közbeszerzési referensfeladata.
XIV. FEJEZET
A keret-megállapodásos eljárás szabályai
1) A keret-megállapodásos eljárás első része során a választott eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
2)

A keret-megállapodást kötő ajánlattevők számáról a képviselő-testület dönt.

3) Az ajánlattevők Kbt. 136/A. § (3) bekezdés illetve 233. § (2) bekezdés szerinti keretszámáról valamint a
keret-megállapodás idejéről a bírálóbizottság javaslata alapján a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület
(VI.40.a).dönt.
4)

Az eljárás második részét a bírálóbizottság folytatja le.

5)

A konzultációra szóló felhívás megküldéséért a közbeszerzési referens felel.

6) A Kbt. 136/C. § (6) bekezdés és 237. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató elkészítéséért és közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére történő megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
7) A Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontjában megjelölt ajánlattételi felhívás Kbt. 136/D. § (1) bekezdés
szerinti megküldéséért a közbeszerzési referens felel.
8)

A Kbt. 136/E. § (1) és (2) bekezdés szerinti értesítés lebonyolításáért a bírálóbizottság elnöke felel.
XV. FEJEZET
A nemzeti értékhatárokat elérő egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai

1) Az egyszerű eljárás során, a Kbt. előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat vonatkozó pontjai megfelelően alkalmazandóak.
2) A Kbt. 246. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívást közzététel céljából a szerkesztőbizottság részére a közbeszerzési referens küldi meg.
3) A Kbt. 251. § (2) bekezdés valamint a 252. § (2) bekezdés a) pontja szerint ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a Polgármester (VI.40. b)/Képviselőtestület (VI.40.a).határozza meg.
4)

Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester (VI.40. b)/
b) a képviselő-testület tagja (VI.40.a)
c) a bírálóbizottság tagja
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5) A Kbt. 251. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében az ajánlatok értékeléséről vagy újabb ajánlattételre
történő felhívásról a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
6)

A Kbt. 251. § (4) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatásért a közbeszerzési referens felel.

7) A Kbt. 252. § (2) bekezdés d) pontja szerinti árlejtés kezdeményezéséről a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
8) A Kbt. 253. § (1) bekezdés alapján a részvétel jogának fenntartásáról a bírálóbizottság javaslatára a képviselő-testület dönt az eljárás közbeszerzési tervbe történő felvételekor.
9)

A tárgyalásos egyszerű eljárás esetén a szabályzat IX. fejezet pontjai is megfelelően alkalmazandók.
XVI. FEJEZET
Szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös szabályok

A Közbeszerzési Tanácsát Kbt. 254. § (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester jóváhagyását követően a
közbeszerzési referenstájékoztatja.
XVII. FEJEZET
Különös egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai
A különös egyszerű eljárás során, a Kbt. előírásai és hivatkozásai alapján a szabályzat vonatkozó pontjai megfelelően alkalmazandóak.
XVIII. FEJEZET
A szerződés módosítása és teljesítése
1)

A szerződés Kbt. 303. § szerinti módosításáról a képviselő-testület dönt.

2) A Kbt. 304. § (3) bekezdésben meghatározott – az alvállalkozó személyét érintő módosításhoz történő –
hozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester adja meg. A bírálóbizottság a javaslatát megelőzően a Kbt. 304. § (3) bekezdés alapján megvizsgálja a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát.
3) A Kbt. 305. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételéért illetve a Kbt. 305. § (2) bekezdés szerinti
igazolás kiadásáért a polgármester felelős.
4)

A Kbt. 307. § (2) bekezdés szerinti – honlapon történő – közzétételért a közbeszerzési referens felel.

5)

A szerződés szerinti ellenszolgáltatás határidőn belül történő teljesítéséért a pénzügyi szervező felel.

6)

A szerződés Kbt. 306. § (1) bekezdés szerinti felmondásáról a Polgármester dönt.

