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9. napirendhez meghívott:
Gyermekélelmezési Konyha megbízott vezetője
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Fegyvernek, 2012. január 16.

Tatár László
polgármester
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Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2012. január 26-i ülésére a két ülés
közötti eseményekről , intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Január 3-án véradáson vettem részt, amelyre 87 fő jelentkezett, 72 fő
leadta, 13 fő kiszűrésre került és 2 új véradó volt .

 Január 4-én fogadónapot tartottam.
 Január 11-én LEADER Egyesület ülésére került sor.
 Január 13-án helyi vál lalkozók részére szerveztek találkozót, amelyen

részt vettem.
 Január 16-án 2 fő idős lakost (Korpás János és Durst Györgyné)

köszöntöt tünk 90. születésnapjuk alkalmából .
 Január 18-án a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi

Társulás Pénzügyi Bizottsági ülésére került sor Örményesen.
 Január 20-án a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi

Társulás ülést tartott Törökszentmiklóson.

Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Dec. 1 2 4 9 1 612

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély -
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 42
- lakásfenntart.tám.elutasítás 1
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

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

- átmeneti segély megállapítás -
- átmeneti segély elut. 3
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -



- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: -

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

 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 :

 2011. évi CLIX. tv.
Magyarország Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. módosításáról

 2011. évi CLXXXIX. tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól

 2011. évi CXC. Tv.
A nemzeti köznevelésről

 2011. évi CXCV. Tv.
Az államháztartásról

 2011. évi CCXI. Tv.
A családok védelméről

Fegyvernek, 2012. január 16.

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek Felszabadulás 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 7/1996 (IV.5.) sz. rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása szükséges az alábbi indokok
alapján:

1./
A megváltozott munkaképességű személyek és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. Tv. 155.§-a módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Tv. /továbbiakban Gyvt/. 146.-151.§-t.

Hatályon kívül helyezte a 2011.január 1-től érvényes étkezési térítési díjfizetés szabályát, ami
„ A bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költsége és a
nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.”
volt.

A módosítás alapján „ A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege”. Így az önkormányzatnak az 50 %
rezsi meg nem fizetése miatt éves szinten kb. 330 eFt kiesése lesz.

Ennek ellensúlyozására javasoljuk bevezetni a 2012. I. 1-től lehetővé vált gondozási díjat, ami
a szülőnek nem jelent többletfizetést és az önkormányzatnak sem lesz bevétel kiesése.

A jogszabály módosítás lényege Ft-ban kifejezve:

Nyersanyagköltség napi összege Rezsi 50% Áfa 27% Összesen
326.-Ft 163.-Ft 132,03 Ft. 621.-Ft

A módosítás alapján

Nyersanyagköltség napi összege Rezsi 50% Áfa 27% Összesen
326.-Ft --- 88,-Ft. 414.-Ft

A Kormány 328/2011.(XII.29.) sz. rendelete 3. pont 9.§.(1) bekezdés értelmében
„A Bölcsőde esetében a gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami

hozzájárulás összegének különbözete.
Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval
növelt összeget kell figyelembe venni”.
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Ez alapján a bölcsődés gyermekek napi gondozási díja – 2011.év tényadatából
számítva

1.001.-Ft/nap/fő lenne, ami

egy átlagos hónapot véve, ha minden nap igénybe veszi a gyermek az ellátást :
20.000.-Ft/hó lenne.

Ezt a szülők a jövedelmi viszonyaik alapján képtelenek lennének megfizetni.

A 2011. évi CXCI. tv. 147. § (1) bekezdése alapján a fenntartó állapítja meg az intézményi
térítési díjat, a 147. § (4) bekezdés alapján alacsonyabb összegben is megállapítható.

Fentiek alapján a Bölcsőde esetében javaslom, hogy napi 207.-Ft gondozási díjat állapítson
meg a Képviselőtestület 2012. évre. /Ezen felül 414.-Ft-ot fizet az étkezési hozzájárulásként,
összesen napi 621.-Ft-ot/. /rendelet-tervezet 1. §/

2./
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban Szt.)
módosítása során 2012. január 1-től a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
megállapítása jegyzői hatáskörbe került. Így szükségessé vált a helyi rendeletből törölni az
eljárási szabályok fejezet 24. §-ának (16) bekezdésének c.) pontjából a polgármesteri
hatáskört, a (19) bekezdést, valamint a rendelet 1. sz. mellékletét, mely a lakásfenntartási
támogatás igénylésére vonatkozik. /rendelet-tervezet 2-4. §/

3./
A törvénymódosítás lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy ezévtől a lakásfenntartási
támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítására vonatkozó szabályokat vezessen be. Bevezetése esetén a támogatás
természetbeni folyósításához együttműködési megállapodást kell kötni a szolgáltatókkal és a
lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások szerint kell a
támogatást biztosítani. Településünkön jelenleg több mint 780 személy részesül
lakásfenntartási támogatásban. Az ellátásokból saját kérésükre jelentős mértékben - több mint
250 fő - kerülnek levonásra a helyi vízdíj, szemét szállítási költség és egyéb önkormányzat
felé fennálló fizetési kötelezettségek. A lakásfenntartási támogatás 2013. január 1-től a járási
hivatal hatáskörében lesz. Fentiek miatt nem javasoljuk a lakókörnyezet rendezettségének
szabályozását.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet és határozati javaslat elfogadását.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
......./2012. (I. 26.) számú rendelet-tervezete

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdése,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.
§ alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 21. § (9) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(9) A bölcsőde intézményi térítési díja 2012. évben 621.-Ft, melyből az étkezési
térítési díj napi összege 414.-Ft, a gondozási díj napi összege: 207.-Ft.”

2. § A rendelet 24. §. (16) bekezdés c) pontjának 11. francia bekezdése hatályát veszti.

3. § A rendelet 24. § (19) bekezdése hatályát veszti.

4. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.

5. § E rendelet 2012. január 27-én lép hatályba.

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

…./2012.(I.26.) sz. határozati javaslat

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályozásáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakásfenntartási
támogatásban részesülők számára a jogosultság egyéb feltételeiként a
lakókörnyezet rendezettségének szabályozását nem írja elő.

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

Fegyvernek, 2012. január 17.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére
az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény módosítását, amely 2012. január 01. napjától lépett hatályba. A törvény és az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése lehetőséget biztosít a települési önkormányzat
képviselőtestületének, hogy ebrendészeti hozzájárulást vezessen be, és rendeletben határozza
meg annak mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények és mentességek körét, illetve a
megfizetésének szabályait.

A rendeletalkotás során az ebrendészeti hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni
az eb tartási célját, az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőit (tartási hely típusa,
mérete, tartott ebek száma), az ebtartó szociális helyzetét.

Az éves ebrendészeti hozzájárulás nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában
a húszezer, más eb esetén a hatezer forintot.

A törvény értelmében nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás:
a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő

tenyésztett magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett,
b) a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő vagy terápiás,
c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban

vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,
d) - veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,
e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy

állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint
f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől

örökbefogadott eb után.

Az ebrendészeti hozzájárulást az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az
eb tulajdonosa fizeti, az eb tulajdonosának az év első napján az oltási könyvben
tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt, jogi személyiség nélküli
szervezetet kell tekinteni.

A törvény alapján a települési önkormányzat három évente legalább egy alkalommal eb
összeírást végez.

Az önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek
ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására,
állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az eb összeírás vagy az egyéb, az ebtartással
kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.

A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó
köztartozás.

Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetése esetén:

 az eb összeíráshoz olyan szakembert kell alkalmazni, aki ismeri a kutyafajtákat, és el



tudja dönteni, melyik tartozik a veszélyes kategóriába,

 az ebrendészeti hozzájárulás fizetésére kötelezettek nyilvántartása, a hozzájárulás
kivetése, befizetés nyilvántartása, a meg nem fizetett hozzájárulás behajtása jelentős
adminisztratív feladatot eredményezne,

 valószínűsíthető, hogy a kóbor ebek száma jelentősen emelkedne,

 tovább növekedne a lakosság közterhe.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

……./2012.(I.26.) számú önkormányzati határozati javaslat:

Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a településen
ebrendészeti hozzájárulást nem kíván bevezetni, erre vonatkozóan nem alkot
helyi rendeletet.

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

Fegyvernek, 2012. január 12.

(: Tatár László :)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére a
szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyverneki csatorna-beruházás megvalósítása érdekében 2011. december 31-ig 1492 fő rendelkezik
érvényes Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződéssel és ez alapján meg is nyitották a
Takarékszövetkezetnél a számlát. A számlanyitási díj egységesen 3.900,- Ft volt. Fenti időpontig 309 fő az,
aki rendelkezik ugyan Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződéssel, azonban a számlát nem nyitotta meg
a Takarékszövetkezetnél. Ilyen feltételek mellett a Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat nem kaphat
hitelígérvényt. Ahhoz, hogy ez megtörténjen a 309 fő részére a 3.900,- Ft összegű számlanyitási díjat
indokolt lenne a Képviselőtestületnek átvállalni.

Ez azt jelenti, hogy ezen összeg átvállalásával az önkormányzatnak a beruházáshoz nyújtott támogatása
megnövekszik. Annál is inkább, mivel a már számlát megnyitók részére célszerű adókedvezmény
formájában visszajuttatni. Az adókedvezményt két évre tudnánk vállalni, 2013. és 2014. évre egyenlő
összeggel, ami 5.189.000,- Ft összeget jelent. A 309 fő részére átvállalt számlanyitási díj 1.205.100,- Ft, ezt
az összeget azonban nem javasoljuk adókedvezmény formájában visszajuttatni, még akkor sem, ha
időközben ezek a személyek megnyitják a számlát.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 607 fő van településünkön, aki nem nyilatkozott a
Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulatba történő belépésről.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………/2012.(I.26.) sz. határozati javaslat:

A szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges támogatásról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Csatornamű
Víziközmű Társulat részére 2011. január 26-ig 1.205.100,- Ft pénzeszközt átad, a
Társulatnak belépési szándéknyilatkozatot tevők és a 2011. december 31-ig számlát meg
nem nyitó 309 fő figyelembevételével, a számlanyitási díj befizetése céljából.

Erről értesül:
1.) Fegyerneki Csatornamű Víziközmű Társulat vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. január 12.

(: Tatár László :)
polgármester
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E LŐ T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú

rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítását
javasoljuk a szennyvíz beruházás megvalósítása érdekében történt változások miatt:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás” pályázatának megvalósításához a lakossági érdekeltségi hozzájárulások
befizetése miatt az adómentesség pontosítása fontos. A rendelet 7. § (1) bekezdését átrendezés miatt
kell a tervezetben újból megjeleníteni.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……(…..) számú rendelet-tervezete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a
Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 5. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi f) bekezdéssel:

A rendelet 5. § (3) bekezdés d.) pontjába nem tartozó esetben, ha a magánszemély az egy-
érdekeltégi egységre megfizetendő érdekeltségi hozzájárulást a Fegyverneki Csatornamű
Víziközmű Társulat számlájára egy összegben teljesíti, akkor a befizetést követő év január 1-től öt
évig mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól.

