
Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

 56/556-010

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011. MÁRCIUS 31-ÉN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. Fegyverneki Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló

elfogadása
3. SZMSZ felülvizsgálata
4. Képviselőtestület 2011-2014. évi Gazdasági Programjának elfogadása
5. Közoktatási feladatokról szóló rendelet módosítása
6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása
7. „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány Alapító Okiratának

módosítása
8. „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány Alapító

Okiratának módosítása
9. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
10.Kétpó község Körjegyzőségben való részvétel

Zárt ülésen:

11.Tatár László polgármester összeférhetetlenségi vizsgálata

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2. napirendhez meghívott:
Törökszentmiklós Rendőrkapitányság vezetője
Fegyverneki Rendőrőrs vezetője

5. napirendhez meghívott:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

6. napirendhez meghívott:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Fegyvernek, 2011. március 24.

Tatár László
polgármester



Fegy ve rne k Nagy kö zs é g Po l gá r mes te r e
Fegyver nek, Fe lszabadu lás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2011. március 31-i ü lésére a két ülés közötti
eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Március 1-én a Könyvtárban „Élethosszig tartó tanulás” pályázat megnyitóján vettem
részt.

 Március 1-én az INNOHÍD Zrt. ügyvezetőjével Katona Attilával egyeztetés történt a
szennyvízberuházással kapcsolatban.

 Március 2-án fogadónap.
 Március 3-án közmeghallgatást tartottunk a Szapárfalui Klubkönyvtárban.
 Március 3-án véradás volt, 69 fő jelent meg, 4 főt kiszűrtek és 3 új véradó vett részt.
 Március 7-én Vöröskereszt képviselőjével megállapodást írtunk alá, amely alapján

Fegyvernek településen 120 lakosnak ingyenesen biztosítottak 1.000,- Ft értékben
konyhakerti vetőmagot.

 Március 8-án látogatás a Bükkaranyosi Bükkmak Leader Egyesületnél a megújuló
energiaforrások ügyében.

 Március 10-én LEADER Egyesület ülésén vettem részt Örményesen.
 Március 10-én a Móra Ferenc Általános Iskolában közmeghallgatást tartottunk a

képviselőkkel.
 Március 17-én egyeztetéssel történt közvilágítás korszerűsítéséről.
 Március 17-én a Művelődési Házban közmeghallgatást tartottunk.
 Március 18-án Törökszentmiklósi Kistérségi ülésen Törökszentmiklós-Fegyvernek

közötti kerékpárút pályázati lehetőségeinek áttekintése.
 Március 21-én Ambrus Dénes intézményvezetővel megbeszélés az iskola épületének

felújításával kapcsolatban.
 Március 21-én az Orvosi Rendelő dolgozóival egyeztetés az intézményvezető

személyéről.
 Március 21-én megbeszélés történt a LASA-AGROKULTÚRA képviselőivel a 2011.

évi vetőmag és műtrágya beszerzésről.
 Március 22-én tárgyalást folytattam a Posta Igazgatóság Budapesti képviselőjével a

Szapárfalui Posta újranyitásának lehetőségéről.
 Március 24-én LEADER soros ülésén vettem részt Örményesen

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Febr. 1 3 10 1 464

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 6
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 70



- 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 1
- átmeneti segély elut. -
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés 4
- 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 -

II. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

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

 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

IV. Fontosabb jogszabályok

 9/2011.(II.15.) sz. Korm.rend.
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

 2011. évi XIV. tv.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. tv., a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. tv. módosításáról

Fegyvernek, 2011. március 24.

Tatár László
polgármester



……../2011.(III.31.) sz. határozati javaslat:

Kétpó község Körjegyzőségben való részvétele

Kétpó Község jegyzőjének megkeresésére Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. tv. 6. sz. melléklete 2.1.1. pontjára figyelemmel kinyilvánítja szándékát, hogy
a Fegyvernek-Örményes községek által létrehozott körjegyzőséggel nem kíván részt
venni Kétpó Község Önkormányzatával Körjegyzőségben.

Fegyvernek, 2011. március 24.

(: Tatár László :)
Polgármester

Erről értesül:
1.) Örményes Község Polgármesteri Hivatala
2.) Kétpó Község Polgármesteri Hivatala
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői



……../2011. (III.31.) sz. önkormányzati határozat

Vis Maior pályázat benyújtásáról

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy 2011.
január 31. napján a településen kialakult vis maior helyzetet az önkormányzat saját
erejéből nem tudja megoldani.

2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011.(II.15.) kormányrendelet alapján.

3.) A 30% mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel
terhére biztosítja.

4.) Káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2011. év %
Saját forrás (biztosítás nélkül) 1.326.863.- Ft 30
Biztosító kártérítése - -
Egyéb forrás - -
Vis Maior igény 3.096.012.- Ft 70
Források összesen 4.422.875.-Ft 100

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2011. március 29.

Tatár László
polgármester



……../2011.(III.31.) sz. határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség szennyvízberuházásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete KEOP-1.2.0/1F pályázati
támogatással szennyvízberuházást valósít meg.

2.) A Képviselőtestület a tervezett hiányzó forrás lakossági önerejét víziközmű-társulat
létrehozásával biztosítja.

3.) A társulat létrehozásának ösztönzése érdekében a határozat meghozatalát követően
kötött lakás elő-takarékossági szerződés esetén a lakosságot érintő számlanyitási díj
megfizetését 3.900,- Ft/LTP/ingatlan egységlakást a Képviselőtestület átvállalja, a
számlanyitási díjra és a társulat szervezésével kapcsolatos költségekre (cégbejegyzés,
cégközzététel) 197,5 eFt összegben kötelezettséget vállal a 2011. évi költségvetés
terhére.

4.) A Képviselőtestület az érdekeltségi egységet, a hozzájárulást és fizetési formáit a
közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.1.) sz. rendeletben
állapítja meg.

5.) A Képviselőtestület a Társulat Előkészítő és Szervező Bizottság tagjaként az alábbi
települési önkormányzati képviselőt delegálja:

1.) ……………………………
2.) ……………………………
3.) ……………………………, mely kiegészül 20 fő utcabizalmival.

6.) A Képviselőtestület a Társulat szervezési feladatainak elvégzésére, a jogi háttér
biztosítására a cégbírósági bejegyzésig és az ahhoz kapcsolódó lakás-takarékpénztári
szerződések megkötésére, az „önerő” biztosításához szükséges „visszavonhatatlan
hitelígérvény” biztosításával, illetve a Társulati hitel közvetítésével megbízza az N-
Alexander Kft-t (3530 Miskolc, Széchenyi u. 64. sz. II/2.).

7.) A megbízási szerződés aláírására Tatár László polgármestert felhatalmazza.

8.) A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 186/2005.(IX.29.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.

9.) A Képviselőtestület tudomásul veszi a Fundamenta LTP ajánlatát, ami szerint a
magánszemélyek részére a kedvezményes Fundamenta Lakás elő-takarékossági
szerződés megkötése esetén a fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás 67 hónapon
át havi 2.295,- Ft/hó/egység, összesen: 153.765,-Ft/egység.

Egy Lakás-takarékpénztári ajánlatra vetített:
1. Szerződéses összeg: 390.000,- Ft
2. Megtakarítási idő: 67 hónap
3. Számlanyitási díj: 3.900,- Ft

4. Gyakoriság szerinti fizetendő betéti díj,
havi: 2.145,-Ft + 150 Ft számlavezetési díj = 2.295,- Ft x 67 hó, összes: 153.765,- Ft



5. Állami támogatás és betéti kamat (30 %+3,0 %): 53.785,- Ft
6. Megtakarítási összeg szerződésenként
(kiutalás: Összes befizetés 207.550 Ft – számlavezetési díj 10.050 Ft ) 197.500,- Ft

Erről értesül:
1.) N-ALEXANDER Biztosítási Alkusz Kft.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Nardai Dániel települési menedzser

Fegyvernek, 2011. március 30.

(: Tatár László :)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2011.(……) sz. rendelet-tervezete

A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.1.) sz. rendelet
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület az Alkotmány 44/A. §. (2) bek. biztosított
jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet V. fejezet „Szennyvízhálózat építés” 11. §. (2) bekezdése kiegészül az
alábbi rendelkezéssel:

„2011. április 1-től a hálózatfejlesztési hozzájárulás összege: 2014. évre
197.500,- Ft.”

2. §. A rendelet V. fejezet „Szennyvízhálózat építés” 11. §. (3) bekezdése kiegészül az
alábbi rendelkezéssel:

„2011. április 1-től a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztító beruházás Lakás
Takarékpénztári konstrukció esetén a lakossági befizetés 67 hónap időtartamú,
összege 2.295,- Ft/hó. A lakás takarékpénztári szerződéseket a Fundamenta
Lakáskassza Rt-vel lehet megkötni 2011. április 1-től folyamatosan 2011.
május 31-ig.”

3. §. A rendelet V. fejezet „Szennyvízhálózat építés” 11. §. (4) bekezdése hatályát veszti
és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító beruházása egy összegben is
teljesíthető befizetés a Polgármesteri Hivatal által megnyitott önálló
elkülönített számlán, az alábbi összegekkel, a rendelet 2. és 2/a. sz. melléklete
szerinti „megállapodás” alapján.

eFt
*2 2006. július 31-ig 90
2006. július 1-december 31-ig 93
2007. január 1-június 30-ig 96
2007. július 1-december 31-ig 99
2008. január 1-június 30-ig 102
2008. július 1-december 31-ig 105
2009. január 1-június 31-ig 108
2009. július 1-december 31-ig 111
2010. január 1-június 31-ig 114
2010. július 1-december 31-ig 117
2011. január 1-március 31-ig 121
2011. április 1- 197,5

4. §. A rendelet V. fejezet „Szennyvízhálózat építés” 11. §. (5) bekezdése hatályát veszti
és helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„(5) a.) Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
esetében az érdekeltségi egység minden megkezdett 450 l/nap vízfogyasztásnak
minősül.

b.) Magánszemélyek esetén egy lakás, egy családi ház, egy beépítetlen terület
(telek), melyre építési engedély adható vagy kiadásra került, minősül egy
egységnek.”

5. §. Ez a rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel települési menedzser

Fegyvernek, 2011. március 30.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-i ülésére
a helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) számú rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) sz.
rendeletének módosítását javasoljuk, mivel az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
neve megváltozott Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatra.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi rendelettervezet elfogadását.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
................./2011. (............) sz. rendelet-tervezete

a helyi sportról szóló 28/2002. (IX. 5.) számú rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. §. (1)
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. Ahol a rendelet, sportkoncepció „Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola”-t ír, azon
„Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”-ot kell
érteni.

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

Fegyvernek, 2011. március 28.

Tatár László Buzás Istvánné dr.
Polgármester Jegyző

Készítette: Bognár Noémi
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E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-i ülésére
iskola felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet (továbbiakban rendelet)
alapján a belügyminiszter pályázatot hirdetett, az alábbi célok megvalósítására a rendelet 1.§. (1) bekezdése
szerint:

a) társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, fel-
újításának támogatására, továbbá

b) iskolai utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésének, felújításának támogatására.

A pályázat beadási határideje: 2011. április 1.