7) A Kbt. 307. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a közbeszerzési referens készíti el, majd a polgármester
jóváhagyását követően közzététel céljából megküldi a szerkesztőbizottság részére.
XIX. FEJEZET
A közbeszerzések ellenőrzése
1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és végrehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézője felel.
2)

A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:
a) a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése;
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
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3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a bírálóbizottság elnökét.
XX. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai
1) A Kbt. 323. § (1) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 325. § (5) bekezdés szerinti
visszavonásáról a képviselő-testület dönt.
2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és közbeszerzési képzettséggel rendelkező személy képviseli.
3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő megküldése és esetleges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A kérelmet megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá.
4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a közbeszerzési referens polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi a Pénzügyi szervező vezetőjénél. A díj megfizetéséről a Pénzügyi szervező vezetője gondoskodik.
5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát a (2)
pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester kezdeményezheti.
6) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
7) A tárgyalás tartásának kéréséről a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a Polgármester dönt.
8) Az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtandó fellebbezésről a (2) pontban meghatározott
személyek javaslata alapján a Polgármester dönt.
9) A Kbt. 373. § (1) bekezdés szerinti orvoslásról a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján
a Polgármester dönt.
10) A Kbt. 373. § (2)–(4) szerinti tájékoztatást a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester jóváhagyását követően megküldik a Közbeszerzések Tanácsa részére.
XXI. FEJEZET
Záró rendelkezések
1) Az önkormányzat közbeszerzéseit bonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük
elvárható gondossággal eljárni.
2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. A jelen
szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: Fegyvernek, 2010. január 27.
polgármester

jegyző
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1. számú függelék
A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok
2003. évi CXXIX. törvény

a közbeszerzésekről

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási
szabályairól és díjazásáról (Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó)

1/2006. (I.13.) PM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó
tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról

5/2009. (III.31.) IRM rendelet

a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és
közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól.

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi
beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzése esetén alkalmazandó)

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről

302/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes
szabályairól

257/2007. (X.04.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási
cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról

2195/2002. EK rendelet
2151/2003. EK rendelet
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2. számú függelék
Fegyvernek nagyközség ……………………. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
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Időbeli ütemezés
az eljárás megindításának,
szerződés teljesítésének
illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy a
megvalósításának terve- szerződés időtartama
zett időpontja

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített
tájékoztató közzétételére?

3. számú függelék

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott … mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja (elnöke) …… Önkormányzata (székhely: Fegyvernek nagyközség.) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy velem szemben
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem.
Jelen nyilatkozatot a … Önkormányzata által … tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban
teszem.

Kelt: Fegyvernek, 2010. ……………………

...........................................................
aláírás
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4. számú függelék
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
A KÉPVISELŐ–TESTÜLET TAGJAI SZÁMÁRA
Alulírott … (lakcím: …) mint …… Önkormányzata (székhely: Fegyvernek nagyközség.) Képviselő-testületének
tagja nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem:

Kbt. 10. § (1) A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő
nevében nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be (a 80. § (4) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével) a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki,
illetőleg amely
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az általa az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az ajánlatkérő által az eljárásba bevonni kívánt személlyel
vagy szervezettel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet írásban
nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.
(3)
(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az
ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha az
érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni részesedéssel.
(5) Nem kell alkalmazni e §-t, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi
jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan
testületei, amelynek tagjai részben azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés meghozatalán kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlására.
(6)
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(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által
bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e §
szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés
szerinti esetben - csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban
nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként (távolmaradási nyilatkozat).
(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetőleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata ellenére
az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt
személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.

Tudomással bírok arról, hogy a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs,
az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes,
a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;

Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások során
haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok vagy kizáró körülmény fenn áll.
Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kelt: Fegyvernek,. ………év ………hó……… nap
...........................................................
aláírás
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5. számú függelék
Bírálati lap
……
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
A bírálatot végezte: ....................................................................................................................................
1. Formai és alkalmassági bírálat
Követelmény

ajánlattevő

ajánlattevő

…
…
…
A bírálat eredménye (érvényesség, alkalmasság)

Az érvénytelenség oka és indoka: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Ajánlati elemek értékelése