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

(1) 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek tulajdonában
a. üresen álló lakás van
b. beépítetlen telek van
c. tanyaépület van

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő adókedvezmény esetén:
a) Amennyiben a magánszemély 2011. december 31-ig Fundamenta lakás-

takarékpénztári szerződést kötött és a Fundamenta lakás-takarékpénztári számlát
megnyitotta, az 2013-ban 1.950,- Ft, 2014-ben 1.950,- Ft adókedvezményben
részesül.

b) Amennyiben a magánszemély Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződést kötött és
a Fundamenta lakás-takarékpénztári számlát megnyitotta, és közműfejlesztési
hozzájárulás fejlesztése címén jelenleg adómentességben részesül, az az
adómentességet követő két évben, 1.950,- Ft/adóév adókedvezményben részesül.

c) Amennyiben a magánszemély 2011. december 31-ig nem nyitotta meg a Fundamenta
lakás-takarékpénztári számlát, nem részesül adókedvezményben.

3. § Ez a rendelet 2012. február 01-jén lép hatályba, de rendelkezését 2012. január 01-től kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2012. január 12.

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

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. január 26-i
ülésére a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Tisztelt Képviselő- testület!

A Testület 2011. október 27-i ülésén a 46/2011.(X.28.) sz. önkormányzati rendeletében
fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A módosításokat törvényi
változások, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény és a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvény (továbbiakban : Törvények) 2011. január 1-jei hatállyal történt életbe lépett változásai
indokolták.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 53 §-a rendelkezik a lakosság
tájékoztatására alapított „Fegyverneki Hírmondó” elnevezésű időszaki lapról. A lap a község
életéről szól, valamint az önkormányzati munka nyilvánosságát biztosító közhasznú
információk közlésének eszköze.
A Törvények által megfogalmazott főbb pontokkal kiegészült az SZMSZ.
Tekintettel a Fegyverneki Hírmondó megújulására, szükséges pontosításokat megfogalmazni
a lap tartalmát illetően is.
Javaslom az SZMSZ 53.§- ának (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését:

„(1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki
Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak
szerint időszaki lapot ad ki a község életéről, közhasznú információk közlésére.”

és az alábbi (1) bekezdés elfogadását:
„(1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki

Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak
szerint időszaki lapot ad ki az önkormányzat és intézményei működésének
közhasznú információiról, a község lakosainak életéről, civil szervezeteinek
tevékenységéről, egyéb aktuális és közérdekű információkról, fizetett, nem
politikai tartalmú hirdetésekkel és a terjedelem növelése nélkül egyéb,
szórakoztató tartalmakkal.”

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2012.(……..) sz. rendelet-tervezete

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdés és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 18. §. (1) bekezdése alapján a következő
rendeletet alkotja:
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1.§ A rendelet 53.§-ának első bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki
Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak
szerint időszaki lapot ad ki az önkormányzat és intézményei működésének
közhasznú információiról, a község lakosainak életéről, civil szervezeteinek
tevékenységéről, egyéb aktuális és közérdekű információkról, fizetett, nem
politikai tartalmú hirdetésekkel és a terjedelem növelése nélkül egyéb,
szórakoztató tartalmakkal.”

2. §. E rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.

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



…/2012.(I.26.) sz. önk. határozati javaslat:

A Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és
utalványozásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szekeresné
Csőke Anitát a Gyermekélelmezési Konyha gazdasági ügyintézőjét a 6.8-
7/2010. számú ügyrendjében meghatározottak alapján az intézmény
képviseletére, valamint az intézmény működéséhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásra és utalványozásra.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Szekeresné Csőke Anita
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, munkaügy

Tatár László
Polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2012. január 26-i ülésére
a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének

elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Törvény)alapján a közművelődéshez való jog
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél és a közművelődés
feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében
közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
A Törvény 78.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat hatásköre a helyi közművelődési
intézmény munkatervének elfogadása.

Az intézmény életét jelenleg erőteljesen befolyásolja jelenleg az, hogy 2011. november 3-a óta nincs
igazgatója, az ő feladatait a könyvtáros szakalkalmazott látja el plusz feladatként. Az intézmény
dolgozói elkészítették előző évi beszámolójukat, és a következő évre vonatkozó munkatervet, melyet
az új igazgató személye, tervei és elképzelései a jövőben még befolyásolhatnak.
Az itt megjelenő feladatterv alkalmas annak áttekintésére, hogy az intézmény milyen célok és
feladatok megvalósítására kívánja felhasználni az önkormányzati támogatást, hogyan kíván egyéb
forrásokat megszerezni, kikkel kíván együttműködni. Ezeket áttekintve egy nyitott ház, egy befogadó
intézmény tárul elénk. Törekszik minden, a közművelődésben részt venni kívánóra figyelemmel lenni,
függetlenül attól, hogy azt szervezni akarja vagy éppen a szolgáltatást kívánja igénybe venni.

A mellékelt munkaterv végrehajtásához a település költségvetésében az intézmény kiadásainak
javasolt előirányzatán túl szükséges egyéb bevételekkel is kiegészíteni a költségvetést. Újabb külső
források, pályázatok és szponzorok bevonására is szükség lesz a feladatok maradéktalan
végrehajtásához.

Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját és a 2012. évi munkatervét a
melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjenek.

……/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének
elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete a melléklet szerint elfogadja a Művelődési
Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját és jóváhagyja 2012. évi munkatervét.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Művelődési Ház és Könyvtár
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselő-testület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. január 19.
Tatár László
polgármester

Készítette: Négyesiné Derecskei Edina
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MELLÉKLET
Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

MUNKATERV
2012. ÉVRE

A 2011. ÉV ÉRTÉKELÉSE

Ahhoz, hogy a következő év tervezését megalapozzuk, át kell tekintenünk az előző év feladatainak végrehajtását,
a körülményeket és a feltételeket.
1. A munka külső és belső feltételei
A Művelődési Ház és Könyvtár éves tevékenysége elválaszthatatlan a település egészének alakulásától. A
kulturális életben is érzékelhető, hogy a lakosok igénye és anyagi teljesítőképessége között egyre nagyobb a
különbség.
A település kulturális élete a lehetőségekhez képest kielégítő, de korán sem érzi teljesnek egyik kulturális réteg
sem.
A településméret miatt a különböző korú, műveltségű, érdeklődési körű rétegekbe tartozó személyek nagyobb
létszámban jelenítik meg kulturális igényeiket (nagyon erősen rétegződve), mint egy kistelepülésen, de nincsen
akkora létszám egy-egy rétegben, hogy önállóan (esetleg közel rentábilis módon) tevékenykedhessenek, mint
egy nagyobb városban. Az ilyen módon városiasan artikulálódó igényeket az állami támogatás és a település
anyagi ereje miatt nagyon alacsony létszámú intézmény próbálja kielégíteni.
1. 1. Személyi feltételek

- 2011. november 3-tól az intézmény vezetését az intézményvezetéssel megbízott könyvtáros látja el. Az
igazgató hiánya elég sok akadályt gördít a hétköznapi munkavégzés elé. A munka sokasága nem egyenesen
arányos a személyi feltételekkel. Ennek ellenére a munkatársak megbirkóznak a feladatokkal, törekedni kell arra,
hogy a település lakói, ill. az ide látogató vendégek ebből ne érezzenek semmit.

- A szervezési segítségünket továbbra is természetesnek veszik. A vendégek, a látogatók érdekében így
gyakran vagyunk kénytelenek újabb és újabb megoldásokat kitalálni.

Az önkéntesek, vagy a csoporttagok a saját munkaidőn kívüli energia-befektetésüknél csak kicsivel
várnak el többet a dolgozóktól, a saját sikerük érdekében. Arra nem gondolnak, hogy rajtuk kívül még
hányan várják el ugyanezt.

- A művelődésszervezői munkakör – a 2011. november 2-ig igazgatói megbízást ellátó
művelődésszervezőn kívül is – szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori képviselő-
testület, hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az intézmény
költségvetésében, így nincs álláshely. A munkát viszont el kell végezni.
Az év utolsó 2 hónapjában az igazgató távozása miatt egyáltalán nem volt e területen szakember. Az
alkalmazottak megfeszített munkájával a tevékenységek folytatódtak.
- A turisztikai munkakör szerepel az intézmény SZMSZ-ében (így jelezte a mindenkori képviselő-testület,
hogy szükség van rá, a feladata adott), azonban több éve nem tervezhetjük az intézmény költségvetésében,
így nincs álláshely.
 A könyvtári munkát nagyban nehezíti, hogy az egyik könyvtáros 2011. március eleje óta már nem az
intézmény dolgozója. Így elég nehéz egy emberként helyt állni, hiszen a könyvtári munka elég sokrétű és ez
az állapot nem mehet az olvasók rovására.
Ezért volt szükség arra, hogy ideiglenesen a könyvtári kisegítőt túlórában foglalkoztassuk, mert a munka

nem lett kevesebb.
Ezt a hiányt átmenetileg, 2011. december 7-től egy 6 órás könyvtáros alkalmazásával sikerült pótolni.
A helytörténeti kiállítással is a könyvtárosok foglalkoztak szakértelem hiányában, hiszen nincs pénz
néprajzosra az átrendezéshez. Egy foglalkoztatottat egy fél éves – egy éves munkára át lehetne venni a
megyei múzeumtól, de a tervkoncepció szerint tervezhető költségvetés 2011-ben sem nyújtott erre fedezetet.

Többször felmerült a lakossági igény arra, hogy egy új helyen, nagyobb alapterületen, méltóbb
körülmények között mutassuk be a helytörténeti anyagot. Az önkormányzat épületet tudott volna
biztosítani a kiállításnak, de azt nem tudta vállalni, hogy valaki, akár részmunkaidőben bemutassa,
gondozza az anyagot. A könyvtárosok a nyitva tartás, ill. az olvasók miatt, más épületben ezt a munkát
így nem tudnák ellátni.

- A Könyvtár a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 1.2.3.) keretében közel 5 millió Ft-os
fejlesztéssel gazdagodott, hogy informatikai szolgáltatásait színvonalasabbá tegye.
Ebből a pénzből beszerzésre került 7 db számítógép lap monitorral, amely nemcsak a látogatók, hanem a
könyvtárosok munkáját is könnyebbé tette, ill. teszi a mindennapi munkájuk során.
Természetesen a számítógépek mellett különböző informatikai eszközök is beszerzésre kerültek. Ezek közül
kiemelném a szkennelőt, a projektort, a fénymásoló gépet, valamint a vonalkódleolvasót.
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pályázat folytatásaként a TÁMOP 3.2.4 pályázaton is nyertünk. Ennek a pályázat keretében is nagyon sok
lehetőség nyílt mind az olvasók, a látogatók, ill. a könyvtárosok számára is. A település szempontjából nagy
előrelépést jelentett e pályázat.
Alkalmunk nyílt rendezvények szervezéséhez, mint például író-olvasótalálkozó, ill. különféle versenyek
rendezéséhez.
A pályázat lehetővé tette a helytörténeti dokumentumok feldolgozását a TextLib rendszeren belül, valamint a
dokumentumokat elláttuk vonalkóddal.
Nagy gond, hogy a Művelődési Házban a technikai berendezések kezeléshez nincs állandó, hozzáértő személy.
Az eszközeinket időnként más intézmények is igénybe veszik, a rendezvényeikhez. Az állandó személy
foglalkoztatása esetén a berendezések elhasználódása lassulna.

- A gazdasági vezető, a pénztáros közös foglalkoztatásban van a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltató Központtal.
Ezek az emberek még – nyilván sokkal a munkaidejükön túl – besegítenek a rendezvények lebonyolításába
is.
- A feladatainkat rendszeresen önkéntesek, valamint formális és informális civil szervezetek bevonásával
végezzük. A művészeti tevékenységekben, a rendezvények lebonyolításában dolgoznak a legtöbbször
önkéntesek.

Tárgyi feltételek
- A 2011-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült finanszíroznunk.