Egy pályázó mindkét célra benyújthat egyidejűleg pályázatot, azonban az igényelhető támogatás maximális
összege összességében nem haladhatja meg a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mel-
léklet 14. pontjában meghatározott maximálisan igényelhető támogatás összegét, ami az a) esetben maximum 30
millió Ft és a b) esetben maximum 20 millió Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a rendelet 1. § (9) b) pontja értelmében a fejlesztéshez
szükséges összeg 80 %-a.

A fejlesztési célokat és azok költségeit a rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében külön-külön kell részletezni és
rangsorolni.

A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani:

a) a rendelet 1. §. (1) a) pontja alapján a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati fel-
adatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására pályázat keretében az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Általános
Iskola Tagintézmény Dózsa Gy. út 2. sz. alatti épületének felújítására

1. prioritás: A „B” épületrészen (lapostetős épület) homlokzati, lábazati hőszigetelések, valamint esőcsatorna,
bádogozás helyes kialakítása, és az „A”, illetve „B” épületrész teljes nyílászárócseréjének megvalósítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 23.630.109 Ft.

2. prioritás: Az „A” épületrész homlokzati hőszigetelése és az esőcsatorna hibás elemeinek pótlásával történő
helyes kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 13.865.543 Ft.

A két prioritás összköltsége bruttó 37.495.652 Ft

Pályázati forrás (80%) 29.996.521 Ft
Saját erő (20%) 7.499.131 Ft
MINDÖSSZESEN: 37.495.652 Ft

b) a rendelet 1. §. (1) b) pontja alapján iskolai utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésének, felújítá-
sának támogatására pályázat keretében az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény Tornatermének (Fel-
szabadulás út 27.) felújítására

1. prioritás: Homlokzati, lábazati hőszigetelések és esőcsatorna, bádogozás helyes kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 16.164.798 Ft.
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2. prioritás: Homlokzati nyílászárók és párkányzatok cseréje.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 8.051.596 Ft.

A két prioritás összköltsége bruttó 24.216.394 Ft

Pályázati forrás (80%) 19.373.115 Ft
Saját erő (20%) 4.843.279 Ft
MINDÖSSZESEN: 24.216.394 Ft

Az a) és b) pályázati célok összesen:

Pályázati forrás (80%) 49.369.636 Ft
Saját erő (20%) 12.342.410 Ft
MINDÖSSZESEN: 61.712.046 Ft

Az épületek felújítására szükség van az alábbi hibák miatt:
- homlokzati, lábazati hőszigetelések teljes hiánya,
- elöregedett, elvetemedett és hőszigetelés nélküli nyílászárók,
- esővíz-elvezető csatornák és bádogozási problémák.

A beruházások optimális esetben 30 % költségmegtakarítást jelentenek.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

............./2011. (III. 31.) sz. határozati javaslat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Általános
Iskola Tagintézmény Dózsa Gy. út 2. sz. alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevétel-
ének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. §. (1) a) pontja alapján az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna Általános Iskola Tagin-
tézmény Dózsa Gy. út 2. sz. alatti épületének felújításáról szóló pályázat benyújtásával.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 38.295.652 Ft összegben
(ebből támogatott költség: 37.495.652 Ft, nem támogatott költség: 800.000 Ft) az iskola épületének
felújítására az alábbiak szerint:

Ebből:
1. prioritás: A „B” épületrészen (lapostetős épület) homlokzati, lábazati hőszigetelések, valamint eső-
csatorna, bádogozás helyes kialakítása, és az „A”, illetve „B” épületrész teljes nyílászárócseréjének
megvalósítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 23.630.109 Ft.

2. prioritás: Az „A” épületrész homlokzati hőszigetelése és az esőcsatorna hibás elemeinek pótlásával
történő helyes kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 13.865.543 Ft.

Forrás:
a) Pályázati forrás (80%) 29.996.521 Ft
b) Saját erő a támogatott költségekre (20%) 7.499.131 Ft
Támogatott költségek összesen: 37.495.652 Ft
c) Saját erő a nem támogatott költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) 800.000 Ft
MINDÖSSZESEN: 38.295.652 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a támogatási szerződés megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
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3. Ambrus Dénes, Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója

4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

............./2011. (III. 31.) sz. határozati javaslat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Általános
Iskola Tagintézmény Tornatermének (Felszabadulás út 27.) felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásá-
ról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevétel-
ének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. §. (1) b) pontja alapján az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Általános Iskola Tag-
intézmény Tornatermének (Felszabadulás út 27.) felújításáról szóló pályázat benyújtásával.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 24.716.394 Ft összegben
(ebből támogatott költség: 24.216.394 Ft, nem támogatott költség: 500.000 Ft) a tornaterem felújítá-
sára az alábbiak szerint:

Ebből:
1. prioritás: Homlokzati, lábazati hőszigetelések és esőcsatorna, bádogozás helyes kialakítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 16.164.798 Ft.

2. prioritás: Homlokzati nyílászárók és párkányzatok cseréje.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 8.051.596 Ft.

Forrás:
a) Pályázati forrás (80%) 19.373.115 Ft
b) Saját erő a támogatott költségekre (20%) 4.843.279 Ft
Támogatott költségek összesen: 24.216.394 Ft
c) Saját erő a nem támogatott költségekre (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) 500.000 Ft
MINDÖSSZESEN: 24.716.394 Ft

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a támogatási szerződés megkötésére.

4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának sporttal kapcsolatos részletes feladatait, kötelezettségeit és
az önkormányzat sportkoncepcióját a helyi sportról szóló 28/2002. (IX.5.) sz. Fegyvernek Önkormány-
zat Képviselőtestület rendelete tartalmazza.

5. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 6. §. (1)
c) pontja alapján: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetéséből a sportra fordított összeg
2011. évben 6.283.000 Ft.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Ambrus Dénes, Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat igazgatója
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár

Fegyvernek, 2011. március 29.
Tatár László
polgármester

Készítette: Bognár Noémi / Nardai Dániel



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

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-ei ülésére az Orvosi Rendelő és
a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a 45/2011. (III.22.) sz. önkormányzati határozatával, 2011.
március 23. hatállyal, Gál Istvánné köztisztviselőt bízta meg ideiglenesen az Orvosi Rendelő
megbízott intézményvezetőjének.

A munkáltatói jogkört jelenleg az intézményvezető gyakorolja, azonban az ideiglenes megbízásra való
tekintettel javaslom, hogy a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

A fentiek miatt szükséges az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend módosítása.

Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.

…. / 2011. (III.31.) sz. önkormányzati határozati javaslat

Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/1994.(V.26.) számú határozattal
elfogadott és többször módosított Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rendjét 2011. április 01. hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:

1.)
Az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási
rend I. fejezet 11. pontjának „Munkaügyi feladatok” első mondata („A munkáltatói jogkört …”)
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető....”

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orvosi Rendelő megbízott intézményvezetője
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6. Irattár

Fegyvernek, 2011. március 30.

/: Tatár László:/
polgármester



………./2011.(III. 31.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal
megköszöni a Rendőrség 2010. évben végzett munkáját.

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrőrs működési területén érintett
települési önkormányzatokkal közösen (Tiszabő, Tiszaroff, Tiszagyenda, Örményes,
Kuncsorba) a Fegyverneki Rendőrőrs munkáját 1 fő adminisztrátor közös
foglalkoztatásával segíti a befizetett összeg erejéig, melyből Fegyvernek 4 órát
finanszíroz.

3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányt, hogy az adminisztrátor közös foglalkoztatás megvalósításához
nyújtson segítséget.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. március 08.

Tatár László
Polgármester



TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143
Postafiók 28.

Tel. T. Fax: 06-56/590-110
E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu

Szám: 16070/ 55-11/2011. ált.

BESZÁMOLÓ JELENTÉS

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete részére

2011.



Tisztelt Képviselő Testület!

Az elmúlt év rendészeti feladatait meghatározták az országos és helyi társadalmi elvárások
változásai, az illetékességi területünket jellemző romló gazdasági környezet, és az ezt tovább
nehezítő ár- és belvízhelyzet.

Az elmúlt időszakban változó jogszabályi háttérnek való megfelelés is komoly feladat elé
állította a teljes személyi állományt. A rendőrkapitányság vezetése és beosztottjai az egyre
nehezebb feltételek mellett is törekedett az illetékességi területünkön élő állampolgárok
biztonságérzetétének javítására, és az önkormányzatokkal, illetve más civil szervezetekkel a
rendszeres és jó munkakapcsolat fenntartására.

A 2010-es évben a munka tervezése, szervezése, végrehajtása során ennek szellemében, és a
hatékony feladatellátást szem előtt tartva történt a rendelkezésre álló erők, eszközök
felhasználása.

A napi feladatok ellátásában nehézséget okozott, hogy az állománytábla szerint rendszeresített
hivatásos állományú létszám még a teljes feltöltöttség mellett sem elegendő az alapfeladatok
elvárt szintű teljesítéséhez, és voltak olyan beosztások melyeket nem tudtunk feltölteni.

A szakmai munkát nehezítette, hogy az állomány 80%-a nagyon fiatal, gyakorlati
tapasztalataik egyáltalán nincsenek, és azt csak munka közben, folyamatos, tevőleges
parancsnoki jelenléttel és segítséggel tudják megszerezni.

Mindezek mellet a kapitányság teljes személyi állományától a pártatlan, mindenkor a
jogállamiság elveit szem előtt tartó jogalkalmazói elhivatottságot követeltem meg.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság működési területének jellemzőiben, az illetékességi
területe nagyságában, a lakosság létszámában, összetételében változás nem következett be,
anyagi-, tárgyi- és technikai feltételrendszere sem javult.

Illetékességi területünkhöz továbbra is 10 település tartozik.

Az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel jó munkakapcsolat alakult ki, melyet igyekszünk
tovább mélyíteni.

Az együttműködést még szorosabbá, hatékonyabbá kell tenni, mivel az általunk tapasztalt
tendenciák alapján további növekedés várható a családon belüli erőszak, valamint a gyermek
és fiatalkorúak által elkövetett jogsértések körében, valamint az állampolgárok
biztonságérzetét elsősorban befolyásoló, vagyonelleni bűncselekmények visszaszorításában.



Az elmúlt évben nagy segítség volt az Önkormányzatok „Út a munkába” nevű programjának
keretén belül kapitányságra irányított, adminisztratív munkát végzők jelenléte. Sajnálatos
módon a program a 2011-es évtől nem működik, ami nagymértékben lelassítja az
adminisztratív munka ütemét.

II. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A 2010-es évben kiemelt feladatnak tekintettem a bűnügyi osztály létszámának feltöltését, a
kollégák megtartását, az ismeretlen elkövető ellen indított büntetőeljárások felderítési- és a
nyomozási eredményességi mutatójának javítását.

Nyomozás eredményességi mutató 2009-ben 34, 67 %, míg a 2010-ben 46, 86 %-os
eredményt, /+ 12, 19 %/ sikerült elérni, a többségében kezdő, és csekély szakmai
tapasztalattal rendelkező, állománnyal.

Településenkénti bontásban a bűncselekmények elosztása.

Bekövetkezett bűncselekmények településenkénti megoszlása 2009.

évben
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Törökszentmiklós Örményes Kengyel Fegyvernek
Kuncsorba Tiszabő Tiszagyenda Tiszapüspöki
Tiszatenyő Tiszaroff



A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy Fegyvernek, Kengyel és Tiszabő
települések vonatkozásában a bűncselekmények száma 2009. évhez képest növekedést
mutatnak, míg a többi hét településen csökkenés mutatható ki. Több mint 10 %-os csökkenés
tapasztalható Törökszentmiklós városában, ahol a 2009. évi 1106 regisztrált
bűncselekményhez képest 171-gyel kevesebb deliktum vált ismertté.