Az elbírálás részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

ajánlattevő
Értékelési
pontszám

Súly×pont

ajánlattevő
Értékelési
pontszám

Súly×pont

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:
Összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette: ..............................................................................
Összességében második legelőnyösebb ajánlatot tette: ...............................................................................
Elbírálás módszere:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Egyéb megjegyzés:
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kelt: Fegyvernek, 2010. …………………..
………………………………………..
Bíráló aláírása
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6. sz. függelék
Az eljárásokban résztvevő személyek és testületek feladatai
Képviselő-testület feladata
1. KT jogosult kötelezettség-vállalásra (II.4.)
2. Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt (IV.5.)
3. Amennyiben a polgármester nem hagyja jóvá a felhívást, úgy jóváhagyja azt (V.10.)
4. Eljárásban való részvétel jogának fenntartásáról dönt (V.21.)
5. Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít Bírálóbizottsági javaslat alapján (VI.33.)
6. Ajánlattevő kizárásáról dönt (VI.36.)
7. Dönt az eljárás eredményéről (VI.40./a)
8. Tervpályázat zsűrijének tagjairól dönt (XIII.4.)
9. Bírósági határozat elleni fellebbezésről dönt (XX.8.)
Polgármester feladata
1. Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásról (II.11.)
2. Bírálóbizottságba tagokat delegál (III.2, 4.)
3. Éves közbeszerzési tervet elfogadja (IV.3.), módosítja (IV.6, 7, 8.)
4. Előzetes összesített tájékoztató esetleges készítéséről dönt (IV.11.)
5. A bevonandó közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt (V.17–20.)
6. Dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról dönt (V.22.)
7. Eredménytelen eljárás esetén új eljárásról dönt (V.23.)
8. Dönt időszakos előzetes tájékoztató készítéséről (V.24.)
9. Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt (VII.34.)
10. Megoldási javaslatot érvényteleníti (VIII.2.)
11. Tárgyalást lefolytatja, vagy lefolytatását átruházza (IX.3–5.)
12. Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket (IX.13.)
13. Keretmegállapodást kötő ajánlattevők számáról dönt (XIV.2.)
14. Részvételi jog fenntartásáról dönt (XV.8.)
15. Szerződés módosításáról illetve felmondásáról dönt (XVIII.1, 6.)
16. Jogorvoslati eljárás megindításáról dönt (XX.1.)
17. Döntőbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi (XX.5.)
18. Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést (IV.13.)
19. Dönt a tervben szereplő eljárás megindításáról (V.8.)
20. Jóváhagyja a felhívást (V.10.)
21. Jóváhagyja a dokumentációt és annak módosítását (V.12–14.)
22. Különös közbeszerzési eljárás esetén a hirdetményt jóváhagyja (V.25.)
23. Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja (V.27.)
24. Dönt a hirdetmények ellenőrzésének kéréséről (V.28.)
25. Felhívás, dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, felhívás
visszavonásáról dönt (VI.8, 14, 15.)
26. Eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt és tájékoztatja a KT-et (VI.27.)
27. Sorsolás megtartásáról dönt (VI.37.)
28. Árlejtésről dönt (VI.38.)
29. Dönt az eljárás eredményéről (VI.40./b)
30. Írásbeli összegezést jóváhagyja (VI.42.)
31. Eredményhirdetés időpontjának módosításáról dönt, és a KT-et tájékoztatja (VI.45.)
32. Nyertes ajánlat jellemzőiről szóló tájékoztatót jóváhagyja (VI.49.)
33. Eredményről szóló tájékoztatót jóváhagyja (VI.50.)
34. Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot (VI.55.)
35. Részvételi dokumentáció készítéséről dönt (VII.2.)
36. Elbírálási részszempontok, súlyszámok módosításáról dönt (VIII.5.)
37. Gyorsított eljárásról dönt (XI.1.)
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38. Egyszerű eljárásnál a háromnál kevesebb beérkezett ajánlat értékelésének megkezdéséről dönt
(XV.5.)
39. Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat (XVIII.2.)
40. Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja (XX.3.)
41. Jogorvoslati keresetlevelet jóváhagyja (XX.6.)
Bírálóbizottság feladata/közbeszerzési szakértő
1. Éves közbeszerzési tervet elkészíti (IV.3.), módosítását előkészíti (IV.9.)
2. Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti (IV.12.)
3. Elkészíti a felhívást (V.9.)
4. Összeállítja a dokumentációt (V.12.)
5. Javaslatot tesz a dokumentáció módosítására (V.13, 14.)
6. Lefolytatandó eljárásra (V.15.) és annak módosítására (V.16.) javaslatot tesz
7. Eredménytelen eljárás esetén javaslatot tesz a KT felé új eljárásról (V.23.)
8. Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja és megküldi (V.27.)
9. Javaslatot tesz a hirdetmények ellenőrzésének kérésére (V.28.)
10. Kiegészítő tájékoztatást megadja (VI.6, 7.)
11. Felhívás, dokumentáció módosítására, az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, felhívás visszavonására javaslatot tesz (VI.8, 14, 15.)
12. Bírálja és értékeli az ajánlatokat (VI.26, 29.), hiányosságokat megállapítja (VI.28.)
13. Javaslatot tesz az eljárás eredménytelenné nyilvánítására (VI.27.)
14. Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását és tájékoztatást küld (VI.30.)
15. Saját hatáskörű döntése alapján felvilágosítást, indokolásokat bekéri (VI.31, 32.)
16. Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására (VI.33.)
17. Törvény alapján érvénytelen ajánlat érvénytelenítéséről és ajánlattevő kizárásáról dönt (VI.34.)
18. Ajánlattevő kizárására javaslatot tesz (VI.36.)
19. Sorsolásra javaslatot tesz, és döntés után lebonyolítja (VI.37.)
20. Árlejtés kezdeményezését javasolja (VI.38.)
21. Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (VI.39.)
22. Nyilvános nyilvántartásokban az ajánlattevők Kbt. szerinti ellenőrzését elvégzi (VI.44.)
23. Eredményhirdetés időpontjának módosítására javaslatot tesz (VI.45.)
24. Eredményhirdetést lebonyolítja (VI.47.)
25. Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot (VI.55.)
26. Részvételi dokumentáció készítésére javaslatot tesz (VII.2.)
27. Keretszám és rangsorolás módjára javaslatot tesz (VII.34.)
28. Megoldási javaslat érvénytelenítésére javaslatot tesz (VIII.2.)
29. Végső ajánlat megtételére felszólít versenypárbeszéd esetén (VIII.3.)
30. Elbírálási részszempontok, súlyszámok módosítását javasolja (VIII.5.)
31. Javaslatot tesz gyorsított eljárásra (XI.1.)
32. Keretmegállapodásos eljárás második részét lefolytatja (XIV.4.)
33. Egyszerű eljárásnál a háromnál kevesebb beérkezett ajánlat értékelésének megkezdésével kapcsolatosan javaslatot tesz a polgármester részére (XV.5.)
34. Részvételi jog fenntartására javaslatot tesz (XV.5.)
35. Alvállalkozó módosulása esetén javaslatot tesz és vizsgálja alkalmasságát (XVIII.2.)
Bírálóbizottság elnöke
1. Az önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel (II.2.)
2. Bizottsági ülés dokumentálásáért felel (III.8.)
3. Előzetes összesített tájékoztató közzétételéről gondoskodik (IV.12.)
4. Felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért felel (V.9.)
5. Módosításokat átvezeti a dokumentáción és megküldi az ajánlattevőknek (VI.16.)
6. Dokumentálja a bírálatot (VI.26.)
7. Hiánypótlásra szólít fel (VI.28.)
8. Eredményhirdetést dokumentálja (VI.47.)
9. Elektronikus eredményhirdetés esetén adatot szolgáltat (VI.48.)
10. Törvény alapján érvénytelen ajánlat bírálóbizottsági érvénytelenítéséről és ajánlattevő kizárásáról tájékoztatja a testületet (VI.34.)
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11. Eredményhirdetést dokumentálja (VI.47.)
12. Tájékoztatást ad nyertes ajánlat jellemzőiről (VI.49.)
Pénzügyi szervező feladata
1. Közbeszerzési tervhez adatot szolgáltat (IV.3.)
2. Önkormányzat beszerzéseiről tételes nyilvántartást vezet (V.7.)
3. Dokumentáció árának visszatérítése (VI.5.)
4. Ajánlati biztosíték visszafizetése (VI.13.)
5. Szerződés megkötését előkészíti (VI.51.)
6. Ellenszolgáltatás időben történő teljesítéséért felel (XVIII.5.)
Közbeszerzési referens
1. A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik (II.6.)
2. Kérelem esetén a Közbeszerzések Tanácsa vagy más szerv részére megküldi a kért anyagot és tájékoztatja a polgármestert (II.7.)
3. Értékhatárok változását átvezeti a szabályzaton (II.8.)
4. Beszerzi és karbantartja az elektronikus tanúsítványt (II.10.)
5. Közbeszerzési terv közzétételéért felel (IV.4.)
6. Éves statisztikai összegezést elkészíti és a polgármester elé terjeszti (IV.13.)
7. Éves statisztikai összegezést megküldi a Tanácsnak (IV.14.)
8. Adatot gyűjt a becsült érték meghatározásához (V.6.)
9. A különböző felhívásokat közzétételre megküldi, feladja
10. Kötelező információk honlapon és helyben szokásos módon történő közzétételéért felel (V.26.)
11. Kérés esetén a dokumentációt megküldi (VI.4.)
12. Kezdeményezi a dokumentáció árának visszatérítését (VI.5.)
13. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld (VI.9.)
14. Konzultációt lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat (VI.10.)
15. Ajánlati biztosíték visszafizetését illetve megfizetését kezdeményezi (V.13.)
16. Bontásig őrzi az ajánlatokat (VI.21.)
17. Bontóbizottság elnöke (VI.22.)
18. Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel (VI.23.)
19. Bontási jegyzőkönyvet megküldi (VI.24.)
20. Elektronikus ajánlattétel esetén adatot szolgáltat (VI.25.)
21. Hiánypótlási felhívást megküldi (VI.28.)
22. Ajánlattevőket döntéseket követően tájékoztatja (VI.41, 43.)
23. Írásbeli összegezést elkészíti (VI.42.)
24. Eredményhirdetés időpontjának módosításáról tájékoztat (VI.46.)
25. Eredményről szóló tájékoztatót elkészíti (VI.50.)
26. Szerződés honlapon történő közzétételéről gondoskodik (VI.52.)
27. Felügyeli a tárgyalás szabályszerűségét és jegyzőkönyvet készít (IX.6–7.)
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésére a Fegyvernek, Damjanich J. u. 136. sz.
alatti ingatlan megvásárlásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Erdei János Törökszentmiklós, Templom út 5. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező
Fegyvernek, Damjanich J. út 136. sz. (230 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 518 m2, melyből a
lakás alapterülete 96 m2, a melléképület 70 m2 nagyságú. A lakás rendszeresen karbantartott, gáz- és
központifűtéssel és fürdőszobával ellátott. Az eladó vételárat nem határozott meg, megegyezés alapján akár
részletfizetéssel. Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettünk.
Előreláthatólag ebben az évben a lakásértékesítési alapon nem fog rendelkezésre állni pénzügyi fedezet az
ingatlan megvásárlásához.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
……………………../2011. (I. 27.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Damjanich J. út 136. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich út 136. sz. alatti ingatlant
forrás hiányában nem vásárolja meg Erdei János Törökszentmiklós, Templom út 5. sz. alatti
lakosoktól.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. január 10.

/:Tatár László:/
polgármester
Készítette: Stefán A.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2011.(…….) sz. rendelet-tervezete
A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010.(IX.24.) sz. rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 10. §. (3) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Intézmény

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

56.-

157.237.-

56.-

60.-

155.237.-

215.237.-

3.) Iskola
a) ellátott
b) alkalmazott

184,237.-

184,237.-

4.) Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

237.237.-

237.237.-

5.) Egyéb alkalmazott

237.-

237,-

6.) Egyéb vásárló

237.-

237.-

1.) Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
2.) Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.
60.-

2. §. E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2011. január 18.

(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

összesen
Ft.
329.237.-