- A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból sikerült székeket beszereznünk a Művelődési Házba.

- Az épületeink, a technikai eszközeink állapota is tükrözi az elmúlt évek megszorításai miatti kényszerűen
takarékos önkormányzati gazdálkodást, de lakossági igényre és bevétel-növelési céllal bérbe is adjuk őket. Ez az
elhasználódásukat gyorsítja.
Épületek
- Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt folyamatosan romlik.

- Az épületeink nagysága, termeink száma adott. Nagy energiát igényel a munkatársaktól, hogy az állandó
csoportok és programok, valamint az eseti kulturális alkalmakat összeegyeztesse, a termeket beossza és ezt a
partnerekkel elfogadtassa.
Gazdálkodás
- A rendezvények száma, gazdasági minősége jóval a lakossági igény alatt van, költségvetési okokból.
- Az egyik ok a személyi feltételeknél említett létszámgond.
- A másik ok, hogy a rendezvények dologi kiadásaira, honoráriumaira és marketingjére a szakmai minimumnál
sokkal kevesebbet tudunk fordítani.
- A saját bevételeink növelésének akadálya a település lakóinak anyagi helyzete: A kultúrafogyasztás, a
közösségi lét költségeinek megfizetését nem tudja a többségében segélyből vagy minimálbérből élő lakosság
elviselni.
- 2011-ben a két TÁMOP pályázat foglalásainak jóvoltából az intézmény soha nem látott (és a fentiek miatt
előreláthatólag hosszan nem remélhető) mértékű terembérleti bevételre tett szert. Ezt fordította az intézmény
kiadásokra, a költségvetési előirányzatból az önkormányzat finanszírozási gondjai miatt nem hívta le az összes
támogatást.
- A tervezési metódus és az önkormányzat gazdasági helyzete miatt a rendezvények reprezentációs költségeit az
intézményünk nem tervezhette meg (a személyi juttatások arányában meghatározott összeg a kis létszámú
intézmény esetében, egyetlen rendezvényhez sem elegendő.)

- Minden évben, így 2011-ben is a Magyar Kultúra Napja, az augusztus 20-i Állami Ünnep, a Fegyvernek
Szelleme Pantheon találkozója, az októberi ünnepi testületi ülés, ill. a véradók köszöntése reprezentációs
költségeit a Polgármesteri Hivatal fizette ki.
- A bevételeink növelésére rendszeresen adtunk be pályázatokat. A Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft-ot
nyertünk a Mirella Kórus jelmezeire, 300 e Ft-ot a 2011. évi Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozóra.
Jogi dokumentumok
- A jogszabályok változása miatt sokféle szabályzatmódosítást hajtottunk végre intézményi hatáskörben
(tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi szabályzat stb).
A jogszabályok folyamatos változása miatt a szabályzatok folyamatos karbantartása nem hanyagolható el.
Partnerkapcsolatok
Az intézmény a partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkája minél szélesebb körű együttműködésen alapuljon,
hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. Ezért mindazokkal a formális és informális civil
szervezetekkel felvettük a kapcsolatot, akik a település bármely érdeklődési körű, életkorú, élethelyzetű lakóit
megszólították
Élő kapcsolatot alakítottunk ki a településen működő és a településen működési területű

- intézményekkel
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- a helyi önkormányzat önállóan működő, és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeivel
- formális és informális civil szervezetekkel, akikkel a kapcsolatunkat a Származtatott
alapszolgáltatások c. részben részletezem,
- pártokkal, melyekkel időpont-egyeztetés és rendezvények kapcsán működünk együtt,
- egyházakkal szociális rendezvények, templomi hangversenyek kapcsán,
- rendőrséggel,
- tűzoltósággal

A kistérségben a TÁMOP és TIOP pályázatok miatt a Törökszentmiklósi Művelődési Központtal és az Ipolyi
Arnold Könyvtárral. Ezen kívül a Kistérségi Irodával szoros az együttműködésünk.
A szakmai munka értékelése
Közgyűjteményi tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

- A beszerzett új dokumentumokat folyamatosan feltárjuk a TextLib rendszerrel, így az a rendszerben azonnal
elérhető.
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat támogatásával az addig összegyűjtött helytörténeti dokumentumok feltöltése is
megtörtént a TextLib rendszerben 2011-ben.

- A könyvtár 2011-ben 389 db kötetet vásárolt, és 151 db ajándékkönyvvel gyarapodott. Az ajándékkönyvek
nagy részét a Márai-programnak köszönhettük. Ennek a programnak a célja az volt, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával a magyar könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az
olvasókhoz.

- A könyvtári polcrendszer és a kölcsönző-pult várja a lecserélést, de erre semmilyen pályázati lehetőség nincs.

Könyvtári szolgáltatások
- A szolgáltatásainkat 2011-ben 682 beiratkozott olvasó vette igénybe (ebből 350 fő 14 éven aluli volt)

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

2011-ben a személyes könyvtárhasználat a számok tükrében azt mutatja, hogy 14 éven aluli olvasók nem igazán
vették igénybe a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat. E szerint 1457 fő felnőtt használó, és csak 741 fő 14
éven aluli olvasó élt a könyvtár adta lehetőségekkel. Sajnos a kölcsönzött dokumentumok tekintetében is jóval a
felnőttektől elmaradva állnak a 14 éven aluliak. Felnőtt kölcsönzések száma 2244 dokumentum, és a gyermekek
által kölcsönzött dokumentumok csak 938 kötet volt. A közvetlenül helyben használat is azt mutatja, hogy több
felnőtt jött be a könyvtárba, mint gyerek. 2213 helyben használt dokumentumot jelentett felnőttek esetében, míg
a 14 éven aluliaknál ez a szám csak 927 dokumentum volt. A könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vették az
olvasók, 2011-ben 54 kérést küldtünk el más könyvtárakhoz.
- A TÁMOP 3.2.4-es pályázat támogatásából 2 író-olvasó találkozót, a gyermekeknek mesemondó versenyt,
foglalkoztatókat, valamint a fogyatékosok hátrányainak megtapasztalását lehetővé tevő eseményt szerveztünk.

Helytörténeti gyűjtemény
- A szakemberhiány miatt a könyvtárosok mutatják meg a gyűjteményt a látogató csoportoknak, személyeknek,
de a kiállítás átrendezésére kapacitáshiány és szakmai ismeretek nélkül nem vállalkozhatnak.
Információs tevékenység

- Az információs tevékenység elsősorban kulturális információ-szolgáltatást jelent, annak csatornáját
tekintve a nyomtatott és az elektronikus forma a jellemző. A művelődésszervező hiánya miatt a
személyesség és a szóbeliség, háttérbe szorul, pedig sokkal nagyobb ereje van az elszemélytelenedett
világban.
- Célközönségként a nagyközség lakosságát, a látogatókat, a közönséget, valamint az egyéb partnerek
közül a fenntartót és a támogatókat szólítjuk meg.
- A visszajelzések fogadásában a személyes jelleg dominál, a rendezvények, programok végén, azok
elmúltával, befejeződésükkor szóban kérünk véleményt, a továbblépéshez pedig javaslatokat.
-Csoportosított e-mail listánkra küldött körleveleinkről nem vezetünk nyilvántartást.
- A Fegyverneki Hírmondó és az Új Néplap hasábjain, a Miklós Rádió hullámhosszán rendszeresen hírt
adunk azokról a közművelődési lehetőségekről, amelyeket a fegyverneki lakosok igénybe vehetnek.
- A www.fegyvernek.hu honlapon is elérhetőek voltak a nagyobb rendezvények alapinformációi.
- 2011-ben a TÁMOP 3.2.4. keretén belül elkészült az intézmény honlapja is.

www.kultura-fegyvernek.hu. A 2011. évben a szakemberhiány, a TÁMOP pályázatok végrehajtása, év végén a
vezető hiánya miatt az oldal kevés információt tartalmaz.

- Információs tevékenységünk keretében nem csak az intézmény rendezvényeiről, eseményeiről,
csoportjairól tájékoztatunk, hanem a településen zajló egyéb eseményekről is.
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- Az intézmény honlapján található egy olyan naptár, ahol az események időpontjait a lakosok nyomon
tudják követni.
- A forráskeresés vagy rendezvényszervezés kapcsán tudomásunkra jutott információkat e-mailen
megosztottuk azokkal, akik ennek hasznát vehették (pl.: pályázatok, képzések).

Ismeretterjesztési tevékenység
- 2011-ben ismeretterjesztő tevékenységet a TÁMOP 3.2.3 pályázat keretein belül végeztünk.
- pszichológus segítségével önismereti tréninget tartottunk
- GYES-en, GYED-en levő kismamáknak gyermekfelügyelettel a munkaerőpiacra való visszajutást segítő céllal,
- szakiskolásoknak a pályaorientációt segítő céllal,
- munkanélkülieknek a munkakeresést segítésére
Kiállítások rendezése
- A Művelődési Ház nagytermében állandó kiállításként szerepel a Fegyvernek Szelleme Pantheon kiállítása,
mely 2011-ben 3 tablóval gyarapodott.
- Időszaki kiállítást rendeztünk a fegyverneki gobelinhímzőknek tavasszal és a többi kézimunkaforma
művelőinek ősszel két-két hét időtartamra.
- Helyi alkotónak adtunk bemutatkozási lehetőséget.
- Alkalmi kiállításokat tartottunk a Virágzó Tisza Napján a fegyverneki történelemről és a tiszavirágokról.
Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösségek megtartása, működtetése, támogatása az intézmény egyik fő feladata.
Vannak emberek, akik kreativitásukat, tehetségüket, önmaguk jobb megismerését sok esetben szakkörökbe,
csoportba járva képesek kibontakoztatni.
A szabadidő kulturált eltöltésén túl a település közösségeinek kovácsai ezek a csoportok.
A település szempontjából a közösségek működtetése, fenntartása nem csupán arra jó, hogy a település jó hírét
viszik, ha előadó-művészeti csoportként működnek, versenyeket nyernek, ha sportolnak, ügyesebbek lesznek, ha
manuális feladatokat végeznek.
Ennél sokkal fontosabb, hogy
- lelkileg kiegyensúlyozottabbak lesznek, érzelmileg feltöltődnek,
- ezért jobban érzik magukat a településen,
- növelik a település megtartó erejét.
Előadó-művészeti csoportok:
- Néptánccsoportok
oAz Annaházi Tánccsoport 1999 őszén alakult olyan középiskolásokból, akik általános iskolás korukban részt
vettek néptánccsoportok munkájában.
A csoport vezetését 2011 őszéig Kovács Péter látta el, majd őt váltotta Gál Levente.
oVadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc tagintézményének felső
tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné.