2009 2010
Feljelentések száma Elrendelt

nyomozások száma
Feljelentések száma Elrendelt

nyomozások száma
1472 1354 1468 1331

A fenti számadatokból megállapítható, hogy a feljelentések száma számottevően nem
változott, nyomozás elrendelések száma 2010. évben 23-mal csökkent, az ügylezárás adatai
szerint 72-vel több eljárás lezárására került sor a 2009-es évhez viszonyítva.

Vádemelés Bíróság elé állítás felfüggesztés Egyéb befejezés
353 38 631 526

Összes eljárás
22%

Összes eljárás
7,37%

Összes eljárás
40%

Összes eljárás
30,63%

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a vádemelési javaslattal megküldött ügyek között a bíróság
elé állítások száma csekély.
A 2011. évben, a Szolnok Városi Ügyészséggel együttműködve, a büntető eljárások
lefolytatása során az egyik fő feladatomnak tekintem a bíróság elé állítások számának
növelését.

Bekövetkezett bűncselekmények száma 2010-ben,

településenként
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8
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352
946

Törökszentmiklós Tiszatenyő
Fegyvernek Kuncsorba
Kengyel Örményes
Tiszabő Tiszagyenda
Tiszapüspöki Tiszaroff



A 2011-es évben prognosztizálható, az ismert gazdasági helyzet, a munkanélküliség magas
aránya, a lakosság elszegényedése miatt, a kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények, és
nem kizárt, hogy a megélhetéshez kapcsolódó betöréses lopások száma is növekedni fog.

Személy elleni bűncselekmények száma, a 2008. évben tapasztalt csökkenő tendenciát
követően, 2009-ben több mint duplájára emelkedett, amely szintet 2010-ben sikerült
megőrizni, 180 esetben jártunk el személy ellen elkövetett bűncselekmények miatt.

A bekövetkezett közrend elleni bűncselekmények adatait vizsgálva megállapítható, hogy míg
az előző két évben csökkent a számuk, addig 2010. évben mintegy 32,7%-al emelkedett az e
kategóriába sorol bűncselekmények aránya, elsősorban az okirattal elkövetett bűncselekmény
számának emelkedése miatt.

Az áldozattá válást elősegítő okok:

A kapitányság illetékességi területén egyre több idős ember vált ún. „trükkös lopás”
áldozatává, amelynek során a bűnözők valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató társaság -
díjbeszedő, rendőrség, önkormányzat - alkalmazottjának adják ki magukat, így jutnak az
ingatlanba és a sértett figyelmét elterelve, tulajdonítja el értékeit. Az idős, egyedülálló
emberek sérelmére elkövetett deliktumokra is jellemző a brutalitás, különösen az erőszakos,
és a vagyon elleni bűncselekmények esetén. Az elkövető rendszerint nem elégszik meg a
megfélemlítéssel, hanem megkötözi és bántalmazza áldozatát. Némely esetben az erőszak
öncélú, nem kapcsolódik hozzá világos motiváció.

Az idős korúak védelme érdekében végzett megelőzési tevékenységet, tekintettel arra, hogy a
nyugdíjas klubokba nem minden érintett tud eljutni, a napi rendszerességgel megjelenő a
szociális gondozók bevonásával kívánjuk elősegíti, hatékonyabbá tenni.

Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is
„közreműködik” azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával,
nemtörődömségével, ittas vagy bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok
esetben kiprovokálja - annak végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető
lenne, ha az emberek jobban figyelnének egymásra, értékeikre, a hozzáértő szakemberek
tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten
gondoskodnának annak védelméről is.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

A folyamatos rendőri jelenlét kapitányságunk működési területén biztosított, annak ellenére,
hogy a közterületi állomány vonatkozásában, egész évben jellemzően 20% körüli létszám-
hiány állandósult.
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Az állandó rendőri jelenlét biztosításában a körzeti megbízotti szolgálat tölt be jelentős
szerepet, ez a legnagyobb létszámú állománycsoport. A járőri állomány létszáma csak a
napszakonkénti 1-2 fő szolgálatba vezénylését tette lehetővé.

A jelenlegi létszámhelyzet mellett a járőrszolgálat még az alapfeladatok ellátására sem mindig
elegendő. A napszakonként szolgálatba vezényelhető 2-3 fő járőr közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti feladatokat is ellát, végrehajtja az elsődleges intézkedéseket, az
elővezetéseket, és kíséréseket.

Kapitányságunk illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel lefedett,
ami a településszerkezetből adódóan elengedhetetlen annak érdekében, hogy a
kistelepüléseken, és Törökszentmiklós távolabbi településrészein is biztosítani tudjuk a
rendőri jelenlétet.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett
bűncselekmények visszaszorítása, a létszámhiányból adódó közterületi rendőri jelenlét
fokozása, és ez által a kistelepülések lakosságának biztonságérzet javítása érdekében került
sor -a korábbi közbiztonsági hálót felváltó- fokozott ellenőrzések végrehajtására.

A közterületi jelenlét szélesítése érdekében a korábbiaknál is szorosabb együttműködést
alakítottunk ki a helyi polgárőr szervezetekkel, megszerveztük a közös szolgálatellátást,
valamint az eddigieknél összehangoltabb szolgálatszervezést.

A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát
mutathatunk ki az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott
ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások mellett, egyre kevesebb idő és energia maradt az
önállóan kezdeményezett intézkedésekre. Ennek ellenére a mellékelt diagramokon
megállapítható, hogy a legtöbb regisztrált intézkedési körben emelkedés mutatható ki.
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2009 évben a közlekedésrendészeti szolgálat életében jelentős változások következtek be, a
szervezeti átalakítások során a közrendvédelmi osztály szervezetébe integrálódott.

Az új állománytábla szerint a korábbi osztály a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti
osztály alosztályaként működik tovább, jelenlegi felépítése 1 fő alosztályvezető, 1 fő tiszti és
1 fő tiszthelyettesi balesetvizsgáló, valamint 2 járőrvezető és 1 fő járőr.

Az átszervezéssel a személyi sérüléses balesetek helyszínelői feladatai, valamint a
legforgalmasabb 4. sz. főközlekedési út forgalomellenőrzési feladatai kikerültek az ellátandó
feladatok közül, azonban a legnagyobb számban előforduló anyagi káros balesetek helyszínén
a szükséges intézkedések, a személyi sérüléses balesetek vizsgálati munkája, és az
illetékességi területünkhöz tartozó alsóbbrendű útvonalak ellenőrzése továbbra is a
kapitányságon meglévő közlekedési szolgálati ág feladatkörében maradt.

Az Igazgatásrendészeti Alosztály szakmai munkája

A szabálysértési feljelentések száma az előző évhez viszonyítva kevesebb lett, a korábban
bevezetésre került közigazgatási eljárás keretei közé sorolt egyes szabálysértések, /biztonsági
öv, mobiltelefon használata, stb./ kikerültek a Szabálysértési Törvény által előírt elbírálási
kötelezettség és gyakorlat alól.



A feljelentések nagy százalékát a közlekedésrendészeti szabálysértések teszik ki, ám
minimális emelkedés tapasztalható a közrend elleni feljelentések számában.

A tulajdon elleni szabálysértések

A tulajdon elleni szabálysértések eljárási szabályainak változását követően, 2010. augusztus
19-e óta kapitányságunkon is megkezdődött a tulajdon elleni szabálysértések felderítése,
feldolgozása.

Fontos kiemelni ennél a szabálysértési csoportnál, hogy az utóbbi időben, a lakosság
megváltozott anyagi helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult
e cselekmények terjedéséhez. Ezért szükséges e jogsértések visszaszorítása, hiszen a lakosság
szubjektív biztonságérzetét ezek az apróbbnak tűnő, de mégis nagy számban előforduló
cselekmények nagymértékben negatív irányba befolyásolják, emiatt szükséges az
elkövetőkkel szembeni gyorsabb eljárás lefolytatása, gyorsabb szankcionálás, mely mind
visszatartó erőként szolgálhat. A jogszabály szigorodása, a szabálysértési őrizet, az elzárás
lehetősége eltérítheti az esetleges elkövetőt szándékától.

A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben, a jogszabály-
változást követően 179 tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás.

A 2010. évben, a tulajdon elleni szabálysértések eljárási szabályainak változását követően
szabálysértési őrizetbe vétel gyorsított eljárás keretében nem volt.

A gyorsított bírósági eljárások során az ítélkezési gyakorlatra a fokozatosság elve érvényesül.
A bíró a végzés meghozatalakor figyelembe veszi a vádképviseletet ellátó személy által
ismertetett cselekmény tárgyi súlyát, az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletét,
személyi és anyagi körülményeit. Az eljáró bíró különösen nagy hangsúlyt fektet a gyorsított
bírósági eljárások esetében az előírt törvényi feltételek együttes megvalósulására, azok
maradéktalan alkalmazására.

Az elmúlt időszak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bírói gyakorlat az őrizetbe vett
személyek vonatkozásában, hogy végzéseiben nem alkalmazta az elzárás szankcióját, hanem
az őrizetben eltöltött napokat számította be és/vagy pénzbírságot állapított meg, melynek
nagyságrendje változó volt. (10.000,-25.000,- Ft között)

Az előkészítő eljárás során olyan ügyekben, ahol a cselekmény elkövetése után jóval később
kerül sor a bejelentés megtételére, kisebb az esély arra, hogy az elkövető kiléte megállapításra
kerüljön, tekintettel arra, hogy „nyom- és tanú szegény” helyszínekkel állunk szemben, az
ügyek lezárása jellemzően megszüntetéssel kerül befejezésre.

A Fegyverneki Rendőrőrs:

A létszámhelyzet:

A 2010-es évben, a vezető és az állomány tekintetében, hasonlóan az előző évhez, változások
következtek be.



A Rendőrőrs parancsnoka, Szebenyi Zoltán r. százados nyugállományba vonult, ezért 2010.
október 01.-től, megbízással, Simon Imre r. százados végzi a vezető feladatokat. Kinevezésére
2011. január 01-én került sor.

Az őrs jelenlegi rendszeresített státusza 16 fő. Ebből jelenleg 14-en teljesítenek szolgálatot.
Az Őrs illetékességi területén a bűnügyi tevékenységet nyomozócsoport végzi, melyet Tóth
Csaba r. százados Úr vezetetett 2010. december 31-ig.
2011. január 01-től, Tóth százados a Szolnoki Rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, ezért
a nyomozó csoport vezetői tevékenységet is az őrsparancsnok Úr látja el. A beosztás
betöltésére kiírt pályázat eredménytelenül zárult, de terveink között szerepel a státusz
feltöltése.

A bűnügyi csoportban jelenleg 2 nyomozó és egy technikus végzi a bűnügyi feldolgozó
munkát. Tervezzük még egy fő nyomozó beállítását.

A 7 rendszeresített körzeti megbízotti, valamint két járőri státusz betöltött.
Az őrsön 2010. október 01-től, közalkalmazottként dolgozó Bognár Sándor a bűnügyi és
szabálysértési ügyekben az előkészítő tevékenységével segíti az iratok feldolgozását.
Az üresen maradt járőrvezetői státusz betöltése érdekében a szükséges intézkedéseket

megtettük.
A rendőrőrs illetékességi területe teljes egészében körzeti megbízotti körzetekkel, lefedett.

Fegyvernek Nagyközség község körzeti megbízotti létszámhelyzete

Fegyvernek Nagyközségben a három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, mind hárman
fegyverneki lakosok. Dobos Zoltán r főtörzsőrmester, Csiga Gábor r. őrmester 1 éve, Kácsor
József r. törzsőrmester megbízással 8 hónapja látja el a településen a körzeti megbízotti
feladatokat.

Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti
megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a
településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani.
Az itt szolgálatot teljesítő kollégák szoros szakmai irányítását továbbra is az egyik
legfontosabb feladatként kezeljük, hiszen a község lakossága számára érzékelhető szubjektív
biztonságérzet nem a statisztikai adatokon, és a szakszerű, eredményes bűnügyi felderítésen
múlik elsősorban, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a közterületen egyenruhában
szolgálatot teljesítő rendőrön.
A település kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata
már nem az ellenőrzés és a szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal,
és minden civil szervezettel, intézménnyel.
E kapcsolattartás teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már kialakulásuk
korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a szakmai ismereteket és jogszabályi
háttért alkalmazva eredményes intézkedéseket foganatosítsuk.
Az eredményes munkavégzéshez szükséges létszám és eszköz biztosítását, a
rendelkezésünkre álló keretek között maximálisan igyekeztünk biztosítani.

A szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési aktivitás,
leterheltség és eredményesség vizsgálata).

A kötelezően végrehajtandó feladatok nem csökkentek, inkább növekvő tendenciát
mutathatunk ki az elővezetések, a bejelentésekre történő reagálások, kötelezően végrehajtott



ellenőrzések, akciók, helyszínbiztosítások mellett egyre kevesebb idő és energia maradt az
önállóan kezdeményezett intézkedésekre. Ennek ellenére a regisztrált intézkedések számában
emelkedés mutatható ki.
A folyamatos rendőri jelenlét a rendőrőrs működési területén 12-16 órában biztosított, annak
ellenére, hogy jelentősen csökkent a közterületre vezényelhető állomány létszáma. Az állandó
rendőri jelenlét mellett azokban az időszakokban, amikor indokolttá vált a nagyobb rendőri
erő koncentrálása, fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, melybe bevontuk a település
polgárőrségét, a faluőröket, a mezőőröket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes szerveit is.
Napi feladatellátásra a Közrendvédelmi Osztály beosztottai rendszeresen kerülnek
Fegyvernekre vezénylésre.

A Rendőrőrs 2010-ben, 395 db bűnügyi, valamint 898 db. általános iratot dolgozott fel.
A körzeti megbízotti állomány, bűnügyi feladatainak ellátása mellett, jelentős számú
megkereséseket teljesítettek (bűnügyi megkeresés, elővezetés), ezen kívül bevonásra kerültek
a közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik mellett a legnagyobb
arányban ők vettek részt, a magas számban elrendelt közlekedési és bűnügyi szakterület által
szervezett és végrehajtott akcióban, fokozott ellenőrzésekben is.

A település bűnügyi helyzete:

Fegyvernek Nagyközségben bekövetkezett bűncselekmények
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A településen szinte minden bűncselekmény kategóriában rosszabb lett a helyzet, mint a
2009-es évben, de továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma mutat magas értéket,
ami a 2009-es évhez viszonyítva kb. 113%-os emelkedést mutat. Ez a Fegyvernek
illetékességi területén bekövetkezett bűncselekmények 70,6%-a.



A negatív trendek megfordítása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a lakosság által joggal
elvárt közbiztonsági helyzet javuljon, ugyanakkor a feladatok elvégzéséhez a jelenlegi
létszám nem elégséges. Amennyiben a Rendőrkapitányságra a terveinkkel megegyezően
fejlesztés érkezik, úgy azok nagyobb részét mindenképpen a Fegyverneki Rendőrőrs
megerősítésére kell fordítsuk. Nem szabad ugyanakkor a Fegyvernek vonzáskörzetében lévő
falvak közbiztonságát külön kezelni. A Tiszabő községből Fegyvernekre állandóra vagy
ideiglenesen betelepült családok mindenképpen rossz hatással voltak, vannak a környék
közbiztonságra. Ezen társadalomra veszélyes elemek kiszorítására a lépéseket már megtettük,
kérjük, hogy az általuk elkövetett jogsértések felderítéséhez, bizonyításához a lehetséges
segítséget adják meg.

A közlekedési bűncselekmények közül az ittas járművezetés számaránya növekedett meg
kirívóan, a 16 közlekedési bűncselekményből, 9 esetben jártunk el közúti jármű ittas vezetése
miatt.

A személy elleni bűncselekmények közül, a könnyű testi sértés deliktumai a garázdaság
bűncselekményhez köthetőek, a településen Az elkövetést elősegítő oksági tényezők közül az
alkoholos befolyásoltság a meghatározó. Ezen túl az a körülmény, hogy - a fiatal
korosztálynál - csoportokba, „bandákba” verődve fellazulnak a társadalmi, erkölcsi korlátok.
Sok esetben a deviáns magatartás célja pusztán a környezet megbotránkoztatása, vagy a társak
„elismerésének” a kiváltása.

vagyon elleni bűncselekmének alakulása 2009., és 2010. évben
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A közrend elleni bűncselekmények közül a garázdaság mellett az okirat hamisítás jelentkezett
értékelendő számban, a 2009-es évhez viszonyítva itt is a duplájára emelkedetek az elrendelt
eljárások aránya.
Az ingadozás okai összetettek, függenek a mindenkori megélhetési-gazdasági helyzettől, adott
évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, egy-egy új elkövetési lehetőség
felbukkanásától.

Szabálysértések alakulása:

Fegyverneki lakosok által elkövetett szabálysértések
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Emberi jogok érvényesülése

A 2010-es évben hatóságunk ellen nem érkezett panasz rendőri intézkedések, illetve
embertelen, megalázó bánásmód miatt.
A körzeti megbízottak biztosították az alapvető emberi jogok érvényesülését és a jövőben is
egyik fontos elvárás, az állampolgárokkal, a lakossággal való emberséges kapcsolattartás.

Együttműködés:



Önkormányzatokkal való együttműködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az
együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival.
Közös feladatunk a közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a
statisztikai mutatókon túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat
partnerként kezelő munkamódszerek keresése.
A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő
lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.

Az önkormányzat segítsége részünkre nélkülözhetetlen, melyért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki.

Polgárőrséggel való együttműködés

A helyi polgárőr egyesülettel rendszeresen tartunk egyeztetéseket az aktuális feladatokról és
problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik bővítésére. A
2010. évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok
végrehajtását. Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a
közös szolgálatok ellátása során.

A 2011-es évre jelentkező és megvalósítandó szakmai feladatok:

►  A 2011. évi Európai Uniós Elnökséggel kapcsolatos rendészeti feladatok végrehajtására    

►  Illetékességi területünk rendezvényeinek biztosítása és azok során a törvényi előírások
maximális betartása.

►  Törekedni kell a közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó
balesetek számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra, a közlekedési szabály-
okat elfogadó és követő magatartás fejlesztését szolgáló, rendőrségre háruló feladatok tel-
jesítésére.

► A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az ál-
lampolgárokat leginkább irritáló, kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – bűncselek-
mények és a tulajdon elleni szabálysértések számának csökkentése, az ilyen jellegű bűn-
cselekmények felderítési eredményességének javítására

► A bejelentések, a panaszok gyors és megfelelő színvonalon történő kezelése.

► A közterületi jelenlét, és a szervezeti egységek reagáló képességének növelése.

►  Az állomány ki-, és továbbképzése, intézkedéstaktikai, valamint kényszerítő eszközei
használatára vonatkozóan.

► A folyamatban lévő ügyek számának, és az ügyek feldolgozása során az eljárási napok
csökkentése.

►  A helyszíni szemlék és a forrónyomon üldözés gyakorlatának magasabb szintre emelése.



►  A Rendőrség 2011. évi gazdálkodása a részére meghatározott költségvetési forrás keretei-
nek betartása

►  A mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtása

►  A végrehajtói – ezen belül különösen az egyenruhás – állomány szolgálati megjelenése,
ápoltsága, és öltözete feleljen meg egy demokratikus rendőrséggel szemben elvárt kultu-
ráltsági követelménynek. Az öltözködési és az intézkedéstaktikai szabályzatok előírásai
nak betartása járuljon hozzá a rendőrség iránti bizalom további erősítéséhez, illetve nö-
velje a rendőrség tekintélyét.

►  A parancsnoki, vezetői munka tükrözze, a beosztotti állománnyal való törődést, az egyéni,
illetve a szervezeti és szakmai célok összehangolását, a társadalom által elvárt és a szerve-
zeti kultúrából adódó etikai normák állománnyal történő elfogadtatását és betartatását.

Az elért eredmények megtartásához, további javításához csak a közösen végzett és magas
színvonalú munka teremthet alapot. A testületen belüli munkavégzésünk során az
együttműködés, a tapasztalatcsere, a tudástranszfer kell, hogy meghatározó legyen. A fiatal
rendőrök képzése, nevelése során a példamutatás, a jog tisztelete, a humánus hozzáállás
szervezeten belül és kívül különös jelentőséggel bír. Biztos vagyok abban, hogy mind
Önökkel, mind Fegyvernek nagyközség jogkövető, jó érzésű polgáraival közösek a céljaink.
Az egymással szembeni bizalmatlanság, egymás lejáratása, a másik érdekkörében problémát
gerjesztő rosszindulatú vádaskodás akadályozza e célok megvalósítását.

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr!

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért,
segítő hozzáállásukért, együttműködésükért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak
alapján képet kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és ezen belül a Fegyverneki
Rendőrőrs 2010. évben elvégzett munkájáról, eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről.
Együttműködésüket ismételten megköszönve kérem Önöket, észrevételeikkel, javító
kritikáikkal, személyi és anyagi támogatásukkal a jövőben is segítsék - remélhetően közös -
szándékaink megvalósulását.

Törökszentmiklós, 2011. március 17.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

Nytsz: 2256/32/2011.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 31-i
ülésére a Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdése és az 1994. évi
LXIII. törvény 62. §. (5) bekezdése alapján a Képviselőtestületnek a Szervezeti és Működési
Szabályzatot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálnia.

A felülvizsgálatot elvégeztük, alapvető módosításokat nem javaslunk, de néhány pontosítást a
felülvizsgálat során javaslunk elfogadni a Tisztelt Képviselőtestületnek.

Az SZMSZ tartalmazza jelenleg:
- az önkormányzat jelképét, bélyegzőjét,
- az önkormányzat feladat- és hatáskörét,
- az alakuló ülésre, az ünnepi ülés rendjére vonatkozó szabályokat, a nyári szünet

időpontját, a testületi ülések helyét,
- a gazdasági programra vonatkozó keretszabályokat,
- az éves munkatervre vonatkozó rendelkezéseket, a testületi ülések összehívását,

vezetését, Képviselőtestület tanácskozási rendjét,
- az előterjesztések elkészítésére vonatkozó rendelkezéseket, a szavazás módját, kérdés,

interpelláció,
- a rendeletalkotásra vonatkozó szabályokat, a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó

szabályokat,
- az SZMSZ bizottságait, ami szerint az önkormányzat 2 állandó bizottsággal

rendelkezik, ezen kívül eseti bizottságok létrehozásáról dönthet,
- a Fegyverneki Hírmondó tartalmáról,
- települési képviselőre, polgármesterre, alpolgármesterre, jegyzőre vonatkozó

szabályokat, a Körjegyzőségi Társulás, helyi népszavazás, önkormányzati vagyon és
ellenőrzés alapvető rendelkezéseit,

- a polgármester helyettesítésére vonatkozó szabályokat,
- ezenkívül az SZMSZ melléklete tartalmazza az önkormányzati bizottságok

működésére vonatkozó szabályokat, valamint az önkormányzat által ellátandó
kötelező és önként vállalt feladatokat.