oA Kis Vadvirág Tánccsoport az Orczy Anna Általános Iskola – Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézményének alsó tagozatosaiból áll. Vezetőjük Czifra Zsigmondné.
oAnnaházi Ifjúsági Tánccsoport a TÁMOP 3.2.3 pályázat finanszírozásával alakítottuk 10-14 éves
résztvevőkkel. A csoport a támogatási szakasz lezárultával is működik.(fenntartás).
A csoport vezetője Szilágyi Erik, aki megszerettette velük a táncot, és a testmozgást.
- Citeracsoportok
oA Pacsirta Citerazenekar a mai tagjaival 2001 őszén játszott először együtt a hangszerén. Az akkor
középiskolás lányok többszörös arany minősítésű, arany pávát is kapott együttessé értek. Csoportvezetőjük Szegi
Katalin is közülük került ki.
oA Hétszínvirág Citerazenekar 10-18 éves fiatalokból áll, arany minősítésű, arany páva oklevelet is kapott
csoport. 2011 szeptemberében komoly átalakulás, létszámbővülés történt az együttesben.
oAz év első 3 hónapjában a Döngicse, a Sárgarigó és a Nyitnikék Citerazenekar külön-külön próbált, hiszen
különböző tagintézményekben tanulnak, különböző korú gyerekek, és a hangszerrel való kapcsolatuk is más-más
időben kezdődött. Az év első felében a TÁMOP 3.2.3.pályázat keretében működtek, ősztől a fenntartási idő
kezdődött el.
- Népdalkör
oA Szapáry Népdalkör
Olyan háziasszonyok, édesanyák, sőt nagymamák alkotják a csapatot, akik szívesen énekelték szüleikkel,
nagyszüleikkel a régi fegyverneki dallamokat.
2011 első felében Gerőcs Eszter vezetésével, az év végére pedig Szegi Katalin irányításával készültek a
különböző fellépésekre.
- Kórus
oA 2011-ben kitüntetett Mirella Női Kar 2001. január 4-én tartotta első próbáját. A csoportot Polster Ildikó
vezeti.
Könnyűzenei együttesek

A könnyűzenei együttesek alapítása korosztályi jelenség.
o a Dogs Zenekar valamikor a ’80-as évek elején alakult. A Dogs-ban sokan megfordultak, de a nagy áttörést
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2000. év jelentette, amikor a mostani, formáció jött létre. A zenekar azóta működik töretlen sikerrel.
oA Zuhatag Zenekarnak a tagjai 2/3-a elköltözött a településről. Az együttest fénykorában, a rockzenei
körökben az egész országban ismerték. 2011. végre teljesen reménytelenné vált az együtt próbálás, ezért a
csoport feloszlott.
oA Rozzy Hozzbort együttes 2009-ben alakult.
oAz Elnézést Zenekar többszörös átalakulás után is Szapárfalu Klubkönyvtárban próbál.
- Modern tánc, divattánc
oA hastánc a keleti kultúrákban, nem nagyközönség előtt lejtett mozdulatsor, melyet ma divatos táncként
tanulnak a hölgyek.
Két csoportban, összesen 10 fő gyakorolja szombatonként Sági-Három Anikó vezetésével. Az ország sok pontján
mutatkoznak be közülük, de van, aki a saját szórakoztatására műveli.
oA Zsanett Modell és Táncstúdió 2010 szeptemberében kezdte meg a próbákat a fegyverneki lányokkal két
korosztályban. Az akrobatikus előadásokkal sokfelé vendégszerepelnek.
- Tárgyalkotó kör
oA fafaragó szakkör a TÁMOP 3.2.3-as pályázat finanszírozásával működött a pályázat idején. Ősztől
intézményi szakkörként működnek. Működésük a pályázat fenntartását is jelenti.
o Ügyes Kezek Klubja néven felnőtt kézimunka szakkör működik alkalmanként 4-12 fő részvételével a
hidegebb hónapokban (októbertől március végéig).
A klub tagjai önképzéssel, egymástól tanulva, sok írott, rajzolt anyag segítségével művelik a kézimunkázás
szinte valamennyi területét. A csoportot Strigel Józsefné vezeti.
- Mozgásos, sportos körök
oWing Tsun Kung Fu csoport Bihari Lajos vezetésével működik.
A gyermekek fiatalok között nagy gondot okoz a kitartás, a rendszeresség, a fegyelem megtanulása, amelyben
segítséget jelent ez a sport.
oA jóga csoport tagjai a foglalkozásaikon ötvözik az etka jóga és a klasszikus jóga elemeit.
A vezető Dr. Kiss Györgyné időnkénti távollétében a gyakorlatokat a tagok önállóan is végzik.
- Hobbykör
oAz R 16 Röpgalamb Egyesület az évi két gyűlésén kívül az intézmény épületében tartja az órabontásokat. A
fiatal galambok késő nyári versenyén is indultak (újabb 4 hét) egy év kihagyás után.
- Életvezetés
o Baba-mama Klub működött az év elejétől október elejéig. A fiatal anyukák nem fogadták el, hogy az
összejöveteleknek adni kell alkalmanként, vagy összefüggően egy-egy konkrét célt ahhoz, hogy egy-egy
közösség működhessen. Közvetlenül akarták elérni a minden közösségben működő mögöttes célt, amely –
természetes módon nem működik. Így a kitalálók gyermekeinek bölcsődébe kerülésével. újabb szülés miatti
kimaradással a csoport megszűnt létezni.

Rendezvényszervezés
Intézményünk tevékenységében meghatározó a rendezvények, programok szervezése. Az itt élők elvárása, hogy
olyan kulturális nagy-rendezvények legyenek a településen, amelyek méltóak Fegyvernekhez.
- Az önkormányzat által támogatott önkormányzati ünnepek
o Január 21. Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen a közművelődés ünnepe, ahol a közművelődéssel
közvetlenül, vagy áttételesen foglalkozó emberek a művészet kifejező eszközeinek segítségével és az előadás
utáni beszélgetéssel ünnepelnek.
o Március 15. Nemzeti Ünnepet hagyományosan koszorúzással, az emlékműnél a Móra Ferenc Tagintézmény
műsorával és a Művelődési Házban az Orczy Anna Tagintézmény és a Művelődési Ház közös műsorával
ünnepeltük.
o Június 4. Nemzeti Összefogás Napja – A helyi vállalkozók, lakosok, önkéntes szervezők, a polgármesteri alap
összefogásával, Ismerős Arcok koncerttel ünnepelt a település, melyhez a szakmai és elszámolási hátteret az
intézményünk adta.
oAugusztus 20. Állami Ünnepet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökének ötlete nyomán, a
Katolikus Karitász, a Baldácsy Művészeti Egyesület segítségével, intézményünk szervezésével a Római
Katolikus szentmisén ünnepeltük meg.
o Október 23. Nemzeti Ünnepen vehette át Fegyvernek Nagyközség Díszpolgára címet Dr. Hámori József,
Fegyvernek szülöttje. Kulturális műsorral ünnepeltünk.
- Az önkormányzat által támogatott községi rendezvények
o Május 1-je. Az Önkormányzat képviselő-testülete a 35/2011. sz. határozatával döntött arról, hogy anyagi
okból 2011-ben a Majális megrendezését nem tudta biztosítani.
oVIII. Országos Diák Gulyásfesztivált és a Virágzó Tisza Napját Az Önkormányzat képviselő-testülete
szintén anyagi okból egyszerre rendezte meg.
- Színházi előadások
oA Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatóját az
önkormányzat támogatásával, a Magyar Drámapedagógiai Társaság meghirdetésével, az Orczy Anna Általános
Iskola segítségével 17. alkalommal rendeztük meg.
- Koncert
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oA Dogs Zenekar, időnként összefogva más együttesekkel minden hónapban koncertet adott a település rock-
rajongóinak.
Táborok szervezése
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat „A demokratikus intézményrendszer megismertetése” sorozatában a helyi és az
országos szerveket mutattuk be, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok tagjainak.
Életvezetési tanácsokkal láttuk el a GYES-en, GYED-en, GYET-en levő kismamákat, ill. a munkaerő-piacra
éppen most visszatérteket.
Származtatott alapszolgáltatások
Adottságainak, lehetőségeinket az intézményen kívül működő szervezetek, az általunk szervezetteken kívüli
eseményekhez is hasznosítjuk.
- Termeinket, eszközeinket bérbe adjuk vállalkozóknak, intézményeknek, magánszemélyeknek, amennyiben
szakmai tevékenységünk nem szorul háttérbe.
Máskor olyan külső szervezésű rendezvényeket tartanak az intézmény épületeiben, amiért nem fizetnek bérleti
díjat, de mi a helyet adjuk, esetleg a takarítást, berendezést szolgáltatjuk, de nem mi vagyunk a szervezők (pl.:
tüdőszűrés, véradás stb.)
Vannak olyan igénybe vevőink, akik csak az eszközöket igénylik, mások hangosítást, szervezési segítséget,
hírelési lehetőséget és egyebet (díszítés, koreográfia, dramaturgia stb.) vesznek igénybe.
oAz Orczy A. Iskola és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- a tagintézményei különböző vigasságaira
- fellépésekre való készülés, bemutatók céljára
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a gyermekek vizsgálatához
- a munkatársi és összevont tantestületi értekezletekhez
- Szolgáltatások (biztosító, ügyvéd, kábeltv. ügyfélszolgálat)
- Egészségügyi célra (véradás, tüdőszűrés)
- Civil szervezetek igénybe vételei (Sárszögi Holt Tisza Sporthorgász Egyesület, Baldácsy Művészeti Egyesület
közösségi eseményei stb.)
- Magánszemélyek terembérlete
- Olyan igénybe vételek, amikor a rendezvény, összejövetelnek helyszíne nem az intézmény valamely telephelye,
hanem csak a szervezési, hírelési, segítségünket, eszközeinket veszik igénybe
- Magánszemélyek eszközbérlete (asztal, szék)
- Saját telephellyel rendelkező civil szervezetek
Fegyverneki Községi Sportegyesület
hangosítási eszközünk állandó használatra adva
mérkőzések hírelése, más rendezvények mérkőzés időpontjához igazítása
Fegyverneki Horgászegyesület
versenyek hírelése
Polgárőrség
szkennelés, pályázat készítés, hírelés
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
szervezési segítség
Fegyverneki Gazdakör
szervezés, hírelés
Katolikus Karitasz
pályázat készítés, hírelés
Alapítványok (önkormányzat alapítványai, iskolai alapítványok)
hírelés, közművelődési statisztika elektronikus elküldése

Idegenforgalom
- A turizmus kiegészítő jövedelemforrás lehet a szobát kiadó lakosoknak, kézművességgel is foglalkozó
embereknek és egyéb szolgáltatóknak.
- A település a belföldi
o horgászturizmusra,
o zöld turizmusra,
o kulturális és rendezvényturizmus egy-egy állomásának szerepére,
o misztikus turizmusra (Domb)

alakítja ki a kínálatát.
- A turizmusba szükséges legnagyobb befektetés a marketing, amely azonnal nem hozza meg az eredményét.
- A turisztikai kínálat összefogásához tapasztalt szakemberre és pénzre volna szükség.

Intézményünk SZMSZ-e és szabályzatai tartalmazzák a turisztikai munka feltételeit, de az
önkormányzat költségvetésében nincs lehetőség az állás betöltésére.

2012. ÉV FELADATAI
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A feladatokat
- az előző évek tapasztalatai,
- a 2011-es évben felmerült szükségletek és a
- költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük
meg.
Ezeknek a tevékenységeknek a felelőse az, aki 2011-ben is végezte a feladatot, határideje folyamatos, vagy az
eseményből következik a 2011-es év végrehajtása alapján.
Munkafeltételek 2012-ben
Személyi feltételek

- A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban még nem körvonalazódott. Ha február hónapban beindulna
a program, akkor szükség lesz a munkájukra a takarítási-pakolási és karbantartási, valamint a
közművelődési feladatok ellátásában is egyaránt.

A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg a közalkalmazottaktól.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

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

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

- Az igazgatónak a szakmai folyamatba épített ellenőrzéssel kell erősíteni a művelődésszervező munkájának
ellenőrzését, mert a tervezett feladatok mennyisége miatt a helyszíni ellenőrzések növelése megoldhatatlan.
(Eddig egy művelődésszervező feladatát is ellátta a vezető. A mostani igazgatói pályázat alapján az
intézményt könyvtáros vezeti. Így a könyvtári terület folyamatba épített ellenőrzését könnyebben végzi, a
művelődésszervezés területének ellenőrzésére kell külön ellenőrzési nyomvonalat kialakítani.)

Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

Tárgyi feltételek
- Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani
- a színpadfüggöny áthelyezését,
- projektor beszerzését,
-könyvtári kölcsönző- pult cseréjét.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: a pályázat keresésére, beadására folyamatos

Épületek
- A Művelődési Házban a rockzenekarok próbatermének hangszigetelésével a kisterem használata nem zárja ki a
zenekari próbákat. A költségvetésben nincs rá fedezet, ezért csak pályázatból oldható meg.

Felelős: igazgató
Határidő a pályázat keresésére, beadására: folyamatos

Gazdálkodás
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai közötti szakadék
áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz szükség.

Felelős: gazdaságvezető
Határidő: folyamatos

- A források keresése, pályázatok írása hozhat olyan bevételeket vagy takaríthat meg olyan kiadásokat,
amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.

Felelős: igazgató
Határidő: folyamatos

- A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszakára figyelni kell.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: pályázatok szerint

Jogi dokumentumok
- A szabályzatokat, az előírásokat felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani.

Felelős: gazdasági szabályzatok esetén a gazdaságvezető
közgyűjteményi szabályzatok esetén a vezető könyvtáros
közművelődési és munkajogi szabályzatok esetén az igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel

megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Partnerkapcsolatok
- A partnerkapcsolatokat folyamatosan ápolni kell.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos
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A szakmai munka tervezése
Közgyűjteményi tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2012-ben jogszabály szerinti soros állomány-ellenőrzést kell a könyvtárban végrehajtani. Ehhez
szükséges legalább érettségivel rendelkező többlet – munkaerő biztosítása. Ez amennyiben támogatott juttatással
megoldható, akkor azon az úton (pl. BPJ-sek.)
- A beszerzésre szánt dokumentumok megvásárlásához, nagyban hozzájárul az érdekeltségnövelő támogatás.
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat fenntartása miatt, törekedni kell az összes új dokumentum vonalkóddal való
ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos gépbe vitelére.

Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

Könyvtári szolgáltatások
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos gondozása, legalább 2
hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon

ootthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,
omegnézhetik, hogy az adott dokumentum kölcsönzésben van-e,
ohosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,
oelőjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,

Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos

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

- Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
oAkár csak határozott időre néprajzos foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez, szakmai
feltáráshoz.
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.

Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.
Felelős a pályázatkeresésre: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros

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

Információs tevékenység
- Intézményi honlapot működtetünk, ahol megfelelő közhasznú munkás segítsége esetén elérhetőek lesznek
a csoportok adatai, a rendezvények képanyagai, előzetesei.
Ez nem jelenti azt, hogy a fontosabb eseményekről nem adunk hírt a település honlapján, hiszen a szörfözők
ott keresik az információkat. Így nagyobb tárhelyet tudunk az intézmény bemutatásához felhasználni.
A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele szükséges.
Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Ismeretterjesztési tevékenység
- A TÁMOP 3.2.3 pályázat fenntartása keretében „A demokratikus intézményrendszer megismertetése”, az
állampolgári jogok részéről 2011. november 17-től számítva 5 évig, évente legalább 1 előadássorozatot kell
tartani a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: az éves forduló figyelembe vételével.

Kiállítások rendezése
- Az évente megszokott és várt gobelinkiállítás és kézimunka kiállítás mellett a helyi művészeknek
bemutatkozási lehetőséget kell adni.
Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a település lakóinak a kiállítással alkalmat kell adni arra,
hogy megismerhessék a művészetek számtalan formájának egy részét.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos

Művelődő közösségek
A közösségek fenntartásával a település erejét növelve tud a település élő maradni.
Az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségek (útiköltség, jelmez) és a közös próbák
rendszeressége adja azt az alapot, amelyre építve a mögöttes céljukat megvalósítják.
Új közösségek kialakítása nagyon fontos, de csak olyan módon, hogy a hosszú távú fenntartás is biztosítva
legyen.

Felelős: igazgató, kinevezéséig a helyettesítéssel megbízott könyvtáros
Határidő: folyamatos
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Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. január 20.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2012. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2012. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2012. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 19.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
- XXI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatója
Idén nem Fegyvernek ad otthont ennek a rendezvénynek.

- Május 1. megrendezésének időpontja: 2012. május 1.
- IX. Országos Diák Gulyásfesztivál megrendezésének időpontja: 2012. május 19.
- Virágzó Tisza Napja megrendezésének időpontja: 2012. június 22-23-24.
- III. Vándorló Bográcsok Találkozója megrendezésének időpontja: 2012. július 14.

 A Heves Megyei Levéltár szerint Fegyvernek nevét az írásos emlékek 1212-ben említik először. Eme
írásos emlék szerint, 2012-ben ünnepli a település első említésének a 800 éves évfordulóját.
Méltóképpen kell megünnepelni ezt a kerek évfordulót. Ez azt jelenti, hogy a település valamennyi
rendezvényét ennek az évfordulónak a jegyében kell megrendezni.
- Idén Fegyvernek ad otthont a III. Vándorló Bográcsok Találkozójának. Nagy lehetőség ez a

településnek, az idegenforgalom szempontjából.
Nem programszerű tevékenység
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
Kiegészítő jellegű szolgáltatás
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
Származtatott alapszolgáltatások
Nem tervezünk változtatást a 2011. évi munkához képest.
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Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek /

Január 14 Dogs Koncert

Január 20. Magyar Kultúra Napja

Január 21. Baldácsy Est

Január 28. Orczy Bál

Február 4. Móra alsós farsang

Február 10. Orczy alsós farsang

Február 12. Annaházi óvoda farsangja

Február 18. Tablóbál

Február 24. Orczy felsős farsang

Február 25. Dogs Koncert

Március 1. Közmeghallgatás Szapárfalu

Március 8. Közmeghallgatás Móra Ferenc Ált. Iskola

Március 14-15. Tavasz 2012 Gála

Március 15. Koszorúzás

Március 17. Dogs Koncert

Március 22. Közmeghallgatás Művelődési Ház

Március 27. Véradás
Május 1. Majális

Május 8. Anyák Napja - Idősek Klubja

Május 12. Dogs Koncert

Május 19. IX. Országos Diák-Gulyásfesztivál

Május 23-Június 6. Gobelinkiállítás

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

Június 16. Dogs Koncert

Június 22-23-24. Virágzó Tisza Napja

Június 28. Véradás

Július 14. III. Vándorló Bográcsok Találkozója

Augusztus 11. Szüreti mulatság

Augusztus 17. Dogs Koncert

Augusztus 20. Állami Ünnep

Szeptember 15. Dogs Koncert

Október 2. Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

Október 4. Véradás

Október 6. Nemzeti Gyásznap

Október 13. Fegyvernek Szelleme Pantheon

Október 19. Ünnepi testületi ülés

Október 20. Dogs Koncert

November 6. Pályaválasztási szülői értekezlet

November 10. Dogs Koncert

November 14-28. Kézimunka kiállítás

November 30. Véradók köszöntése

December 2. Adventi gyertyagyújtás

December 6. Orczy Mikulás

December 8. Dogs Koncert

December 11. Karácsonyi készülődés - Műv. Ház

December 14. Karácsonyi készülődés – Szapárfalu Klubkönyvtár

December 16. Adventi hangverseny

December 22. VII. Fegyverneki Rockfesztivál



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. január 26-i ülésére
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 207/2011.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatában döntött a
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetéséről. A beadási határidőt 3/2012.(I.05.) sz.
határozatában 2012. január 21-ére módosította. Az igazgatói pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése
alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) bekezdés, 6/B §. (1)
bekezdésének figyelembe vételével, az abban meghatározottak szerint történt.
A pályázati kiírás a Kormányügyi Személyzeti Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes
oldalán, és a www.fegyvernek.hu honlapon jelent meg. A pályázati határidő lejártáig, 2012. január 21-ig 5
pályázat érkezett, melyet a következő személyek nyújtottak be:

1. Almásy Diána Fatime
Pályázatának mellékletei:

 szakmai önéletrajz
 intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program (az előterjesztéshez csatoltunk),
 erkölcsi bizonyítvány
 képesítést igazoló okiratok

2. Molnár Barna
Pályázatának mellékletei:

 szakmai önéletrajz
 intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program és motivációs levél
 erkölcsi bizonyítvány,
 képesítést igazoló okiratok

Email-ben érkeztek:
3. Kis Krisztián Bálint

Pályázatának mellékletei:
 szakmai önéletrajz
 Beszámoló a 2009. évben tartott tárlatvezetésekről c. dokumentum

4. Papp Istvánné
Pályázatának mellékletei:

 szakmai önéletrajz
 intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program és motivációs levél
 erkölcsi bizonyítvány,
 képesítést igazoló okiratok

5. Habarics Sándorné
Pályázatának mellékletei:

 szakmai önéletrajz
 erkölcsi bizonyítvány,
 képesítést igazoló okiratok

A fent említett Korm. rend. 6. §. (7) alapján, könyvtári és közművelődési intézményben magasabb vezető
beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
- főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettséggel, és
b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá
c) vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési

intézmény-vezetői tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirattal, továbbá
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.

A pályázók közül egyik pályázat sem felel meg maradéktalanul az önkormányzati határozat szerinti
pályázati kiírásnak.
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 Almásy Diána pályázó mindkét szakterületen rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, ám nem rendelkezik vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői képesítéssel.

 Molnár Barna pályázó közművelődési területen rendelkezik felsőfokú végzettséggel, könyvtári
szakmai képesítése nincs, bár két évet elvégzett informatikus-könyvtáros szakon, valamint szintén
hiányzik a vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézmény-vezetői képesítése is.

 Kis Krisztián Bálint pályázatát elektronikus úton nyújtotta be, eredeti aláírással nem került
benyújtásra pályázati anyag. Egyik szakterületen sem rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
felsőfokú végzettsége más irányú (történelem szakos bölcsész és tanár), nem rendelkezik vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-
vezetői képesítéssel. Pályázatához nem csatolta a pályázati kiírás 4-5. pontjában foglalt iratokat
maradéktalanul. Szakmai önéletrajzán kívül nem került benyújtásra a pályázati kiírásban foglalt
szükséges csatolandó iratok közül egy sem.

 Papp Istvánné pályázatát elektronikus úton nyújtotta be, eredeti aláírással nem került benyújtásra
pályázati anyag. Egyik szakterületen sem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, felsőfokú
végzettsége más irányú (pedagógus). Könyvtári szakterületen középfokú szakvizsgával
rendelkezik. Rendelkezik szakirányú szakmai tapasztalattal: a tiszaburai Recsky Klára Általános
Művelődési Központ könyvtárvezetője volt. Előző állásából való felmentése 2012.április 10-én jár
le. Nem rendelkezik vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézmény-vezetői képesítéssel.

 Habarics Sándorné pályázatát elektronikus úton nyújtotta be, eredeti aláírással nem került
benyújtásra pályázati anyag. Könyvtári szakterületen rendelkezik felsőfokú végzettséggel (földrajz-
könyvtár szak, főiskola), valamint szakmai tapasztalattal. Nem rendelkezik vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezetői
képesítéssel. Pályázatához nem csatolta a pályázati kiírás 4-5. pontjában foglalt iratokat
maradéktalanul (hiányzik a szakmai program, a nyilatkozat az adatkezelésre vonatkozóan).
Hatósági-erkölcsi bizonyítvány –másolata 3 hónapnál régebbi.

A pályázat véleményezésére a fent említett Kormányrendelet 7. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottságát kértük fel, mely bizottság kiegészült a Reprezentatív Szakszervezet egy tagjával és a
Közalkalmazotti Képviselővel. Az így kialakult szakértői bizottság véleményét a bizottság elnöke ismerteti.

Tekintettel azonban arra, hogy a pályázók egyike sem felel meg a pályázati kiírásnak, javaslom a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítani.

A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozat meghozatalát javaslom.

………/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 207/2011.(X.II.15.) sz. és
3/2012.(I.05.) sz. önkormányzati határozatával meghirdetett Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás
elnyerésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Erről értesül:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Művelődési Ház és Könyvtár
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal
6.) Képviselő- testület tagjai

Fegyvernek, 2012. január 23.

Tatár László
Polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. január 26-ai ülésére az Orvosi Rendelő I. számú
háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A megüresedett I.sz. háziorvosi szolgálat betöltését folyamatos hirdetések, pályázatok útján próbáltuk
megoldani.
Dr. Otrosinka Sylwia (6640.Csongrád, Árpád utca 22. sz alatti lakos) háziorvos érdeklődött a praxis betöltése
felől és jelezte, hogy szeretne a településen dolgozni. 2011. december 15-én megállapodtam közalkalmazotti
jogviszony keretében történő I.sz. háziorvosi szolgálat ellátására.

Dr. Otrosinka Sylwia azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az egészségügyi alapellátáshoz tartozó
I.számú háziorvosi szolgálat praxisjogát átvehesse, mivel önálló orvosi tevékenység területi ellátási
kötelezettséggel, meghatározott körzetben csak a praxisjog birtokában végezhető.

Dr Otrosinka Sylwia rendelkezik mindazon feltételekkel, dokumentumokkal, ami a tevékenység gyakorlásához
szükséges. Továbbá a 2000. évi II.tv. 2/A § és a 2/B § szerint az önkormányzat és a praxisjoggal rendelkező
háziorvos feladat-ellátási szerződést kötnek.

Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell az illetékes Népegészségügyi Szerv felé arról, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a praxisjogot Dr Otrosinka Sylwia háziorvos megszerezhesse.

Az orvos a tevékenységét 2011. február 1-jétől helyettesítő háziorvosként kezdi meg a I. számú háziorvosi
körzetben, majd a jelen határozat elfogadásával 2012. március 01-től praxisjog birtokosaként teljesítené
közalkalmazotti kinevezésében vállalt kötelezettségét.

Amennyiben a háziorvosnak nem kerül átadásra a praxisjog, úgy továbbra is csak helyettesítő háziorvosként
láthatja el feladatát, melynek következtében a tartós helyettesítés miatt 40%-al csökkentett OEP finanszírozást
kapunk .

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az I.számú háziorvosi szolgálat praxisjogának megszerzésével
kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

……………………. / 2011. (I.26.) sz. határozati javaslat:

Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjog átadásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény szerint - 2012. február 1-i hatállyal hozzájárul Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat által működtetett I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr Otrosinka Sylwia
háziorvos megszerezze.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy Dr.
Otrosinka Sylwia háziorvossal az I. számú háziorvosi szolgálatra a határozat melléklete szerint a
„Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse.

Erről értesül:
1./ Dr Otrosinka Sylwia
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2012. január 17.

Tatár László
Polgármester



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) képviseli:
Tatár László polgármester - továbbiakban: megbízó -

és Dr Otrosinka Sylwia háziorvos -továbbiakban: megbízott- (6640 Csongrád, Árpád utca 22., an.: Nagy
Katalin, szül.: Warszawa, 1982. 09. 20.) között a Fegyvernek Nagyközség által működtett I. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi kötelezettséggel közalkalmazotti formában az alábbi
feltételek mellett:

1./ Általános rendelkezések:

1..1/A megbízó megbízza a megbízottat az I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak az egészségügyi és
az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségeinek ellátásával területi ellátási kötelezettséggel Dr Otrosinka
Sylwia személyes közreműködésével.

1.2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott egészségügyi tevékenységének folytatására a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki,
Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedély szerint köteles feladatát
ellátni.

1.3./ A megbízó az I. számú felnőtt háziorvosi körzetet a Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján látja
el. (1. számú melléklet)

2./ Önkormányzat jogai és kötelezettségei:

2.1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen biztosítja megbízott részére az átvállalt feladat
ellátásához szükséges Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A. szám alatti I. számú orvosi rendelőt, és annak a
minimumfeltétel szerint tételes leltár alapján a 2. számú melléklet szerinti eszközöket.

2.2./ A megbízó a megbízott rendelési idejét az előzetes egyeztetések után a működési engedély alapján az
alábbiakban írja elő:

Hérfő: 08.00 – 11.00
Kedd: 08.00 – 11.00
Szerda: 08.00 – 11.00
Csütörtök: 08.00 – 11.00
Péntek: 08.00 – 11.00

2.3./ A megbízó gondoskodik a rendelő karbantartásáról, a berendezések és felszerelések javításáról, anyag- és
eszközellátásáról, a szolgáltatások igénybevételéről, a rendelő takarításáról. Egyben vállalja a szolgáltatások és
beszerzések költségeit a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó berendezéseket és felszereléseket.

Értékhatártól függetlenül gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé
tartozó gépek, műszerek, berendezések, valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógépek
(továbbiakban: eszközök), és a kultúrált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak biztosításáról, pótlásáról.

A megbízó gondoskodik továbbá saját felelősségi körében az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, a
berendezések és felszerelések javításáról, az anyag- és eszközellátásról.

2.4./ A megbízó vállalja a rendelő működtetéséhez szükséges rezsiköltségek (rendelő, váró, mellékhelyiségek
fűtése, világítása, hideg-melegvíz díja, szemétdíja, takarítása, textíliák mosása) térítését.

2.5./ A megbízó feladata a rendelő felújítása, állagának megóvásáról való gondoskodás.

2.6./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a rendelő épületére és a tulajdonát képező nagy értékű
eszközökre, berendezésekre biztosítással rendelkezik.

2.7./ A megbízó vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak- Alföldi Területi Hivatalával
(továbbiakban OEP) finanszírozási szerződést köt. A megbízó a megbízottnak önkormányzati támogatást nem
biztosít.



2.8/ A megbízó gondoskodik az ellátás nyújtásában résztvevő egészségügyi szakdolgozóról és arról, hogy az
asszisztens a jogszabályban előírt feladat ellátásához szükséges képesítéssel rendelkezzen.

2.9./ A megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
szakfelügyelő főorvosa felé jelezzenek, illetve etikai ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérjék.

2.10/ A települési Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondhatja, ha a háziorvos a

feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy

folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a háziorvosi önálló

egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

3./ Megbízott jogai és kötelezettségei:

3.1 A megbízott a rendelő helyiségét más célra nem használhatja, bérbe nem adhatja. A Megbízó által
rendelkezésre bocsátott orvosi rendelőt a Megbízott kizárólag az alapellátás feladataira használhatja. A feladat-
ellátási szerződés megszűnésével a használati jog is megszűnik.

3.2./ A megbízott vállalja, hogy a I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó ellátottak részére a mindenkor
érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak megfelelő orvosi ellátást nyújt. Együttműködik a
megbízóval az általános egészségügyi információs igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb
jelentések, felmérések). A megbízó a megbízottat kirendelheti rendkívüli események esetén feladatvégzésre (pl.:
katasztrófahelyzetben, tömegbaleset esetén, stb.). Vállalja továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen
egyezteti a megbízóval.

3.3./ A megbízott vállalja, hogy részt vesz a Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba által szervezett előre
meghatározott időpontban, és adott helyen összevont ügyeletben külön megálapodás alapján.

3.4./ A megbízott akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén – jelentési kötelezettség mellett – a
helyettesítéséről a megbízó gondoskodik. A helyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre
előírt képesítéssel és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott működési engedéllyel. A
helyettesítés költségei a megbízót terhelik.

3.5./ A megbízott tudomásul veszi, hogy köteles az előirt nyilvántartásokat vezetni, azokat kérésre amegbízó
részére átadni.

4.) Egyéb rendelkezések:

4.1/ A megbízott kártérítési felelősséggel tartozik amennyiben neki felróható okok miatt a megbízottnak kárt
okoz, továbbá kártérítési kötelezettség terheli a mergbízót a jogszabályi kötelezettségek nem teljesítése esetén,
valamint ha körzet módosítás miatt a megbízottat kár éri.

4.2./ A szerződés felmondása mindkét fél részéről hat hónapos felmondási határidővel történhet, ha megbízó a
feledat-ellátási szerződésben foglaltakat nem teljesíti és írásbeli figyelmeztetés ellenére nem tartja be.

Bármi nemű figyelmeztéetéseket, értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben
megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes
ajánlott levél útján.

4.3./ A megbízott praxisjogáról azonnal térítésmentesen lemond az Önkormányzat javára ha az alábbi feltétel
bármelyike érvényesül:

- súlyos szerződésszegés esetén,

- működtetési joga megszűnik,

- ha a finanszírozási szerződést bármely fél felbontja, vagy nem hosszabbítja meg,

- amennyiben Dr Otrosinka Sylviát foglalkozástól jogerősen eltiltják az egészségügyi szervek jogerős

határozata alapján az orvosi tevékenységtől, vagy jogerős fegyelmi határozat alapján az orvosi

tevékenységtől illetőleg az orvosi magángyakorlattól eltiltás fegyelmi büntetésben részesül.

- a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget.



4.4/ Amennyiben semminemű személyi és szakmai kifogás nem merül fel a háziorvosi szolgálat működtetésével

kapcsolatosan, abban az esetben az Önkormányzat 6 hónap múlva lehetőséget biztosít Dr Otrosinka Sylwia

részére, hogy az I. számú háziorvosi szolgálatot vállalkozási formában működtethesse.

4.5./ A szerződés 2012. március 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

4.6./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és Társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos
jogvitáik esetén a Szolnok Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

4.7./ Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen
bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják.

Fegyvernek, 2011. ………………

……………………………………….. ……………………………………….
megbízó megbízott

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. melléklete

Fegyvernek I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége a Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete 35/2003. (IX.4.) számú rendelete alapján

1.sz. körzet:

Felszabadulás út 130-248. és 115-239., Petőfi, Arany J., Bajcsy Zs., Marx K., Béke, Tópart út,
Tópart tanya, Háy M., Vajda, József A., Zrinyi, Dobó I., Lehel, Bacsó B., Fürst S. út,
Damjanich út 36-166. és 43-171., Szántó K. J. út, Dózsa Gy. út 2-30. és 1-25., Táncsics M. út
74/a.-176. és 91-195., Zártkert, Hársfa, Dankó, Gát, Ságvári E. út, Kocsordos tanya

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. sz. melléklete

a leltár alapján átadott eszközök



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésére
lakásbérlet költségeinek biztosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

Dr. Otrosinka Szylwia háziorvos 2012. február 01-től közalkalmazotti jogviszony keretében az I. sz. háziorvosi
körzetben háziorvosként dolgozik.
A doktornő részére jelenleg üres, megfelelő önkormányzati lakás nem áll rendelkezésre, a meglévők
költséghatékony felújítása sem megoldható, ezért albérleti lehetőséget ajánlottunk föl. Több lehetőséget
megvizsgálva, 30.000,-Ft/hó áron tud doktornő Fegyverneken megfelelő lakást bérelni.
Amennyiben az Önkormányzat tudott volna számára bérlakást biztosítani, a bérleti díj kb. 20.000,-Ft-/hó
költséget jelentett volna háziorvos részére, ezért hogy ne érje hátrány biztosítani szeretnénk részére a 10.000,-Ft
különbözetet.

A pénzügyi lebonyolítás érdekében az önkormányzat, a lakástulajdonos és a bérlő között 3 oldalú szerződés
megkötése válik szükségessé.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy szíveskedjenek a havi 10.000,-Ft költséget átvállalni előre
láthatólag 6 hónapig, közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

…………/2012.(I.26.)sz. határozati javaslat

Lakásbérlet költségeinek biztosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete biztosítja a havi 10.000,-Ft/hó bérleti díj
fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia I.sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosának közalkalmazotti
jogviszonyának fennállásának időtartamára és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.

Erről értesül:

1.) Dr. Otrosinka Szylwia
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő Fegyvernek

Fegyvernek, 2012. január 18.

(: Tatár László :)
polgármester





FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésére fogászati
ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra tett ajánlatról

Tisztelt Képviselőtestület!

A MED-DENT 2000 BT (5200 Törökszentmiklós, Fáy ltp. 7/2 telephely) képviselője Dr. Tóth László
ajánlatott tett fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra.

Az ügyeleti ellátás jelenleg hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 15.00-19.00-ig látja el a
betegeket sürgős esetben (fogeltávolítás, gyökérkezelés, baleseti ellátás, vérzéscsillapítás és ezekkel
kapcsolatos kezelések).

A fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozás esetén az OEP finanszírozáson felül az
önkormányzattól jelképes hozzájárulást kér, melynek mértéke 2,-Ft/fő/hó 2012. évre.
Településünk esetében a 2011. december 31. lakosságszám alapján 7.063 főre számítva 14.126,-Ft/hó,
2012. évre összesen - amennyiben 2012.március 01-től lép hatályba a szerződés - 141.260,-Ft.

…………./2012.(I.26.)sz. határozati javaslat

MED-DENT 2000 BT. ajánlatáról fogászati ügyeleti ellátásra

A.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a MED_DENT 2000
BT által működtetett fogászati ügyelethez nem kíván csatlakozni forráshiány miatt.

B.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a MED_DENT 2000
BT által működtetett fogászati ügyelethez csatlakozni kíván és felhatalmazza Tatár
László polgármestert a szerződés előkészítésére.

Erről értesül:

1.) Dr. Tóth László Med-Dent 2000 BT képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő megbízott vezetője
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. január 18.

(: Tatár László :)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésére a haszonbérleti szerződések
meghosszabbításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatjuk a T. Képviselőtestületet, hogy a 10 éves időtartamra kötött termőföld haszonbérleti szerződések
2012. szeptember 1-én, illetve 2012. október 31-én lejárnak, ami összesen 17 db szerződést 632 AK értékű 24 ha
nagyságú területet érint.
A költségvetés bevételei miatt az önkormányzatnak érdekében áll a szerződések időtartamának
meghosszabbítása, ezért indokoltnak látjuk a szerződések 5 éves időtartamra történő meghosszabbítását.

Fentiek miatt javasoljuk a T. Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződések
meghosszabbítására az alábbi határozati javaslat alapján:

…………./2012. (I. 26.) sz. határozati javaslat

Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 2012.
évben lejáró termőföld haszonbérleti szerződések 5 éves időtartamra történő
meghosszabbítására 800.- Ft/AK összeggel.

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

Fegyvernek, 2012. január 17.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésére a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 118/2011. (VI.23.) sz. határozatában kifejezte szándékát a fegyverneki 0329 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről Németh Attila részére, összeg meghatározása nélkül. Az
ingatlan adás-vétele nem jöhetett létre addig, amíg a Közlekedésfelügyelet hozzá nem járul az útról szántóra
történő művelési ág változáshoz. A Közlekedésfelügyelet út megszüntető jogerős határozata és a művelési ág
változási kérelem benyújtását követően a Földhivatal határozata szerint az adás-vétel tárgyát képező 0329 hrsz-ú
ingatlan 2200 m2 területű és 5.54 AK értékű szántó művelési ágú lett.
Az eljárások lefolytatása után az ingatlan értékesíthető. Az ingatlan vételárát az előző értékesítésekhez hasonlóan
javasoljuk 20.000.- Ft/AK összegben, azaz 110.800.- Ft-ban meghatározni.

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

…………./2012. (I. 26.) sz. határozati javaslat

a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a tulajdonát képező
fegyverneki 0329 hrsz-ú szántó művelési ágú, 2200 m2 nagyságú és 5.54
AK értékű ingatlant Németh Attila Fegyvernek Tópart Németh major lakos
részére 110.800.- Ft-ért.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

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

Fegyvernek, 2012. január 18.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésére a Dóka László üzletrészének
megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt az önkormányzat is rendelkezik tagrésszel a Nagykunsági Minőségi
Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-nél. A NA-MI-BU Kft. ügyvezetője megkeresése szerint Dóka László
értékesíteni szeretné üzletrészét. A felajánlott üzletrész névértéke 4.930.000.- Ft, melyet 2.500.000.- Ft-ért
értékesítene.

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

…………./2012. (I. 26.) sz. határozati javaslat
Dóka László üzletrészének megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem vásárolja meg a NA-MI-BU Kft-
nél lévő Dóka László üzletrészét 2.500.000.- Ft-ért.

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

Fegyvernek, 2012. január 18.

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére
a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet által ellátott települések
önkormányzataitól kérnek hozzájárulást a mellékelt kimutatás alapján az intézet fenntartási
költségeihez.

A melléklet anyag tájékoztatja a Képviselőtestületet, – az elmúlt időszak teljesítményei
alapján – hogy az intézmény kapacitás kihasználtsága dinamikusan növekszik, így
folyamatosan jellemző az intézménynek beszabályozott teljesítmény volumen korlát túllépése.
Arányát tekintve ez folyamatosan 120 % feletti elismert teljesítést jelent. Problémát jelent a
keret elosztás területi egyenlőtlensége, mely folyamatosan hátrányos helyzetbe hozta az
intézmény finanszírozását, így a térség egészségügyi ellátását.
Intézetük a betegforgalmat nem korlátozza, teljes mértékben teljesíti ellátási kötelezettségét,
de ez sem biztosít kellő forrást a feladatellátásához.

Mindezek figyelembe vételével Törökszentmiklós Város a 2012. évi intézményi költségvetés
előkészítése során támogatásként 3,5 mFt előirányzatot vett számításba. Az intézmény
folyamatos működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a területi ellátási
kötelezettséghez tartozó települések részéről támogatás biztosítása 2,1 mFt összegben a
településenkénti számított költség alapján.

A támogatási szükséglet számítási alapján egyrészt a területi ellátási kötelezettséghez tartozó
települések lakosságszáma, másrészt a szakellátási szolgáltatások igénybevételének
esetszámai képezték. Az önkormányzati támogatás számított mértéke lakosonként
Törökszentmiklós esetében 163,- Ft/fő/év, míg a 7 település esetében 117,50 Ft/fő/év.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a döntésénél az alábbiakat vegye figyelembe:
1.) A feladatot az Egységes Gyógyító-Megelőző Intézet a részére biztosított normatívából

köteles ellátni. Az önkormányzat ehhez önként vállalt feladatként adhat támogatást.
Az új Ötv. és Áht. szerint az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a kötelező
feladatok ellátását. A támogatást működtetéshez kérik, melynek hatékonyságába nincs
belelátása és beleszólási lehetősége az önkormányzatnak.

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítésekor 30 mFt hiány
mutatkozik.

3.) Az új államháztartási törvény és a tervkoncepció szerint nem tervezhető hiány.
4.) A mellékelt kérelem nincs aláírva és nincs megjelölve a kérelmező.

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.

„A” alternatíva

………/2012.(I.26.) sz. határozati javaslat:



Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában
nem támogatja a Törökszemtmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézetet.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. január 23.

(: Tatár László :)
polgármester

„B” alternatíva

………/2012.(I.26.) sz. határozati javaslat:

Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a
Törökszemtmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásához a
2012. évi költségvetési terhére 793.000,- Ft összegben.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. január 23.

(: Tatár László :)
polgármester



………/2012.(I.26.) sz. határozati javaslat:

Számlavezető pénzintézet kijelölése.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. Tv. 84. §. (1) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt.-t választja számlavezető
pénzintézetének.

Erről értesül:
1.) OTP Bank Nyrt.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. január 16.

(: Tatár László :)
polgármester



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2012.(……) sz. rendelet-tervezete

Az 1/2012.(I.06.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. Az 1/2012.(I.06.) sz. rendelet hatályát veszti.

2. §. E rendelet 2012. január 27-én lép hatályba.

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



………/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

„Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete képviselői javaslatra
jelmondat elhelyezésének előkészítését kezdeményezi az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ épületén.

2.) A feladat előkészítésével megbízza a polgármestert.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ igazgatója

Fegyvernek, 2012. január 23.

Tatár László
Polgármester
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lt Kdpviselötestü1etl

Legyen iskolänknak jelmondata!

Välasszunkjelmondatot,amelyet az iskola homlokzatän helyezzünl( elj6l läthatö
helyen,hogy a tanulö,tanär €s az arrajär6 egykori diäk 6s a nagyközönsdg szinte
minden nap talälkozzon vele.
Ennek több dvszäzados hagyomiinya van itthon 6s a KärpäGmedencöben egyaränt.
Rdgen- az elmült 6s dz azelötti szäzadokban- nagyon sok iskola fa1än az iskola ältal
välasztott jelmondat diszlett.
Különösen az 1920-as trianoni diktätumot követö dvekben az egymäs utän öpüli
tanyasi is kis iskoläk öltek ezzel,pdldät vdve a rdgi iskoläkdl ds ezzel is buzdi|fa
az itüsägot a megcsonkitott orszäg dpitdsere.Tudvaldvö,hogy iskolänk ezekben
az jdökben szinte ontottrik a szellemi ds a kdtkezi tökdt hazäntnak ds a vilägnak.
1945 ütän a legtöbb iskola faltuöl €ltünt€k,levefiök ezeket,mert nem illett bele az
akkori tärsadalmirend 6rt6kendjdbe,gondolkodäsäba.I-lelyettük lenini iddzetek
ös pärtkongresszusi jelmondatok kerültek.
Ma - különösen orszägunk nehöz helyzetöre - erötadö,figyelemfelhivd jelmondatokla
lenne szüksög,amely tanril ds diiikot szinte minden nap

tanuläsra,munkära,hitre,szorgalom ra,kitartäsra,hazaszeretetre
ös felelös6g6rzetre buzdit.

Szdp 6s jö lenne,ha Fegyvenek ebben a tdrsdgben üttörö szerepet vällalva ezt meg-
va1ösitanä 6s iskolänk falärö1 ragyognänak ezek az iddzetek.

PI. : Kö |csey -,, H ass,a I koss,gyarapits..."

J 6kai -,, I stennek, H azän ak,Tudom ä ny n ak"

Madäch-,,Ember küzdj 6s bizva bizzä|"
Ha a Polgärmeskr Ür 6s a Kdpviselötestület elfogadja a kivälasztott 6s megszavazott
jelmondatot,igyekezztink ezt mindl el6bb megvalösitani 6s az iskola homlokzatän el-
helyezni,mefl mint Petöfi irja,,Elöttünl egy nemzet sorsa iill..."

Pozitiv döntdsükben bizva.
Tisztelettell

; , .  ^  ^  r

6llkä,*t"4a'
l - J -
\^-^-'\51.1"t4

Feg1vemek,201 1 .januär 10.
Dr Kiss György



1. SZ.MELLÉKLET

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.), képviseli: Tatár László polgármester,
2.) Csorba Mikro -térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye
(5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 173.) képviseli: Barta Józsefné igazgató
3.) Fegyvernek Polgárőr Egyesület (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 161.)
képviseli: Ladányi Miklós
között.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ............/2011.(.............) sz.
rendelete alapján Fegyvernek Nagyközségben települési jelzőrendszert épített ki, melynek
használatáról e rendelet hatályának időtartamáig az érintett felek az alábbiakban állapodnak
meg:
E megállapodás a rendelet hatályának megszűnésével hatályát veszti.

I.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata vállalja:

1.) Beszerzi a segélyhívó készülékeket, biztosítja az ehhez szükséges számítógépet,
telefonkészüléket, illetve internet hozzáférést, mobiltelefont (területi munkához).

2.) Gondoskodik, hogy az informatikai rendszer alkalmas legyen az igények kiszolgálására, a
biztonságos adattárolására.

3.) Önkormányzati rendelet 5. §. (1) bekezdése szerint a szociálisan rászorultak részére, a
rendelet 5. §. (2) bekezdése szerint a szociálisan rá nem szorulók részére térítésmentesen
biztosít SOS segélyhívó készüléket maximum: ............... fő részére.

4.) Üzemzavar, meghibásodás esetén az intézmény ( Csorba Mikro - térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ és a Polgárőr Egyesület) jelzése alapján haladéktalanul kijavítja.
A fél hibájából történő meghibásodásért az önkormányzat nem vállal felelősséget.

5.) A diszpécserszolgálat üzemeltetéséhez, fenntartásához évente ........................ Ft összegben
járul hozzá

II.
Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye
vállalja:

1.) Az SOS telefonos segélyhívás rendszer kiépítéséhez a település lakossága körében
igényfelmérést végez, előkészíti a működtetéshez szükséges adatokat, nyilvántartásokat.



2.) A segélyhívó rendszerben részt vevők adatairól (név, lakcím, telefonszám, jövedelmi
viszonyok, hozzátartozók adatai) azok változásairól nyilvántartást vezet.

3.) Munkanapokon reggel 800 órától - délután 1600 óráig működteti a segélyhívó rendszert.

4.) A segélyhívó rendszerben részt vevőkkel Megállapodást köt.

5.) A segélyhívó rendszer üzemeltetéséhez a fenntartási költséget tárgyhó 5-ig beszedi az azt
használóktól, melyről nyilvántartást vezet. Ha tárgyhót követő 10-ig nem került befizetésre a
fenntartási költség, e nappal törli a nyilvántartásból.

6.) A helyi Polgárőr Egyesület rendelkezésére bocsátja a segélyhívó rendszerben részt vevők
nevét, lakcímét és telefonszámát, továbbá jelzi a változásokat (ki és belépők).

III.
Fegyverneki Polgárőr Egyesület vállalja

1.) Munkanapokon délután 1600 órától másnap reggel 800 óráig, szombat, vasárnap,
ünnepnapokon 24 órában ügyeletet tart és diszpécseri szolgálatot üzemeltet a segélyhívások
fogadására.

2.) A fogadott riasztásokat telefonhívásokkal nyilvántartja, dokumentálja:
A nyilvántartás tartalmazza:

a.) a segélyhívó nevét, lakcímét, telefonszámát
b.) riasztás idejét (év,hó,nap,óra,perc bontásban)
c.) riasztás okát
d.) esetleges helyszíni kiérkezés időpontját
e.) megtett intézkedéseket
f.) a polgárőr nevét

3.) A folyamatos üzembetartást biztosítja, meghibásodás, üzemzavar esetén azonnal értesíti a
Polgármesteri Hivatal informatikusát.

Fegyvernek, 2011. december. 07.

................................................................ ........................................................
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Csorba Mikro - térségi Szociális
Képviselőtestülete részéről Alapszolgáltatási Központ részéről
Tatár László polgármester Barta Józsefné igazgató

................................................................
Fegyverneki Polgárőr Egyesület részéről

Ladányi Miklós



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésére
az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2011. december 15-i ülésén már első olvasatként tárgyalta az SOS
segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet-tervezetet. Észrevétel nem érkezett.

A rendelet-tervezet és megállapodás szövegét pontosítottuk.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek a rendelet-tervezet melléklet szerinti elfogadását.

Fegyvernek, 2012. január 16.

(: Tatár László :)
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2012.(……) sz. rendelet-tervezete

Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek nagyközségben
SOS segélyhívó rendszert (továbbiakban: segélyhívó rendszer) hoz létre és tart fenn a
közrend, közbiztonság javítása, ezen belül elsősorban a polgárok élet-, egészség- és
vagyonvédelmének szolgálatára.

2. § A segélyhívó telefonos rendszert
(1) A Csorba Mikro -térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye
(továbbiakban Központ) munkanapokon /hétfőtől – péntekig/ délelőtt 800 órától –
délután 1600 óráig működteti.
(2) A Polgárőr Egyesület fegyverneki telephelye munkanapokon /hétfőtől – péntekig/
1600 órától másnap reggel 800 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 24 órában
ügyeletet tart a segélyhívások fogadására, és ellátja a diszpécser rendszer
üzemeltetéséhez szükséges feladatokat.

3. § A segélyhívóval rendelkező állampolgár segélyhívó készüléke az állampolgár saját
telefonrendszerén működik, ami összeköttetésben áll az informatikai teret biztosító
segélyhívó fogadására alkalmas telefon készülékkel.

4. § (1)A segélyhívó rendszer üzemeltetésére, igénybevételére e rendelet melléklete szerinti
tartalmú megállapodásokat kell kötni.

(2) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a feladat végzéséről
együttműködési megállapodást köt a
Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki
telephelyével, mint a rendszert üzemeltető Központtal és a Fegyverneki Polgárőr
Egyesülettel (1. sz. melléklet)

(3) A Központ és a segélyhívó készüléket használó fél közötti Megállapodás tartalmát
a (2. sz. melléklet) tartalmazza.

5. § (1) A segélyhívó készüléket Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete ingyenesen
biztosítja azoknak a szociálisan rászoruló
a.) nyugdíjasoknak akiknek az 1 főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem éri el.
b.) egyedül élő nyugdíjasoknak, akiknek jövedelme az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem éri el.

(2) Az Önkormányzat a segélyhívó készüléket térítés mellett biztosítja mindazoknak,
akik azt írásban igénylik, és vállalják annak önköltségi áron való megfizetését.



2

6. § (1) A segélyhívó készülék üzemeltetéséhez, használatához a Központ részére a
szolgáltatást igénybevevő felek az alábbi adatokat biztosítják és hozzájárulnak
ahhoz, hogy a tevékenységet végzők ezen adatokat megismerjék, felhasználják.
a.) név, azonosító adatok
b.) település neve, (Fegyvernek) utca, házszám,
c.) rendszer használatára alkalmas telefonszám.
d.) hozzátartozó neve, címe, telefonszáma
e.) jövedelmi igazolást

(2) A segélyhívó készülék üzemeltetéséhez az azt használó havi bruttó 500,- Ft
fenntartási költséggel járul hozzá.

(3) A díjat tárgyhó 5-ig kell befizetni a Központhoz készpénzben, vagy a Központ
11745066-15409993-30230004 sz. számlájára.

(4) Amennyiben a segélyhívó készüléket használó nem fizeti be a fenntartási díjat
tárgyhónapot követő hó 10-éig, abban az esetben a tárgyhót követő hó 10-én törlik
a rendszerből. Így a szolgáltatást a továbbiakban nem veheti igénybe.

7. § A segélyhívó készüléket használó adatairól, (név, lakcím, telefonszám) az adatok
módosításáról, a havidíjakról és a befizetett díjakról, hátralékokról a Központ
nyilvántartást vezet.

8. § Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a diszpécserszolgálat
fenntartásának üzemeltetéséhez a költségvetési rendeletében meghatározott összeggel
járul hozzá.

9. § Értelmező rendelkezés
(1) Nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól rendszeres pénzellátásban részesülő
személy.

(2) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

10. § Ez a rendelet 2012. február 1-én lép hatályba.

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



2. sz. melléklet

Megállapodás

Nyilvántartási szám:....................

Megállapodás
SOS Telefon igénybevételére

Amely létrejött egyrészről a Csorba Mikro - térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
(továbbiakban: Központ) képviseli: Barta Józsefné intézményvezető, mint szolgáltatást
nyújtó Központ, másrészt:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
szám alatti lakos (továbbiakban: igénybevevő), illetve a nevében eljáró törvényes
képviselő,

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
(továbbiakban törvényes képviselő) mint igénybevevő között, az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel:

I. A szolgáltatás igénybevételéről

1.) Az igénybevevő részére 20…. ________hó _____ napjától a Központ biztosítja az
SOS Telefon igénybevételét.

2.) Az ellátás időtartama határozott időtartamú, 20__ év _________ hó _____ napjáig.
Az ellátás időtartama a ……../2012.(……) sz. önkormányzati rendelet
hatályosságának időtartamáig szól.

3.) A Központ jelen szerződésben biztosítja az igénybevevő részére az alábbi
szolgáltatásokat:
A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása, a krízishelyzet elhárítása
érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét. Amennyiben kompetencia
hiányában a problémát nem sikerült elhárítani, úgy sürgősséggel ügyeletes orvost,
mentőt köteles hívni a szolgálatot teljesítő.

4.) A szolgáltatás biztosítása folyamatos.

II. Térítési díj fizetéséről

1.) Az igénybevevő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat
köteles fizetni tárgyhó 5. napjáig.
A fizetendő térítési díj összege: Ft/hónap



2. sz. melléklet

2.) A térítési díj fizetése – a szolgáltatást nyújtó által biztosított befizetési lehetőségek
alapján (megfelelő részt ki kell választani):

a.) banki átutalással,
b.) pénztárába történő készpénzbefizetéssel történik.

3.) A Központ a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést
küld az igénybevevő, illetve törvényes képviselője részére.

4.) Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést tárgyhót követő 10-ig
elmulasztotta, a Központ e nappal törli a nyilvántartásból.

5.) A térítési díjat fizető személy az igénybevevő, illetve az igénybevevő törvényes
képviselője:

Név:
Cím:

III. Egyéb rendelkezések

1.) Adatváltozások bejelentéséről
Az igénybevevő az adataiban történő változásról a változástól számított 2 napon belül
a Központot értesíti.

2.) Megállapodás megszűnéséről
Az intézményi jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik:

 határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

 a szolgáltatást biztosító jogutód nélküli megszűnésével,

 az igénybevevő halálával,
 térítési díj nem fizetés esetén a II. fejezet 4.) pontja szerint,
 részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
 veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi épségét,
 nem a megfelelő módon használja a jelzőkészüléket (pl. szándékos készülékrongálás,

kézi jeladót figyelmeztetés ellenére sem viseli az ellátott),
 a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti,
 elköltözik az ellátási területről.

3.) A megállapodás megszüntetéséről
 Jelen megállapodás írásban megszüntethető 30 napos írásbeli felmondással.

4.) Az igénybevevő (vagy törvényes képviselője) panaszával a Központ vezetőjéhez
fordulhat. Amennyiben a szolgáltatás vezetője a panasz írásos benyújtásától számított
15 napon belül nem vizsgálja ki a panaszt, úgy az igénylő a fenntartóhoz fordulhat.

__________________, 20……______ hónap ____ napján.

________________________________ _____________________________
igénybevevő/igénybevevő/törvényes képviselője Központ vezetője

P.H.