A fenti rendelkezések tehát átfogóan szabályozzák az önkormányzat működésére vonatkozó
szabályokat, az a gyakorlatban idáig bevált, tehát alapvető módosítást nem javaslunk.

Javaslom azonban módosítani:

1.) Az SZMSZ 19. §. (1) bekezdését, ami a Képviselőtestület Gazdasági Programjának
elkészítéséről szól. E szerint a Gazdasági Program 4 évre szól, melyet a polgármester
készít elő és terjeszt jóváhagyásra a Képviselőtestület elé. A módosítás indoka, hogy
az önkormányzati törvény gazdasági program készítésére vonatkozó szabálya



módosult az elmúlt ciklus ideje alatt és nem 4 évben határozza meg a törvény, hanem
úgy fogalmaz, hogy a Képviselőtestület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. Azért, hogy az SZMSZ szövege szinkronban legyen a
törvény szövegével, módosítani kell az erre vonatkozó szabályt.

2.) Javaslom hatályon kívül helyezni az SZMSZ 43. §-át, mivel a Képviselőtestületi
ülésekről hangfelvétel készítése nem kötelező az önkormányzatok számára. Ha
hangfelvétel készül, akkor az általuk rögzített adatok közérdekű adatnak minősülnek
(AB. 57/2000(XII.19.) sz. határozat). A közérdekű adatokat az Alkotmány 61. §. (3)
bekezdése és az adatvédelmi törvény 19. §-a értelmében a szervezeteknek lehetővé
kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse,
kivéve, ha a törvény korlátozza.
Az adatvédelmi törvény szerint közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy
személy kezelésében lévő személyes adat fogalma alá nem eső adat.
A 43. §. szerint jelenleg a Képviselőtestületi ülésekről hangfelvétel készül, ami nem
selejtezhető. Ez a rendelkezés a fentiekben leírtakon túl nem hajtható végre.

3.) Az önként vállalt feladatok közül javaslom törölni az SZMSZ 6. sz. mellékletéből:
a.) Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesületben való részvételt, (6. sz. melléklet

8.) pontja) forrás hiányában e feladatot Szolnok Állami Tűzoltósággal kell
majd elláttatni.

b.) A 6. sz. melléklet 19.) pontját javaslom törölni „vissza nem térítendő
támogatás a gyermek és ifjúsági korosztály közművelődési tevékenységek
elősegítése érdekében a közművelődési alapból”. A törlést indokolja, hogy a
közművelődési alap felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet forrás
hiányára való tekintettel hatályon kívül lett helyezve.

c.) A 6. sz. melléklet 21.) pontját javaslom törölni, ami a civil szervezetek
támogatásáról szól. Ezt is azzal az indokkal, hogy forrás hiányában az
önkormányzat hatályon kívül helyezte ezt a rendeletet.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2011.(……..) sz. rendelet-tervezete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdése és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. §. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A rendelet 19. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselőtestület Gazdasági Programját a polgármester köteles elkészíteni és
jóváhagyásra a testület elé terjeszteni az alakuló ülést követő 6 hónapon belül.”

2. §. A rendelet 48. §-a hatályát veszti.



3. §. A rendelet 6. sz. mellékletének 8.), 19.), 21.) pontja hatályát veszti.

4. §. E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

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

Fegyvernek, 2011. március 18.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. december 15 -i
ülésére a Képviselő- testület Gazdasági Programjáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az
önkormányzat meghatározza Gazdasági Programját és költségvetését.

A (6) bekezdés szerint a Gazdasági Program a Képviselő- testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
A Gazdasági Program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A Gazdasági Program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika
célkitűzéseit, az egyes szolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
megállapodásokat.

Az Ötv. 91. §. (7) bekezdése alapján a Gazdasági Programot a Képviselő- testület az alakuló
ülését követő 6 hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklusra szól.

Ha a meglévő Gazdasági Program az előző ciklus idején túlnyúlik, úgy azt az újonnan
megválasztott Képviselő- testület az alakuló ülést követő 6 hónapon belül köteles
felülvizsgálni és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A jelenleg hatályos 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programot a Képviselő-testület
15/2011.(IV.1.) sz. önkormányzati rendeletével fogadta el. A benne foglalt feladatok
túlnyomó többsége, különösen a fejlesztési feladatok, túlnyúlnak az előző választási cikluson,
így azt felülvizsgálni szükséges az előzőekben említettek szerint. (A módosított szöveget a
meglévő rendeletben vastag betűvel jelezzük.) A felülvizsgálat eredményeként az új aktuális
rendelkezések figyelembevételével javaslom a 2011-2015. évre szóló Gazdasági Program
elfogadását az alábbi rendelet-tervezet alapján:.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete
……/2011.(……) sz. rendelet-tervezete

A Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testületének 2011-2014. évi Gazdasági
Programjának elfogadására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. §. (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:



1. §. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011-2014. évre szóló Gazdasági
Programját a melléklet szerint elfogadja.

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

Fegyvernek, 2011. március 14.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző



……./2011.(…….) sz. rendelet melléklete

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011-2014. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

I. BEVEZETŐ

1.) Előzmények

Nagyközségünk mindenkori önkormányzata ciklusonként meghatározta és rendelettel
elfogadta a programját.

Az Önkormányzat 1988-ban a 134/1998.(IX.24.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el az
átfogó hosszú távú településfejlesztési koncepciót, mely a rendezési terv előtanulmánya volt
és amelynek megvalósítása jelenleg is folyamatos. 2008-tól a 29/2007.(XII.6.) sz.
önkormányzati rendelet fogadta el Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Gazdasági
Programját, melynek felülvizsgálata megtörtént 2010. évben. A Gazdasági Program előírásai
jelenleg is aktuálisak.
Az elmúlt évek főbb célkitűzései voltak:

 A település lakosságmegtartó képességének megőrzése
 Önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása.
 A helyi gazdaság működését segítő termelő infrastruktúra kiépítése.
 Civil szervezetek megalakulásának, működésének segítése.
 Az önkormányzat önként vállalt feladatai (vállalkozásai) fenntartása a lakosok

közterheinek elviselhetővé tétele érdekében.
 Településünk térségi szerepének erősítése.
 Környezet megóvása.

Célok megvalósulása:

 Folyamatosan kiépült a nem termelő és termelő infrastruktúra, jelentős lakossági
pénzeszköz bevonásával.

 A szennyvízhálózat kivételével 90-100 %-ban megépült a telefon, víz, gáz, kábel TV
hálózat, 90 %-os a portalanított utak aránya. Jelentős járdaépítések és felújítások
történtek.

 Felújításokkal, átalakításokkal javult az oktatás, nevelés, orvosi ellátás tárgyi feltétele,
a településen szakiskola működik és esti gimnázium működött a 2007/2008. tanév
végéig.

 Közösségi lét feltételei biztosítottak.
 Környezetünk szebbé, gazdagabbá vált.
 Foglalkoztatottság javítása érdekében vállalkozások részére ösztönző támogatásokat

vezettünk be, ami jogszabályi módosítások miatt vált okafogyottá, így 2011. évből
meg kellett szüntetni.

 Támogattuk a helyi vállalkozás fejlesztését iparosításra alkalmas terület kialakításával,
önkormányzati forrás biztosításával.

 A település népességmegtartása érdekében lakástámogatási rendszert működtetünk.
 Településünk mikro térségi szerepe erősödött:



- Rendőrőrs működése 6 településre terjed ki Fegyverneken kívül.
- Az ÁFÉSZ 3 településen működik, a Takarékszövetkezet 4 kistérségben 10

településen működtet fiókot.
- Örményes-Kuncsorba településekkel együttműködünk az egészségügyi

ellátásban, Örményessel közösen működtetjük a vízművet, a szilárd hulladék
szállítást. Szippantott szenyvíztelepen fogadjuk Örményesről és Kuncsorbáról
a szennyvizet.

- A Gyermekélelmezési Konyha 4 településen biztosít közétkeztetést.
 Tagja vagyunk a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak.
 Örményes község önkormányzatával körjegyzőséget alakítottunk.
 Örményes és Kuncsorba községek önkormányzataival iskola, óvodai és szociális

intézményi társulást alakítottunk.
 A civil szervezeteket, a közművelődést önkormányzati forrásból támogattuk, ennek

következtében megerősödtek a civil szervezetek, pl. horgász egyesületek,
vadásztársaságok.

 A szociális ellátást a törvényben előírtak szerint mindenkor magas színvonalon
biztosítani tudtuk, hajléktalanok ellátása érdekében szükséglakásokat alakítottunk ki.

 Az önkormányzat működésével, a kötelező feladatok ellátásával szemben
törvényességi kifogás, jelentős lakossági panasz nem volt.

 Az önkormányzati vállalkozások bevétele jelentősen nőtt, és az önkormányzat egyéb
saját bevételeivel kiegészítve a kötelező közszolgáltatási feladatokat megfelelő szinten
látjuk el.

 Közművelődési tevékenységünk a térség közművelődését is segítve, példaértékű.
 Lakossággal való kapcsolattartás az önkormányzat feladatainak megoldásába történő

bevonása érdekében fenntartjuk, és mindenki számára ingyenesen biztosítjuk a
Fegyverneki Hírmondót, az önkormányzat honlapján anonym fórumot biztosítunk.

Összegezve: A mindenkori önkormányzat arra törekedett, hogy a település minden lakosával
olyan kapcsolatot építsen ki, amely a település fejlődését, a lakosság megtartó erejét segíti.

2.) A település gazdasági helyzete

Az 1990-es éveket követően településünkön is jelentős változások következtek be.
Megszűntek a korábbi nagyüzemek „Örményes Gépgyár”, „Fegyverneki Tsz.”, „KTSZ”,
Költségvetési Üzem”.
A változásokat csak a térségi szerepet betöltő ÁFÉSZ és Takarékszövetkezet élte túl.

2.1. Lakosság számának alakulása

Lakónépesség a KSH adatai szerint 1990-95. között nőtt, azóta csökken. Ennek oka részben a
természetes szaporulat negatív előjele, illetve a bevándorlási különbözet negatív előjele.

Év Lakónépesség Élve
születés

Halálozás Term.
szap.fogy.

Bevándorlási
különbözet

Bekölt. Elk.

2005 7139 75 106 -31 -39 143 182
2006 7280 93 102 -9 -59 114 173
2007 7200 78 105 -27 10 135 125



2008 7163 92 111 -19 24 171 147
2009 7148 78 93 -15 -20 130 150
2010 7095 75 121 -46 -11 135 124

2.2. Foglalkoztatás helyzete

Év Nyilvánt.állás
k.

356
napnál
hosszabb
.

Állásk.
járadéko
s

Állásk
.
segély

RÁ
T

Mképes
korú
lakossá
g

Relatí
v
mutató

Aránysz
.

2005 437 126 104 29 142 4576 9.55 1.53
2006 302 63 84 38 61 4587 6.58 1.08
2007 387 111 82 22 163 4617 8.38 1.25
2008 505 148 120 23 196 4609 10.96 1.53
2009 702 236 141 70 268 4624 15.18 1.69
2010 681 321 87 60 301 4599 14.81 1.68
Relatív mutató: nyílvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában.
Arányszám: a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

2001-ben a helyben foglalkoztatottak száma 1213 fő, ebből 1100 helyi lakos, 113 bejáró.
Eljáró dolgozó 953.

A foglalkoztatottság jelentős visszaesése részben a ténylegesen foglalkoztatottak számának
csökkenésével, illetve a feketegazdaság elterjedésével indokolható. A foglalkoztatottak száma
leginkább a mezőgazdaságban csökkent, ahol 500-600 fővel szemben 173 fő vallotta magát
mezőgazdasági foglalkoztatottnak.
Az utóbbi néhány évben a foglalkoztatás javult, a munkát keresők száma 8 % alá csökkent. A
vállalkozások erősödtek, számuk nőtt.

Év Kft Bt Szövetkezet Egyéni Egyéb Össz
1998. 30 28 5 150 - 213
2005. 40 52 Nincs adat 211 6 309

Vállalkozások erősödését jelzi a nettó árbevétel emelkedése. 2003-ban 5744 millió Ft., 2004-
ben 5591 millió Ft (közüzemi szolgáltatók bevallása módosult), 2005-ben 6460 millió Ft,
2006-ban 7658 millió Ft. Az emelkedés meghaladja az infláció mértékét.
Lakosok jövedelméről csak közvetett adatok vannak, melyre az SZJA mértékéből tudunk
következtetni.
2003-ban a helyben lakók 370 millió, 2004-ben 347 millió (minimálbér adómentes), 2005-ben
361 millió Ft, 2006-ban 432 millió Ft SZJA-t fizettek a fegyverneki lakosok.

A település 7148 ha közigazgatási területéből 1158 ha a kivett terület, szántó 5217 ha, mely
jelentősen növekedett , a gyümölcsös 186 ha-ra csökkent. Ez utóbbi több mint 50 %-os
csökkenés.
A mezőgazdaságban jelentős átalakulás történt a szántóföldi növények javára a gyümölcs-
zöldségtermesztéssel szemben. Ennek eredményeként nominál áron számolva 50 %-kal
csökkent az ágazat árbevétele.



A foglalkoztatás és a lakosok jövedelmét befolyásoló iskolai végzettség a településen a
legnagyobb probléma.
Jelentős javulás ellenére a 7 évesnél idősebb népesség iskolai végzettsége 2001-ben:

 iskolázatlan 99 fő
 ált.isk. 1-7 osztály 1679 fő
 8 ált. 1956 fő
 középiskola, érettségi nélkül 1492 fő
 középiskola, érettségivel 826 fő
 egyetem, főisk.oklevél nélkül 40 fő
 egyetem, főisk.oklevéllel rendelk. 228 fő
Összesen: 6320 fő

Összegezve: A népességszám csökkenése összhangban van az ország lakosságának
csökkenésével. Ez érezhető településünkön is. További csökkenés várható, ha a környező
városok (Szolnok, Törökszentmiklós) gazdasági potenciálja nem fog erősödni. Ezért az
elvándorlási különbözet nem fog csökkenni.

Ennek ellenére a településünk gazdasága az 1990-es év második feléig jellemző visszaesés
után fokozatosan erősödött, a vállalkozások egyre stabilabbak, új vállalkozások jelentek meg.
Településünkön jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek és egyre több a vállalkozók
által megvalósított beruházás. Ezek következtében az önkormányzat helyi adóbevétele
folyamatosan nőtt.

A foglalkoztatás helyzetére, iskoláztatásra vonatkozó újabb statisztikai adatok nincsenek, a
2011. évi népszámlálási adatokból nyerhető információ.

II. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAI

Az önkormányzati törvény meghatározta a gazdasági program tartalmát, ezen előírásokkal és
a Törökszentmiklósi Többcélú Társulás megalakulásával új, a korábbitól eltérő programot kell
készíteni.
Programunkban azokat a főbb célokat határozzuk meg, melyek biztosítják a folyamatosságot
és elősegítik az önkormányzat jövőbeni működéséhez szükséges források megteremtését.
A program összeállításánál figyelemmel voltunk a kistérségi együttműködésre.
A fejlesztési elképzelések szükség szerint túlmutatnak a 4 éves cikluson a 2013-ig történő
tervezés miatt.

1. Fő célok

1.1. A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával.
1.2. Infrastruktúra teljes kiépítése, városias település kialakítása.
1.3. Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása.
1.4. Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében:

 Környezet tudatosság kialakítása.
 Esélyegyenlőség biztosítása.
 Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása.
 Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése.



 Közösségek erősítése.

2. Fejlesztési elképzelések

A Képviselőtestület 147/2006.(VII.31.) sz. határozatával elfogadta a 2007-2013. évekre
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.
Fejlesztési elképzeléseink túlmutatnak a 2007-2013. uniós fejlesztési időszakban
megvalósítható beruházásokon.

Tervezett fejlesztések fő csoportjai:
 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 fejlesztés, felnőtt képzés, foglalkoztatás segítése.
 Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme.

A hat főcsoportnál figyelemmel voltunk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen a
pályázati források kihasználására. Ezeket a fejlesztéseket kiegészítik az évenkénti Észak-
alföldi régió által biztosított pályázati lehetőségek, melyeknél figyelemmel kell lenni a 8.
pontban írt hitelfelvételi korlátra.

A fejlesztéseknek összhangban kell lenni az önkormányzat kötelező és nem kötelező
feladatainak szinten tartásával. A fő cél elérése a település népességmegtartó erejének
megőrzése.

3.) Munkahelyteremtés feltételeinek javítása

A munkahelyteremtés legfontosabb eszközei:
 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, a szennyvízhálózat megépítése
 iparosításra alkalmas terület biztosítása a régi vásártér területén (1539/………. hrsz.)

víz, gáz, út, villany közművekkel
 a lakosság képzettségének, idegen nyelv ismeretének fejlesztése; az általános iskolai

oktatás színvonalának emelése, a szakiskola fenntartása, munkaerőpiachoz igazodó
képzés biztosítása.

 Bölcsőde fenntartásával és a hároméves kortól igénybe vehető óvodai ellátással
segítjük a családokat a munkavállalásban.

 Segítjük a turisztikai vállalkozások beindítását.

Vállalkozások megsegítése érdekében továbbra is támogatni kell a helyi foglalkoztatást.
Ennek érdekében hosszútávon fenn kell tartani, korszerűsíteni a vállalkozások támogatásáról
szóló 23/2002.(VI.1.).

4.) Településfejlesztés-politika

Településfejlesztés politikánk fő céljai:



 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése,
 környezetünk megóvása, szebbé tétele,
 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a XXI. sz. oktatási színvonal elérése a mikro

térségi társulás keretén belül,
 a település szennyvíz beruházásának megvalósítása, szennyvíztársulat létrehozása,
 a település közvilágításának korszerűsítése gazdaságosabb üzemmóddal azonos

színvonal biztosítása mellett,
 az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési mód

átalakítással,
 a játszótér fenntartása (Fegyvernek Hársfa úton és a Szapárfalui középrészen).

A fejlesztési céljaink megvalósításakor összhangot kell teremteni az önkormányzat anyagi
teherviselő képességével úgy, hogy biztosítva legyen az önkormányzat kötelező és nem
kötelező feladataihoz a szükséges működési pénzeszköz is.
Településfejlesztésünk átfogó elképzeléseit a rendezési tervünk megalapozása érdekében
kiadott 134/1998.(IX.24.) sz. határozatban foglaltuk össze, melyet az Önkormányzat
Képviselőtestülete 20/2011.(I.27.) sz. határozatával felülvizsgálta. A határozatban
megfogalmazott célok hosszútávon biztosítják a település fejlődését. E célokat kismértékben
módosítja jelen fejlesztési koncepció.
Fejlesztéspolitikánknál figyelemmel kell lenni költségvetésünk stabilizálására, a 3. pontban
megfogalmazott fejlesztési célokra, az önkormányzat működésének megőrzésére, főbb
célkitűzéseinkre, a városias település kialakítására.

5.) Adópolitika

A mindenkor érvényes helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adója és az
iparűzési adóból befolyó összegből biztosítani kell a 4, 7. pontban megfogalmazott
vállalkozói támogatásokat.
A lakossági adóknál figyelemmel kell lenni a lakosok teherbíró képességére és közüzemi
díjainak mértékére, a közüzemi szolgáltatások teljes kiépítése érdekében továbbra is fenn kell
tartani az adókedvezmény rendszerét.

A mezei őrszolgálat fenntartásához a földtulajdonosok részére a mezőőri díj csökkentésévek
támogatja az önkormányzat a mezőgazdasági tevékenységet.

6.) Közszolgáltatás politika

Az önkormányzati közszolgáltatásokat továbbra is az önkormányzat által fenntartott
gazdálkodási egységekkel kell biztosítani. A közszolgáltatások működtetésénél fő cél, hogy
az önkormányzat olyan árpolitikát tudjon kialakítani, mely biztosítja a közszolgáltatás
fenntartását, figyelembe veszi a lakosok teherviselését, jövedelmi viszonyait. E célokkal
biztosítani tudjuk a kintlévőségek elfogadható szinten tartását.

Tovább kell bővíteni a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett
gyűjtésének megvalósításával, az építési törmelék gyűjtőhely és komposztáló telep
kialakításával.
Állati hulladékgyűjtést térségi szintű önkormányzati társulásban történő részvétellel
biztosítani kell.



Ösztönözni, segíteni kell a lakosokat és a vállalkozásokat a szelektív gyűjtésben való
részvételre, a veszélyes hulladék gyűjtésére.

7.) Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásának közvetett módja a termelő infrastruktúra teljes kiépítése; az
ipartelepítésre alkalmas terület megfelelő áron történő biztosítása vagy bérbeadása.

Induló vállalkozások segítésére továbbra is fenn kell tartani olyan nem lakás céljára szolgáló
épületeket, melyek bérbeadásával biztosítani tudjuk működő vagy induló vállalkozások
letelepedését a településen.

A vállalkozások megerősítése érdekében más külső forrás megszerzéséhez a vállalkozások
támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önkormányzati rendeletet hatályban kell tartani.

III. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ
FELADATAINK

Meg kell őrizni a hagyományos rendezvényeinket (Diák Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza
Napja) az intézmények által felvállalt többlet feladatokat (Móra Napok, Tavaszköszöntő,
nyári napközi, úszás oktatás) továbbra is támogatnunk kell a sportkört. A „Fegyvernek
Szelleme Pantheon” keretében az elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot , hogy ne
szakadjanak el végleg a településünktől. E feladatokra a mindenkori költségvetésben a
szükséges forrást biztosítani kell.

A gazdasági program megvalósítása érdekében a mindenkori költségvetés lehetőségéhez
mérten kell elkülönített forrást biztosítani a civil szervezetek, a közművelődés, az oktatási
intézmények többletfeladataihoz.

1. Oktatás

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola épület bővítése a mikro-térségi oktatás
feltételeinek javítása. Fenn kell tartani a szakképzést, együttműködve más szakképző
intézményekkel. Az oktatási épületek, iskola, óvoda fejlesztése, az eszközfejlesztés az
intézmény működési feltételeinek javítását, az oktatás színvonalának emelését kell
szolgálnia.
A szakképzésben vállalni kell a hátrányos helyzetűek és a lehetőségek függvényében a
felnőttek képzését a várható igényekkel összhangban.

Az óvodai és általános iskolai ellátást a helyi gyermekek, tanulók részére kell
biztosítani.

2. Kultúra - sport

A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok
megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő
szempontjából meghatározó feladat. A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház



és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest
fejlesztése indokolt. Szükség esetén a személyi feltételeket is tovább kell javítani,
elsősorban a Honismereti Gyűjtemény kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok
még színvonalasabb ellátása érdekében.

A községi sport fejlesztése érdekében a Sport Egyesületnek és az iskoláknak együtt
kell működni, fejleszteni kell a községi sportpályát, sportcentrum kialakítását az
Ifjúsági Parkban. A Wágner Parkban tömegsport céljára szolgáló létesítményeket kell
építeni.

3. Egészségügy

Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi
Rendelőt. Mikro-térségi szinten fenntartani az ügyeleti rendszert. A civil szervezetek
bevonásával, támogatásukkal egészség-megőrző programokba a lakosságot egyre
nagyobb számban be kell vonni. Támogatni kell az EGYMI járó beteg ellátás
színvonalának fejlesztését. Korszerű egészségnevelési programokat kell szervezni –
különös tekintettel a veszélyeztetett csoportokra.

4. Szociálpolitika

A szociális ellátást mikro-térségi szinten közös fenntartású intézményben kell
biztosítani. Kiemelten kell támogatni a hátrányos helyzetűek társadalomba történő
beilleszkedését. Fenn kell tartani a célirányos programokat, pl. „Mindenki
Karácsonya” rendezvényt, stb. Továbbra is biztosítani kell a hajléktalanoknak az
alkalmi hajléktalan szállást, s kiemelten kell kezelni az időskorúak ellátását.

5. Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak fő célja a fiatalok első lakáshoz jutása és a
szociális lakások biztosítása (elkülönített lakásalap bevonásával). A bérlakás állomány
megőrzése, komfortfokozat növelése érdekében szükséges az elkülönített lakásalap
fenntartása. Változatlan feltételekkel a 10/2001.(III.30.) sz. rendelettel az első
lakáshoz jutók támogatási rendszerét fenntartjuk, továbbra is biztosítjuk az
önkormányzati dolgozók lakhatását segítő munkáltatói kölcsönt.

6. Idegenforgalom

Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező
szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko vadász és a horgász-
turizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait meg
kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben érintett
turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is együtt
kell működni.



IV. GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGA

Az önkormányzati költségvetés évenkénti jóváhagyásakor a központi források
kiszámíthatatlansága miatt fejlesztési forrásainkat a hitel mértékének meghatározásával
korlátozzuk.
A mindenkori költségvetésben az önkormányzat működésének stabilizálása érdekében a
költségvetési hiány mértékét (folyószámla hitel) csökkenteni kell. A folyószámla hitel
indokolt esetben sem haladhatja meg a személyi és dologi kiadások 10 %-át. A fejlesztési
hitelnél előnyben kell részesíteni a hosszúlejáratú hitelt. Ezek éves terhe (tőke, kamat
visszafizetés) a törvényben megszabott mérték 90 %-a lehet. Ez alól kivétel a
szennyvízhálózat fejlesztése, ahol a lakosok hozzájárulását mindenképpen indokolt
megelőlegezni.

Az önkormányzati gazdálkodás stabilizálása érdekében a vállalkozói vagyont meg kell őrizni.
A vállalkozói vagyon működtetésénél figyelemmel kell lenni az önkormányzati feladatokra és
a bevételek folyamatos növelésére.

Fegyvernek, 2011. március 31.

-.-.-.-.-.-.-



1. sz. melléklet
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 105/2005.(VI.30.) sz.
és a 20/2011.(I.27.) sz. határozata

OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG)
1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai
színvonalának javítása, az ivóvízhálózat
rekonstrukciója

413 millió Ft 2007 - 2013

a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák
felújítása, kutak hangfrekvenciás vezérlésének
kiépítése, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése,
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése

343 millió Ft 2007 – 2013

b. Hidroglóbusz cseréje 60 millió Ft 2007 – 2013
c. Térinformatikai rendszer kiépítése és
közműtérkép elkészítése, a kitermelt és
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének
bevezetése

10 millió Ft 2007 – 2013

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése,
szennyvíztisztítás technológiai hátterének
korszerűsítése

3500 millió Ft 2007 – 2013

a. Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése,
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító
tó hatékonyságának javítása

3350 millió Ft 2007 – 2013

b. Komposztáló telep létesítése 150 millió Ft 2007 – 2013

3. Település belterületének átfogó rendezése 605 millió Ft 2007 – 2013
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

270 millió Ft

150 millió

2007 – 2013

b. Belterületi utak építése 100 millió Ft 2007 – 2013

c. Középületek felújítása, akadálymentesítése,
valamint energiaracionalizálása

120 millió Ft 2007 – 2013

d. Fecskeház program (bérlakások építése) 40 millió Ft 2007 – 2013

e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2007 – 2013
f. Református Templom teljes rekonstrukciója 25 millió Ft 2007 – 2013

4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai
célú fejlesztések

2257 millió Ft 2007 – 2013

a. Holt – Tisza rehabilitáció 1000 millió Ft 2007 – 2013

b. Egységes turisztikai tájékoztató táblarendszer
kiépítése

7 millió Ft 2007 – 2013

c. Bíró kastély felújítása 100 millió Ft 2007 – 2013

d. Szánkópálya építés 50 millió Ft 2007 – 2013

e. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja,
szabadidő park kialakítása

100 millió Ft 2007 – 2013

f. A meglévő melegvíz bázis hasznosítása 1000 millió Ft 2007 – 2013



(gyógyfürdő építése)

5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás
fejlesztése

1220 millió Ft 2007 – 2013

a. 12 tantermes általános iskola építése 700 millió Ft 2007 – 2013

b. Szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti
fejlesztése

50 millió Ft 2007 – 2013

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

50 millió Ft 2007 – 2013

d. Többfunkciós közösségi ház építése 50 millió Ft 2007 – 2013
e. Orvosi rendelő bővítése, mentőállomás
feltételeinek megteremtése

20 millió Ft 2007 – 2013

f. Sportcsarnok építése 300 millió Ft 2007 – 2013

g. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése 50 millió Ft 2007 – 2013
6. Település külterületének átfogó rendezése,
természeti kincsek védelme

980 millió Ft 2007 – 2013

a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása
(Kunhalmok, Tintagyep)

50 millió Ft 2007 – 2013

b. Külterületi földutak burkolása 400 millió Ft 2007 – 2013

c. Átfogó fásítási program 30 millió Ft 2007 – 2013
d. Belvízelvezető rendszer karbantartása,
fejlesztése

500 millió Ft 2007 – 2013

Fejlesztések összesen 8975 millió Ft 2007 - 2013
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ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. március 31-i ülésére

a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmé-
nyek működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. rendeletének módosítá-

sára.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában levő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000.
(II. 24.) sz. rendeletének módosítását javasoljuk az alábbi indítvány alapján:

1. 2009 évben megváltozott az iskola neve. Az alapító okiratban az alaptevékenységek
között megjelent a fejlesztő felkészítés és a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátá-
sa, melyeket át kell vezetni a rendeletben. (1-2. §-ok)

2. A 214/2008. sz. önkormányzati határozattal megszüntetésre került a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátá-
sára kötött Feladat ellátási megállapodás. Ezen feladatokat azóta az Orczy Anna Álta-
lános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el, ezért törölni
kell a rendeletből az erre vonatkozó rendelkezéseket. (4. §.).

3. A Kodály Zoltán Zeneiskola kihelyezett tagozata megszünt, az érdeklődő tanulókat
Törökszentmiklóson fogadják a továbbiakban, ezért törölni kell a rendeletből az erre
vonatkozó rendelkezéseket.

4. Lakossági igényekre alapozva szükségesnek látszik az iskola első évfolyamára történő
beiratkozás módjának pontosítása, mely szerint a fegyverneki feladat ellátási helyekre
a településen bejelentett lakcímmel rendelkező tanulókat, gyermekeket veszünk fel.
(5., 6., 7. §.)

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a helyi közoktatási feladatokról és az önkormány-
zat fenntartásában levő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. rendeletének módosítására tett javaslatot fogadja el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2011.(……..) sz.

Önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmé-
nyek működésével összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. rendeletének módosítá-

sáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. VI.
fejezetében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. Ahol a rendelet „Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola”-t ír, azon „Orczy Anna Ál-
talános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat”-ot kell érteni.

2. §. Ahol a rendelet körjegyzői feladatokat ellátó jegyzőt ír, azon jegyzőt kell érteni.

3. §. A rendelet 1. § iskolát bemutató szakasza hatályát veszti és helyébe a következő szöveg
kerül:
„Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

Általános Iskola Intézményegység:
 Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény

Fegyvernek, Dózsa György út 2.
 Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
 Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

Örményes, Iskola út 24.
 Általános Iskola Kuncsorba Tagintézmény

Kuncsorba, József Attila út 10/a.

Szakiskola Intézményegység
Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység
Fegyvernek, Felszabadulás út 165.”

4. §. A rendelet 1. §. (1) (2) és (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés
lép:

„Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az aláb
bi szolgáltatásokat nyújtja:

o logopédia
o gyógytestnevelés
o nevelési tanácsadás
o pályaválasztási tanácsadás”

5. §. A rendelet 8. §. (4) bekezdése hatályát veszti:

„(4) A nem fegyverneki lakhelyű gyerekek óvodai beíratásának időpontja megegyezik a
8. §. (1) bek. foglalt időponttal. A nem fegyverneki lakhellyel rendelkező gyermek abba
az óvodába nyerhet felvételt, ahol a jogszabályi előírás alapján a maximális gyermeklét-
szám alatt van a csoportba járó gyermekek száma. *4”
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6. §. A rendelet 9. §. I. és II. pontja hatályát veszti. Helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A beiratkozás első szakasza: A beiratkozás első két hete a tagintézmény körzetében
bejelentett lakhellyel rendelkező tankötelesek beírása.

2. A beiratkozás második szakasza: A beiratkozás második két hete a tagintézmény kör-
zethatárán kívül lakó, de bejelentett fegyverneki lakóhellyel, vagy bejelentett érvényes
tartózkodási hellyel rendelkező tanulók beírása.

7.§, A rendelet 11. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. §. (1) Az iskola igazgatója -amennyiben a tantermek férőhelye megengedi,-a rendelet
9.§. 2. pontja szerinti szakaszban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Tv.
törvény 3. sz. mellékletének I. fejezetében foglalt, a tanulócsoportok maximális
létszámára vonatkozó előírások betartása mellett, a működési körzetébe nem
tartozó helyi lakosú tankötelest is felvehetnek. E körben a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanuló felvételét csak hely hiány miatt tagadhatja meg.

(2) Ha az iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi,
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet hely hi-
ány miatt nem tudja teljesíteni, az iskola sorsolás útján dönt a felvételről.

8. §. A rendelet 18. §. b.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b.) Az általános iskolások és a szakiskolások ingyenesen vehetik igénybe az oktatási tör-
vény 52. §-ában meghatározott órakereteken felüli – a helyi önkormányzat
költségvetési előirányzat terhére szervezett foglalkozásokat.

9. §. E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2011. március 24.

Tatár László Buzás Istvánné dr.
Polgármester Jegyző

Készítette: Bérczesi Mária
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 31-i ülésére a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 7/1996 (IV.5.) sz. rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.)
92. § (1) bekezdése alapján 2011. évtől a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az Intézményfenntartó 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.”

A Társulási Megállapodást fentieknek megfelelően az érintett Képviselőtestületek
módosították. Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. januári ülésén, Kuncsorba
Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. februári ülésén.

A módosított Társulási Megállapodásnak megfelelően az érintett települések megküldték a
településekre vonatkozó szabályokat, amit a Társulási Megállapodásnak megfelelően szó
szerint kell beépíteni a Fegyverneki Önkormányzat szociális ellátások szabályozásáról szóló
7/1996. (IV.5.) sz. rendeletébe.

Javaslatunk fentieken túlmenően kisebb pontosításokra is vonatkozik, mivel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításával a határidők számítása ismét napokban történik.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

......./2011. (…….) számú rendelet-tervezete

a szociális ellátásról szóló 7/1996. /IV.5) számú rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi. III. tv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja.



1. § A rendelet 19. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás

nélkül azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi
dokumentációját 5 napon belül kell elkészíteni.

2. § A rendelet 19. § (5) hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell

benyújtani, aki dönt a kérelmekről.

3. § A rendelet 19. § (7) bekezdése hatályát veszti.

4. § A rendelet 19. §-a az (1) bekezdés előtt kiegészül az alábbi címmel:
„FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG” ezenkívül a 19. § kiegészül az alábbi (9), (10)
bekezdéssel:

ÖRMÉNYES KÖZSÉG:
(9) Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község

közigazgatási területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) - étkeztetést a hét 6 napján

- házi segítségnyújtást
- nappali ellátást
- családsegítést
- gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.

b) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet
a Napraforgó Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani.

c) Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
- 62 évet betöltött személy
- 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára

tekintettel
- fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
- szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
- hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.

d) az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani
azonnali intézkedés keretében az arra rászoruló személynek.

e) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén
biztosítható ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.

f) az ellátás megszüntethető, ha :
- az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében

bekövetkezett változást
- az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
- az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
- az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
- az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
- az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az

intézmény vezetőjénél, minden hónap 8. napjáig.



KUNCSORA KÖZSÉG:
(10) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási

területén az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja.

a) - étkeztetés 6 napos nyitva tartással
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás

b) A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
keresztül látja el.

c) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtását a kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni.

d) Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.

e) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén
biztosított ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.

f) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
- aki 62 évét betöltötte
- 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota

miatt
- Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre

való tekintettel szakorvosi igazolás alapján
g) Az ellátás megszüntethető, ha

- az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított
térítési díjat

- az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
- az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles

bejelenteni
- az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell

befizetni minden hónap 8. napjáig
- ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt

köteles az intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi
viszonyok vizsgálata után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel,
hogy az új térítési díj vizsgálata után új térítési díjat állapít meg , azzal a
feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata
utáni időponttól kötelezhető

- a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető,
ha annak kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj
csökkentéséről vagy elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett
kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének
kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
határozattal dönt.



-az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás
tartalmazza:
= a szociális szolgáltatás formáját
= a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
= fizetési kötelezettséget
= az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
= érdekképviselet
= az intézményi jogviszony megszűnésének módját.

5. § (1) A rendelet 20.§-a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:
(9) ÖRMÉNYES KÖZSÉG

a) intézményi térítési díjak
Étkezés 608 Ft/adag
Házi gondozás 0 Ft/óra
Nappali ellátás 10,- Ft/nap

b)

Jövedelem
Kategóriák

Ft-ban

Étkezés
térítési díj

Ft/nap
kedvezménny

el

Ebéd
házhozszállít

ás
díja

Ft/nap

Házi
segítségnyújt

ás Ft/óra

Nappali
szociális ellátás

Ft/nap

1 0 – 5 000 - - - -
2 5 001 – 25 000 110,- - - 10,-
3 25 001 – 30 000 160,- - - 10,-
4 30 001 – 35 000 220,- - - 10,-
5 35 001 – 42 750 270,- - - 10,-
6 42 751 – 50 000 320,- 40,- - 10,-
7 50 001 – 55 000 370,- 40,- - 10,-
8 55 001 – 60 000 430,- 40,- - 10,-
9 60 001 – 65.000 490,- 40,- - 10,-
10 65.001 – 85 500 550,- 40,- - 10,-
11 85 501 – 550,- 40,- - 10,-

A szociálisan nem rászoruló személyek fizetendő térítési díja:
Házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj összege: 0 Ft/óra
Étkezési térítési díja 608 Ft/adag

c) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva és együttműködve a Védőnői Szolgálattal ellátja az
1997. évi XXXI. tv. 39. és 40. §-ban előírt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.

d) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.



6. § A rendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel:
(10) KUNCSORBA KÖZSÉG

a) intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülők számára 520Ft/nap
b) ebéd házhoz szállításáért fizetendő térítési díj 30 Ft/adag
c) az a) pontban szereplő szociális étkeztetés 25%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

7. § A rendelet 21. § (2) bekezdése hatályát veszti.

8. § E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

/:Tatár László:/ /:Buzás Istvánné dr.:/
polgármester jegyző
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-i ülésére
a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” alapítvány alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület által létrehozott Művelt Ifjúságért Alapítvány alapító okiratának módosítására
17/2011. (I:27.)számú önkormányzati határozattal került sor.

A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, megküldtük a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak.

A bíróság az alábbi pontokat kifogásolta, és módosítását előírta:

1. Az 5. pont tévesen kiegészült egy bevezető rendelkezéssel:
 „A cél szerinti tevékenységek (a közh. szervezetekről szóló 1997. évi tv. 26. §. c) pontja

szerint):” –szöveg törlésre kerül.
 Az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba sorolás miatt mellőzni kell az

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8. §-ában meghatározott feladatokra való
rendelkezést. Az 5. pont zárójeles hivatkozása kimarad.

2. A 7. f. pont iratbetekintés rendjére vonatkozó rendelkezéseit módosítani szükséges az alábbiak
szerint:

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
(kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki betekinthet. Az iratbetekintést a
kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a kuratórium
elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet sor.

Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását 30 napon belül kell elkészíteni, melyet az
alábbi határozati javaslatok szerint indítványozom:

…/2011. (III. 31.) 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 5. pontja:
 A bevezető szöveg -„A cél szerinti tevékenységek (a közh. szervezetekről szóló

1997. évi tv. 26. §. c) pontja szerint):” –törlésre kerül.

 „(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)”—
hivatkozás hatályát veszti.

2. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki
betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az
alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban
egyeztetett időpontban kerülhet sor.

3. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr.jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. január 27.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



A L A P Í T Ó O K I R A T

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
*12

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása

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 100.000,- Ft
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására 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
*12

f.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
(kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki betekinthet. Az iratbetekintést
a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az alapítvány székhelyén, a
kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban egyeztetett időpontban kerülhet
sor.

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.

*7

- 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.

*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:

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
*10 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.
*12 A …./2011. (III. 31.) sz. határozattal módosítva.
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 31-i ülésére
a „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” alapító okiratának

módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület által létrehozott 30/2011. (II. 24.), számú önkormányzati határozattal 2010.
februári testületi ülésen került sor.

A módosító határozatokat, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat, nyilatkozatokat
megküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából.

Az ügyészség az alábbi pontot kifogásolta, és módosítását előírta:

 Az Alapító Okirat 5. pontjából az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba sorolás miatt
mellőzni kell a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §-ában
meghatározott feladatokra vonatkozó rendelkezést a „(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)”
hivatkozás törlésével.

Fentiekre való tekintettel az Alapító Okiratok módosítását 60 napon belül kell elkészíteni, melyet az
alábbi határozati javaslatok szerint indítványozom:

…/2011. (III. 31.) 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 5. pontjában”

„(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)”

hivatkozás hatályát veszti.

2. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.



Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

Fegyvernek, 2011. március 31.

Készítette: Bérczesi Mária Tatár László
Polgármester



A L A P Í T Ó O K I R A T

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.

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 100.000,- Ft
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására 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 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 előterjesztést szükség esetén újabb
információkkal kiegészítve a következő kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.

*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.

*6

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
*10

f.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) 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/c.
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
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, 2010. január 28.

(Huber Ferenc:)

polgármester

Képviselő-testület

nevében

*9

Fegyvernek, 2011. január 27.

*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 15/2011.(I.27.) sz.határozattal mód.
*10 A 30/2011.(II.24.) sz.határozattal mód.
*11 A …./2011.(III.31.) sz.határozattal mód.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. módosításáról szóló 2010. évi CLXXV.
Törvény 7. §. (1) bekezdés b) alapján a határozatlan idejű magasabb vezetői, vezetői kinevezés 2011.
január 1-től kezdődő 5 évre szóló magasabb vezetői, illetve vezetői megbízássá alakul át, egyidejűleg
a közalkalmazottat határozatlan időre, a 2008.. december 31-én hatályos kinevezése szerinti nem
vezetői (a továbbiakban: szakmai) munkakörébe, vagy ennek hiányában, a legmagasabb iskolai
végzettségének megfelelő szakmai munkakörbe kell kinevezni.
A (4) bekezdés alapján az így kinevezett közalkalmazott havi illetményének, illetménypótlékainak
összege- a 2011. január 1-jével átalakult vezetői megbízás fennállásáig- nem lehet kevesebb,az e
törvény hatálybalépését megelőző hónap tekintetében őt megillető havi illetmény, illetménypótlék
összegénél.
A fenti jogszabály módosítás miatt a gazdaságvezető és a gazdaságvezető helyettes pótlékára
vonatkozó rendelkezést a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozatban kell rögzíteni.
Ezek: Vezetői pótlék 40.000,- Ft, teljesítménypótlék 28.500,- Ft és egyéb pótlék 4.000,- Ft.

A gazdaságvezető helyettes pótlékai: Vezetői pótlék 34.000,- Ft, egyéb pótlék 6.000,- Ft.

A határozat módosítása költségnövekedést nem von maga után.

A fentiek alapján a határozat II. fejezetét az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

II. Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat területén lévő intézmények
esetében:
„III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” táblázat
kiegészül az alábbi sorokkal:
Intézményvezetés:
Megnevezés

Fő
Vezetői pótlék,
pótlékalap %-a

Teljesítménypótlék
illetmény %-a

Egyéb
pótlék

Igazgató
…….
Gazdasági vezető 1 200 20 4000
Gazdasági vezető helyettes 1 170 6000

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

………/2011. (III. 31.) sz. határozati javaslat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló –
többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
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II.
Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat területén lévő intézmények
esetében:

III.Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményvezetés:
Megnevezés

Fő
Vezetői pótlék,
pótlékalap %-a

Teljesítménypótlék
illetmény %-a

Egyéb
pótlék

Igazgató
…….
Gazdasági vezető 1 200 20 4000
Gazdasági vezető helyettes 1 170 6000

E határozat 2011. január 1-től lép hatályba.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2011. március 31.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária




