Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 56/556-010

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE
2015. JANUÁR 29-én - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKO R ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
3. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének el zetes tárgyalása
4. A helyi közm vel désr l szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. A Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
6. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységér l készült
beszámoló elfogadásáról
7. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejöv Együttm ködési Megállapodás felülvizsgálatáról
8. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
9. A

Fegyverneki

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

részére

irodahelyiség

Önkormányzat

részére

település rök

biztosításának igénylésér l
10. A

Fegyverneki

Roma

Nemzetiségi

létesítésére vonatkozó igénylésér l
11. Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervér l és Horgászrendjér l szóló
határozat módosításáról
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 56/556-010
12. A fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történ területvásárlásról
13. Közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról

El adó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képvisel testület tagjai
Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je
Buzás Istvánné dr. jegyz
Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez
2. és 3. napirendekhez:
Valamennyi intézményvezet

4., 5. és 6. napirendekhez:
Molnár Barna a Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár igazgatója
11. és 13. napirendekhez:
Nardai Dániel a Fegyvernek Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója

Fegyvernek, 2015. január 22.

Tatár László
polgármester

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2015. január 27-én – kedden - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének el zetes tárgyalása

Fegyvernek, 2015. január 23.

Herman József sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
A Pénzügyi Bizottság ülését 2015. január 28-án – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme
Napirend:

Képvisel testületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének el zetes tárgyalása
3. A helyi közm vel désr l szóló önkormányzati rendelet módosításáról
4. A Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
5. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejöv Együttm ködési Megállapodás felülvizsgálatáról
6. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
7. A

Fegyverneki

Roma

Nemzetiségi

Önkormányzat

részére

irodahelyiség

Önkormányzat

részére

település rök

biztosításának igénylésér l
8. A

Fegyverneki

Roma

Nemzetiségi

létesítésére vonatkozó igénylésér l
9. Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervér l és Horgászrendjér l szóló
határozat módosításáról

10. A fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történ területvásárlásról
11. Közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról

Fegyvernek, 2015. január 23.

Papp Róbert sk.
bizottság elnöke

Oktatási és Közm vel dési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2015. január 26-én – hétf n - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének el zetes tárgyalása
3. A helyi közm vel désr l szóló önkormányzati rendelet módosításáról
4. A Fegyverneki M vel dési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
5. A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységér l készült
beszámoló elfogadásáról

Fegyvernek, 2015. január 23.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ü lésére a két
ülés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:












I.

Január 6-án a K ormánymegbí zott Asszonnyal és Dorogi Atti láva l
a Megyei K özlekedési Felü gyelet vezetőjével egyeztetem az M4-e s
Szap árfalu-Fegyvernek kereszt eződés bizton ságossá tételéről,
átalakításáról.
Január 6-án Nagyn é Bakó K atalin Reformátu s Asszonnya l
folytattam megbeszélést.
Január 9- én Páva Bertalan a Fegyvern eki Roma Nemzeti ségi
Önkormán yzat eln öke kért időpontot, ahol egyezt ettünk a z
aktuáli s p rob lémákról.
Január 10-én megbeszélésre kerü lt sor Ö rményes K özség
Polgármest erével,
Török
Tamással
az
Ö rményesi
szennyví zcsatorn a
hálózat
ki építéséről,
az
előttü k
álló
felad atokról.
Január 19-én Dr. Otrosin ka Sylwi a és az I. sz. háziorvosi
szolgálat p raxi sjoga i ránt érdeklődő Dr. Fu cskó Csi ll a
háziorvosokkal. Dr. Fucskó Csi lla a napirendek tárgyalása előt t
szeretne bemutatkozni a testü let tagjainak. Ugyanezen a nap on
kerü lt sor a 2015. évi start mun kap rogramon belü li
közfoglalkoztatás egyeztet ésére a Törökszent mi klósi Munkaügyi
K özpontban.
Január 21-én MegyeházÁN TÖOS Z
Január 22-én megb eszélést fo lytattam a járási és megyei K LIK
vezetőivel és képvi selői vel az i skolának átadott ingat lan o k
visszaadásáról és egyéb aktuális kérdésekről.
Január 22-én a z Ö rményesi szennyví zcsatorn a hálózat építéséne k
előkészítével kap csolatos egyezt etésen vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: december hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- önkormányzati segély (5. §)
- önkormányzati segély elut.
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. §)
1

2
- méltányossági közgyógyell.elut.
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)

3
32
-

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 16. § (9) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- térítési díj mérséklése
- térítési díj mérséklése kér.elutasítása
II.

III.

Polgármesteri keret felhasználás:
2014. évben felhasználható:
2014. december 31-ig felhaszn.:
2014. december 31-ig visszatérült:
Felhasználható:

6.000.000,- Ft
12.331.184,- Ft
5.932.098,- Ft
- 399.086,- Ft

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások december hónapig. (SZMSZ 23. §. (4)
bek. 2/b. pont)
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog
átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:
Árubeszerzések:
- Célbeton Kft. (Start program: Homok, cement, fűrészárú):
- Célbeton Kft. (Start program: építési, kerítésép.anyagok):
- Zagyva János (Start program: gépkocsi, magyar tarka üsző
beszerzése)
Szolgáltatás:
- Krupatechnika Kft. 0108 hrsz-ú út bontási anyagának
szétválogatása:
Építési beruházások:
- Települési szennyvíztiszt. telep bőv. és szennyvízber.:
- Orvosi R., Fogorv. És Védőnői szolgálatának helyet
adó épületének átal., felúj., komplex akadályment.:
- Fegyverneki Történelmi Emlékpark kialakítása:
- Köztéri Kamerarendszer kiépítése:

IV.

5.551.805,- Ft
8.088.122,- Ft
42.191.299,- Ft

5.980.076,- Ft
2.780.143.739,- Ft
59.982.058,- Ft
12.674.600,- Ft
8.088.122,- Ft

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2015. január 22.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület !
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. szeptemberi ülésen a
144/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati határozattal fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési tervkoncepcióját.
A koncepció elkészítésekor még nem álltak rendelkezésünkre az idei évre vonatkozó
tervszámok, ezért szükséges a koncepció módosítása.
Mivel a módosítás az elfogadott költségvetési tervkoncepció szinte minden pontját érinti,
ezért javaslom a 144/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezését és kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslattal szíveskedjen elfogadni az
Önkormányzat 2015. évi tervkoncepcióját.
…../2014.(IX.25.) számú

önkormányzati határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a Fegyvernek Város
Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi szempontok szerint készítsék:
a.) A 2015. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra
elkülönítve, az 1-6. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, költségvetési
szervenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton
(intézmény) belül kormányzati funkciónkénti részletezettséggel.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, a Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény, a Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Gyermekélelmezési
Konyha az 1., 4., 5., és a 6. sz. mellékletet töltse ki.
b.) A társulásban résztvevő intézmény az 1., 4., 5. és 6. sz. mellékleteket
intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.
Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1., 4., 5., és 6. sz. mellékleteket
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését

jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után
a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Város Önkormányzatának benyújtani.
c.) Kiemelt szempontként a 2015. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell
lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.
1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE
1.1. Saját bevételek
1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben
meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható
igénybevétellel kell tervezni.
1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél kormányzati funkcióként, a rendszeresen
ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni.
1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben az így
számított összeg nem fedezi, a 2.1. sz. mellékletben meghatározott személyhez kötődő
kiadásokat és a dologi kiadásokat, ki kell egészíteni, az önkormányzat önként vállalt
feladataként.
1.3. A Bölcsődére az előző évi kiadási szint tervezhető, figyelemmel az 1.2. pontban
foglaltakra.
1.4. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett
étkezők száma alapján kell tervezni.
1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi
Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.
1.6.

A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:
- búza 3,2 tonna/ha
- napraforgó 1,5 tonna/ha
- árpa 3,0 tonna/ha
- repce 1,5 t/ha

40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK
2.1. A kiadások tervezése a 2015. január 1. és december 31. között felmerült költségek
figyelembevételével készüljön.
Kötelező feladat az állami támogatás szintjéig tervezhető, figyelemmel a 2.4. pontban
foglaltakra.
Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)
2.2. Személyi jellegű kiadások:
2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra
jogszabályok szerint kell tervezni.

vonatkozó ágazati

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a
foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.
2.23. Cafetéria juttatás
a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben
meghatározott összeg tervezhető.
2.24. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a
tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási
kötelezettséggel.
2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető.
2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi
kiadások terhére.
2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban
tervezhető, a bérterv szerinti átlagórabérrel.
2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.
2.29. A föld haszonbért egységesen 1.000,- Ft/AK-val kell tervezni.
2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.
2.4. Az önként vállalt önkormányzati feladat a saját bevétel összegéig tervezhető.
Forráshiány esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
a.) első helyen a kötelező önkormányzati feladat forráshiányának kiegészítése szerepel
a minimum ellátás szintjéig.
b.) második helyen az önként vállalt feladat teljesíthető, az alábbi sorrendben:
2.4.1. Központi normatívát kiegészítő
(önkormányzati kiegészítés I.)

önkormányzati

hozzájárulások

Cím

Intézmény megnevezése

I.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

25.454

II.
III.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek Város Önkormányzata
A.) Fegyvernek Gyermekélelmezési Konyha
B.)
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

20.575

IV.

Feladat
megnevezése

összege:

6.583
0
17.105
0

2.5.Egyéb kiadások
2.51. Támogatások:
- Fegyverneki Sportegyesület támogatása(
Kézilabda szakosztály:

Összeg (eFt)

(eFt)
4.820

Lovas szakosztály:
Karate szakosztály :
Fotball szakosztály :
- Baldácsy Művészeti Egyesület
- Polgárőrség
- Alapítvány

500
300
4.000

összesen 9.620 eFt tervezhető.
2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.
2.6. A költségvetési tartalék 11.000 eFt, melyből 6.000 eFt-ot polgármesteri keretre, 5.000
eFt –ot egyéb működési tartalékra kell tervezni.

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:
2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve
Alap megnevezése
eFt.
Lakás
Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap

0
540

2.72. Start munka közfoglalkoztatáshoz 7.500 eFt bér, 1. 000 Ft járulék, 12.156 e Ft
dologi önkormányzati kiegészítés fordítható a 33.293 eFt c. állami
támogatásból.
2.73.

Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál :
- a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önk. rendelet
szerint 9.000 eFt települési támogatásra (segélykeret).

2.74. A 2015. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.
3.

I.

II.

Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, felhalmozási saját forrás és
pályázati forrás erejéig tervezhetők.
A tervezett felhalmozási kiadásokat feladatonként és a feladatokat forrás jogcím és Ft
összegen megbontva kell bemutatni.

Intézmény
Feladatok
megnevezése
megnevezése
Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde
Fegyverneki
Művelődési Ház és
Könyvtár
Épület

Előirányzat Forrás
(eFt)
jogcíme
267 Működési
bevétel
2.920

2.000 kommunális

Forrás
összege(eFt)
267

akadálymentesítés
Épület felújítás
Informatikai
beszerzés

eszköz

III. Önkormányzat
Ügyeleti
gépjármű
beszerzése
Térfigyelő
kamerarendszer
kiépítése
Deák Ferenc út építés
Szent Erzsébet út járda
építés
Emlékpark
Települési
szennyvízhálózat
kiépítése
START
IV. Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal
Informatikai eszközök
beszerzése
Fegyverneki
Gyermekélelmezési
Konyha

adó
500 kommunális
adó
420 kommunális
adó
1.549.567
4.700 Társönk.hj
2.000
Saját forrás
5.045

8.015
1.905
948
1.488.196 KEOP
támogatás

1.488.196

40.758
600
600
4977

Informatikai
eszköz
beszerzése
Eszköz pótlás
Zsírfogó
akna
kialakítása
Főzőüst beszerzése

127
381
2500
1500

Fegyverneki
Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény
Ravatalozó felújítása
Eszközpótlás és Iroda
felújítás
Csorba Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ

500
500
5.000

Épületek
kötelező
akadálymentesítése

5.000

3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek
Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.
4.

Az intézményi előterjesztés formája
Az 1-6. sz. melléklet szerint készüljön.

5.

A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2016-2017-2018. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6.

A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet
elfogadásakor eltérés lehet.

7.

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8.

Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi
kiadásként:
(eFt)
I.
Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki
telephelye
-pszichológus foglalkoztatása
450
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde
-úszás oktatásra
100
-nyári napközire
100
III. Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár
-Gyermeknap
100
-Népzenei találkozó
100
-Városnap
1.500
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
-Karácsonyi készülődés, idősek
500
köszöntése

9. Az önkormányzat gazdasági programjában közterület felügyelet létrehozását tervezi,
melyre 1 fő közterület felügyelői álláshelyet létesít 2015. évben. Ennek érdekében 1 fő
közterület felügyelő beiskolázását vállalja 2015. januártól.
10. Ezzel egyidejűleg a 144/2014.(IX.25.) sz. önkormányzat határozat hatályát veszti.
Fegyvernek, 2015. január 21.

(: Tatár László :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező

,,2.1. Címentként tervezhető létszámok (fő)
2014.12.31
Megnevezés

Évközi változás

Fogl.fő. 8 órás Fogl. fő
állásh.

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

19
18,94
4
3,375
5
4,75
28 27,065

II.Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek
II. Intézmény összesen

44
44

42,25
42,25

III. Műv.Ház és Könyvtár
-közalkalmazottak

8

6,625

változás
ideje

(jan.01)
(jan.01)
(jan.01)

IV. Önkormányzat
Közalkalmazottak
Téli közfoglalkoztatás
Minta program közf.
Minta program közf.
Rehabos foglalkozatatás
Közfoglalkoztatott össz:
IV. Intézmény összesen:
V. Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselők
V. Intézmény összesen
A.) Gyermekélelmezési
Konyha
Közalkalmazottak
A.) Intézmény összesen
B.) Fegyv. Mg. Városüz. És
Fejl. Int.
Közalkalmazottak
B.) Intézmény összesen :
C.) Orvosi Rendelő
Közalkalmazottak
C.) Intézmény összesen:
MINDÖSSZESEN

átl. 8
órás

-0,065
(+)0,5
(+)0,25
(+)0,685

Fogl.fő

8 órás
állásh.

19 18,875
4
3,875
5
5
28 27,75

44
44

42,25
42,25

8

6,625

-0,05
0,3
0,25

8

6,875

-1
(jan.01)
-1
-170
(ápr.01)
-30
-313 (márc.01)
-53
(+)600 (márc.01)
(+)499
-5 folyamatos
-2,5
(+)112
0 (+)413,5
(+)111 folyamatos (+)412,5

8
0
0
600
0
600
608

8
0
0
499
0
499
507

22
22

21,75
21,75

(jan.1-től)
(jan.1-től)
III. Intézmény összesen:

2015.12.31

8

6,625

9
170
313

9
30
53

5
488
497

2,5
85,5
94,5

23
23

23
23

19
19

18,5
18,5

19
19

18,5
18,5

34
34

35,75
35,75

34
34

35,75
35,75

7
7

10,75
10,75

9
9

660

258,44

12,75
12,75
672,87
5

-1 ( márc. 01)
-1

(+)2
(+)2

-1,25
-1,25

(+)2
(+)2
(+)415,1
(+)112 folyamatos 85

772

Változások:
I.Csorba Mikro-térségi Szoc.:
(-) 2015. január 01-től óraszám emelés valamint óraszám csökkentés lesz
IV. Önkormányzat:
(-) 2015. január 01-től Gazsó István közalkalmazott az Orvosi Rendelőbe áthelyezve -1fő
( Egyéb változás össz létszámon belül:
1.) Közterület felügyelő 0,5 fő üres álláshely terhére )
V. Polgármesteri Hivatal:
(-) 2015.január 01-től aljegyzői állás megszüntetve -1 fő
(-) 2015. március 01-től finanszírozott álláshelyhez igazítás - 0,25 fő
( Egyéb változás össz létszámon belül:
1.) 2015. március 01-től Képes Rita áthelyezve az Orvosi Rendelőbe -1 fő
2.) 2015. március 01-től közterület felügyelő + 0,5 fő )
C.) Orvosi Rendelő
(+) 2015. január 01-től Dr Landgraf József valamint Gazsó István + 2 fő
(+) 2015. március 01-től Képes Rita +1 fő
(+) 2015. június 01-től Nagy Lászlóné + 1 fő
(-) 2015. január 01-től Somodiné Simon Judit - 1 fő
(-) 2015. november 14-től Návai Istvánné -1 fő

……………………………………..
Költségvetési szerv megnevezése

1. sz. melléklet

A 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat
BEVÉTELEK
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTEL
1.) Állami támogatások

2.) Közhatalmi bevételek
a.) gépjárműadó
b.) egyéb adó, járulék, bírság
3.) Működési bevételek
a.) étkezési térítési díj
b.) egyéb működési bevétel
4.) Véglegesen átvett pénzeszköz
5.) Finanszírozási bevétel
6.) Kölcsön visszatérítés
7.) Intézményfinanszírozás
a.) kötelező feladat önkormányzati kiegészítése I.
b.) önként vállalt feladathoz önkormányzati
kiegészítés II.
c.) többletfeladatra önkormányzati kiegészítés III.
d.) bérkompenzációhoz
8.) Pénzforgalom nélküli bevétel
9.) Támogatás értékű bevételek
MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES BEVÉTEL
II. Felhalmozási bevételek
1.) Felhalmozási célú saját bevétel
2.) Felhalm.nyújtott önk.támogatás
3.) Felhalm. kiadáshoz nyújtott egyéb támog.
4.) Felhalm.kiadáshoz átvett pénzeszköz
5.) Egyéb felhalm.célú bevétel
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

eFt-ban
2014. évi
előirányzat

eFt-ban
2015. évi
tervkoncepció

Változása
%-a

Kiemelt előirányzat

eFt-ban
eFt-ban
2014. évi
2015. évi
Változása
előirányzat tervkoncepció %-a

KIADÁSOK
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS
1.) Személyi juttatások
a.) Foglalkoztatottak személyi juttatása
b.) Külső személyi juttatások
2.) Munkaadót terhelő járulék
3.) Dologi kiadás
a.) energia
b.) vásárolt élelmezés
c.) egyéb dologi
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása
5.) Támogatások ÁH-n belül
6.) Kölcsön nyújtás
7.) Véglegesen átadott pénzeszköz működtetéshez
8.) Tartalék
a.) polgármesteri keret
9.) Finanszírozási kiadás működtetéshez
10.)Hite, kölcsön törlesztés
I. MÜKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS ÖSSZESEN
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS
1.) Fejlesztés
2.) Felújítás
III. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
I-II-III. KIADÁS ÖSSZESEN:
KÜLÖNBSÉG:

………………………………….
Költségvetési szerv megnevezése

4. sz. melléklet

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai
(Indoklási lap)
Szakfeladatonként

eFt-ban

Főkönyvi

bevétel, kiadás

számlaszám

előirányzatának
kiemelt és részletes

szlaszámonként
össz.

főkönyvi
számlánként
össz.

számítása

……….. sz. határozat melléklete

5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma
A tervezés levezetése
A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőtestületet az intézmény éves
működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról.
A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő
növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb
rendezvények).
1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs
csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése,
alkalmasak-e a funkció ellátására.
5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb,
időpont megjelöléssel.
6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra,
az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális
rendezvény, kirándulás.
7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások,
kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.
8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal
összhangban.
……… sz. határozat melléklete

6. sz. melléklet

A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya
( a 2015. évi költségvetési törvény szerinti mutatókkal)
Megnevezés

Mért. 2015. évi
egység
nyitó

2015. évi tervezett vált.
megnevezése
időpontja
+ fejl.
- megszünt.

2015. évi
záró
menny.

………./2015.(I.29.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előzetes tárgyalásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek
Önkormányzata 2015. évi költségvetését előzetesen megtárgyalta.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. január 23.

Tatár László
polgármester

Város

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a helyi
közművelődésről szóló rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi közművelődésről szóló
17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendeletet 2011. januárban módosította utoljára.
Javaslom a rendelet aktualizálását, mert a település 2013. július 15-én városi rangot kapott és
időközben változott az intézmény neve, a Művelődési Ház és Könyvtár „Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár” névre.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelet-tervezet szerint fogadja el a
rendelet módosítását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2015.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete
A helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet fogadja el:
1. § A rendelet címe az alábbira módosul:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről
2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi
rendeletet fogadja el:”
3. § A rendelet 1. §-ának első mondatában a „nagyközség” elnevezés „város”
elnevezésre módosul.
4. § A rendelet 3. § első bekezdésében a „Művelődési Ház és Könyvtárra” szövegrész
„Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárra” szövegrészre módosul.
5. § A rendelet 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi i) ponttal:

2
„i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.”
6. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Művelődési Ház és Könyvtárt” szövegrész
„Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárat” szövegrészre módosul.
7. § a.) A rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja az alábbira módosul:
„e)

Városnapok és egyéb
biztosításával oldja meg.”

szabadtéri

rendezvények

megszervezése

b.) A rendelet 6. § (5) bekezdésében a „Művelődési Ház” szövegrész „Fegyverneki
Művelődési Ház” szövegrészre módosul.
8. § a.) A rendelet 7. § (1) bekezdésében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság” „Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul.
b.) A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul:
„(3) A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzését a
képviselőtestület ötévenként szakmai beszámoló és/vagy szakértői
vélemény alapján látja el.”
9. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság”
„Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul.
10. § E rendelet 2015. február 2-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

*7
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről
*7
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet fogadja el:

I.RÉSZ
Általános rendelkezések
Alapelvek
1.§
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa Fegyvernek város lakosainak jogát. *7
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésre álló
eszközök útján,
b) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybe vételére,
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához,
közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint
szervezet alapításához, működtetéséhez.
2.§
*1
E rendelet hatálya alá tartozó intézmény és szervezet nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3.§
A rendelet hatálya kiterjed
- a közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevőkre és a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárra. *7
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II.RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.§
(1) A Törvény 76 .§ (l) alapján az önkormányzat kötelező feladata a közművelődési
kenység támogatása.

tevé-

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során fontos feladatának tekinti:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, segítését,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gazdagítását,
c) az egyetemes , a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megteremtését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
d) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedő értéket produkáló művészeti és szellemi alkotó közösségek tevékenyégére .
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását
h) egyéb művelődési lehetőségek biztosítását.
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. *7

III.RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája
5.§
(1) Az önkormányzat a 4.§-ban leírt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményt –
a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárat – , tart fenn. *7
(2) Az (1)-ben leírt közművelődési intézmény önálló költségvetési szerv.
(3) Az (1)-ben leírt közművelődési intézmény feladata:
A 6.§(1) b – l, (2) és (3) –ban leírt feladatok előkészítése, szervezése, lebonyolítása az 5.§
(4)-ben leírt szervezetek bevonásával.
(4) Az önkormányzat a feladatok ellátásába bevonhatja az (1)-ben leírton kívül
a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
b) a Fegyverneken működő társadalmi szervezeteket,
c) az önkormányzat által alapított Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Közalapítványt,
d) a helyben működő alapítványokat, közalapítványokat,
e) a Fegyverneken bejegyzett vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.
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6.§
Az önkormányzat a 4.§-ban leírtak teljesítését
(1) teljes mértékben támogatott módon:
a) Hírmondó című lap
b) ismeretterjesztő előadások,
c) életmódtanácsok, háztartással – életvezetéssel kapcsolatos segítség, tanfolyam,
d) pályázati lehetőségek megismertetése, pályázatírás segítése,
e) helytörténeti kiállítás bemutatása,
f) helyi ünnepi alkalmak /megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek / megszervezése
g) magyar és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő csoportok életre hívása, fenntartása,
h) gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése klubokkal, csoportokkal, korosztályi rendezvényekkel,
i) megyei rendezvények lebonyolítása – gyermekszínjátszó találkozó, kulturális versenyek, minősítések, bemutatók.
j) amatőr alkotók alkotásához, gyakorlásához hely biztosítása,
k) új kezdeményezések bemutatása,helyi alkotók kiállításának, koncertjének, bemutatkozásának megszervezése, lebonyolítása,
l) esztétikus, célszerű találkozási tér biztosítása ,
(2) részben támogatott módon – közvetett költségekkel:
a) nyelv- és számítógépes tanfolyamokkal
b) hangversenyek szervezésével
c) helyi civil szerveződések háttérbázisának (terem, szervezés stb)
d) versenyek,bemutatók megszervezése, lebonyolítása
e) Városnapok és egyéb szabadtéri rendezvények megszervezése biztosításával oldja
meg. *7
(3) Az önkormányzat nem biztosít ingyenesen olyan közművelődési formát, amelyből a résztvevőknek jelentős anyagi haszna keletkezik. E formákat legalább részben önköltségesen
kell lebonyolítani.
(4) Önköltségesen vagy eredményt hózó módon kell megszervezni:
a) társastánc tanfolyamot,
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat,
c) szórakoztató műsorok, táncos rendezvényeket,
d) egyéb kulturális formákat.
*2*7
(5) A közoktatási intézmények által végzett és a Fegyverneki Művelődési Ház tervében nem
szereplő művelődési, művészeti tevékenységek finanszírozása a Képviselőtestület külön
döntése alapján történik.
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IV.RÉSZ
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
7.§
(1) A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben az Oktatási és
Közművelődési Bizottság gyakorolja. *7
(2) A hatáskör átruházását az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
(3) A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzését a képviselőtestület ötévenként szakmai beszámoló és/vagy szakértői vélemény alapján látja el. *7

V.RÉSZ
A közművelődési tevékenység finanszírozása
8.§
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
közművelődési intézmény, illetve a 6.§ szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
*1, *2 *7
(2) A gyermek- és ifjúsági korosztály közművelődési tevékenységének elősegítése érdekében
az önkormányzat az éves költségvetésében Közművelődési Alapot hoz létre, melyből az
Oktatási és Közművelődési Bizottság vissza nem térítendő támogatást ad az e rendelet 1.
sz. mellékletében foglalt szabályok szerint.
*3
(3) Az e rendelet szerint adott és igénybe vett 200 eFt. és az feletti céljellegű támogatást a
Polgármesteri Hivatalnak közzé kell tenni az SZMSZ 40. §. (6)-(8) bek. szerint.

9.§
(1) A 6.§ (2) és(3) tevékenységekkel kapcsolatos bevételekkel kapcsolatosan az intézményvezetőnek az éves költségvetés ismeretében ár megállapítási jogköre van.

VI.RÉSZ
Záró és értelmező rendelkezések
10.§
E rendelet értelmében
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a, teljes mértékben támogatott: a feladat megvalósítását az önkormányzat teljes mértékben
támogatja, beleértve az épület fenntartási költségeit, a közalkalmazott bérét és az adott
művelődési forma közvetlen kiadásait is.
b, részben támogatott- közvetett költségekkel: a feladat megvalósításához az önkormányzat a
közvetett költségekkel járul hozzá /intézmény fenntartása /. A közvetlen költségeket a
felhasználó téríti meg.
c, önköltséges, vagy eredményt hozó: a feladat minden költségét a bevételből kell fedezni. A
feladat megvalósításának költségein felül maximum a költségek 100% -nak megfelelő
eredményt hozhat. Az eredményt az intézmény fenntartására és az a, b,-ben leírtakra viszsza kell forgatni.

11.§
E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
Kelt: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 1999. június 24-i ülésén
Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

Megjegyzés:
*1 A 8/2001.(III.30.)sz.rendelettel módosított
*2 A 4/2003.(II.6.) sz.rendelettel módosított
*3 A 30/2003.(IX.4.) sz. rendelettel módosított
*4 A 8/2009.(VI.4.) rendelettel módosítva a melléklet, hatályos 2010. jan. 1.
*5 A 27/2009.(XII.3.) rendelettel kiegészítve, hatályos 2009.XII.3.
*6 A 8/2011.(II.3.) sz. rendelettel mód. (a rendelet 1. sz. melléklete 2011. február 1-től hatályon kívül helyezve)
*7 Az 1/2015.(II.01.) rendelettel mód. (hatályos 2015. február 2-től)
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*6
1. sz. melléklet

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat helyi közművelődésről szóló módosított
17/1999.(VI.24.) sz. rendeletéhez, a Közművelődési Alap felhasználásának rendjéről.
(A 8/2011.(II.3.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezve 2011. február 1-től)

6

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
__________________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (továbbiakban: 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 igazgatója elkészítette az intézmény következő évre vonatkozó munkatervét.
Az itt megjelenő feladatterv az önkormányzati támogatás adta lehetőségek és a pályázati
lehetőségekre alapozott terveket tartalmazza. A terveket áttekintve 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. Újabb külső források, pályázatok és
szponzorok bevonására is szükség lesz a feladatok maradéktalan végrehajtásához.
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2015.
évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjen.
……/2015.(I.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b.)
pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2015.
évi munkatervét.
Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./

Tatár László polgármester
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Művelődési felügyelő

Fegyvernek, 2015. január 22.
Tatár László
polgármester
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MELLÉKLET
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 184.
2015. ÉVI MUNKATERV
A feladatokat 1997. CXL törvény,az előző évek tapasztalatai, a 2014-es évben felmerült
szükségletek és a költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és
költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg.
73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok
feladata.
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
78. § (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1)
bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községekben
az önkormányzat közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
Munkafeltételek 2015-ben
Személyi feltételek
- A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban a közművelődési közmunkaprogram és az
Önkormányzat által biztosított közmunkásokkal zajlik. Munkájukra szükség van a
takarítási-pakolási és karbantartási, valamint a közművelődési feladatok ellátásában is
egyaránt.
A rövid ideig való alkalmazás még nagyobb odafigyelést, irányítást követel meg az
alkalmazottaktól.
- A szakmai állomány gyenge és kis létszámú, ha valaki kiesik a munkából bármilyen
ok folytán, a helyettesítése megoldatlan. A szakmai ellenőrzések, feladatok
lebonyolítása plusz emberek bevonását igényelnék, amire bővebb anyagi fedezet
nincs.
-2015. 02. 01-től gazdasági ügyintéző munkaidejét heti 30 óráról 40-re szeretném
emelni, mert a munkája megkívánja a teljes idejű foglalkoztatottságot.
Tárgyi feltételek
- Pályázatot keresni, finanszírozási lehetőség esetén meg kell oldani
-A Művelődési Ház hangosítási technikája megfelelő színvonalú belső hangosításra, kisebb
színpadi előadásokra alkalmas. Folyamatos fejlesztéssel és karbantartással figyelni kell a
minőségének megtartására. Viszont a folyamatos karbantartásához műszaki ember szükséges,
ennek hiányát az önkormányzattal közösen biztosítanunk kell, mert szakember és pénz
hiányában ez megoldatlan feladatnak tűnik. Számítógépeinket folyamatosan cserélni kell,
idén 4 pc beszerzését tervezem (2db a Könyvtárba és 2 db a Művelődési Házba), az XP
rendszer támogatásának megszűnése miatt veszélyeztetve van rendszerünk és az új
programokat a régi gépek teljesítménye nem bírja. A legális szoftverbeszerzés is
költségnövelő ezért kérem az Önkormányzat segítségét.
Épületek
Az Fegyverneki Művelődési Ház belső részein felújítást végeztünk, amivel
komfortosabb lett az épület, bővült raktárhelyiséggel is, de a Szent Erzsébet út felőli
oldalon a nyílászárókat cserélni kell, a külső vakolat és lábazat kijavítása és festése
időszerű lenne. Korszerű és költségcsökkentő lenne a büfé és az előtte való tér
álmennyezettel való elválasztása a mennyezettől, kihasználatlan tér és ez által
feleslegesen sok energia megy el a fűtésre. Az előtér folyosójának mennyezete 4,7
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méter magas a padlótól, célszerű lenne egy galéria építése, amit lehetne használni
oktatás, raktár, szállás, művészeti csoportok próbáira, termékbemutatókra. Ezáltal
bővülne az épület funkciója és kihasználhatósága, de csökkenne a fűtés költsége,
miközben bevételi lehetőségünk bővülne. A Művelődési Ház különálló épületének
felújítása, elektromos szinten is fontos lenne, a rock zenekarok próbatermének
felújítása sürgető, mielőbb megoldást kell találni rá. Elektromos részének javítását
elvégeztük, de felújítására nincs keret. Az udvar kerékpártárolójánál fontos lenne a
térkövezés, mert ősztől-tavaszig használhatatlan és balesetveszélyes.
Könyvtár:Az Önkormányzat 2012-ben a könyvtári szakfelügyelet felülvizsgálatának
alkalmával vállalta, hogy a könyvtár bejáratát akadálymentesíti, ami 2014-ben sem
történt meg, így ez erre az évre vár. Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége
nyílik a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek felújítására, azt
feltétlenül szeretnénk, ha megvalósítaná. A könyvtárban a wc és mosdó helyiségét fel
kell újítani, mert 1 közös helyiség van és a mozgáskorlátozottak számára nem elérhető.
Az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg kell oldani, mert a
törvényiszabályozásnak nem teszünk eleget: „1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános
könyvtár alapkövetelményei:a) mindenki által használható és megközelíthető”. A
parkolás nem megoldott, központi helyen van (óvoda, könyvtár rendőrség) városhoz
méltatlan környezet, a településfejlesztési tervben a kiemelt közösségi helyek
környezetét előtérbe kell helyezni és a lakosság igényeihez kell alakítani.
Szapárfalui klubkönyvtár állapota nagyon rossz, belső renoválásokat végeztünk, de
a 4-es út felőli szakasz folyamatosan romlik és félő, hogy balesetveszélyes lesz. A
vízelvezetést meg kell oldani, mert a fal keresztbe van repedve. A tető állapota és a
pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen beázik, mindenképpen találni kell
valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület
használhatatlanná nem válik, fontos lenne a külső vakolat javítása és festése. A
parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a
szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. A
kamerarendszer beépítése az épület védelmében fontos lenne, a beruházás 101. 473
forintba kerülne. Ezzel a védelemmel az értékek védelem alatt lennének, és olyan
tárgyak kerülhetnének le, amivel az épület funkcióját bővíthetnénk.
Összességében a legsürgetőbb feladat az összes épület akadálymentesítése, mert a 21.
század követelményeinek és törvényeinek nem felelnek meg. Különösen fontos, mivel
a Művelődési Ház és a Könyvtár minősített városi intézmények szeretnénk lenni, ez a
későbbiekben nagyon fontos az állami támogatások tekintetében.
Gazdálkodás
- A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai
közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz
szükség.
-Szükséges a források keresése, a pályázatok írása mely hozhat olyan bevételeket vagy
takaríthat meg olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.
-A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el ezért az abban lévő
feladatok költségeit is ebből a költségvetésből kell finanszírozni.
-NKA által kiírt pályázaton, rendszeresen tartott Táncházakra támogatást nyertünk 6
alkalomra. Június 7-ig tart a programsorozat.
-TÁMPOP-3.2.12-12/1-2012-0045 „Népművelőtől a Kulturális Szolgálatfejlesztőig” pályázat
2015-ben is lezáródik. Az intézményből 3 fő vett részt a képzéseken, a költségvetést
átmenetileg érintheti, a pályázat 100%-os finanszírozású.


Jogi dokumentumok
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Ennek az évnek a feladata a munkaköri leírások, szabályzatok megújítása,
a házirend felülvizsgálata. 2015. 01. 19-én, Szakfelügyeleti vizsgálaton estünk át ahol
SZMSZ módosítást kértek külön Könyvtárra vonatkozó résszel,egyéb meglévő
szabályzatok törvényi változások felülvizsgálata időszerű apróbb módosítások
szükségesek. A sportszervezetekkel és az általuk használt létesítményekkel meg kell
keresni a jogi lehetőségét annak, hogy a meglévő és sikeres pályázat esetén jó
lehetőséget biztosító programfinanszírozásra szert tehessünk. Ebben kérjük az
Önkormányzat segítségét.
Partnerkapcsolatok
- A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket
keresünk. Figyelembe vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is és
méretét is.
Testvérvárosi lehetőségeket keresünk (az első lépcső az ukrajnai Visk városa), hogy
pályázatokban eredményesebbek lehessünk (Visegrádi, külföldi szervezetekkel való
együttműködéses pályázatok).

A szakmai munka tervezése
Közgyűjteményi tevékenység
A 2015-ös évben nagy hangsúlyt kell fektetni a könyvtár infrastrukturális fejlesztésére.
Törekedni kell arra, hogy elsősorban pályázatokból nyert támogatással kerüljenek
megvalósításra az alábbi tervezetek.

Az első és legfontosabb az akadálymentesítés, ebből kifolyólag a belső terek
átalakítása az akadálymentes közlekedés érdekében

a külső homlokzaton egy figyelemfelkeltőbb arculat kialakítása

parkoló, kerékpártároló kialakítása

nyílászárók cseréje, elsősorban a fűtéstakarékoskodás miatt

festés

eresz felújítása

személyzeti illemhelyiség kialakítása

világítás korszerűsítése, a költséghatékonyság érdekében

padlóburkolat cseréje

bútorzat cseréje

technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése (TV vásárlása)
Ezekre a fejlesztésekre, ill. beszerzésekre azért lenne szükség, hogy megteremtsük az igényes
szabadidő eltöltéséhez való jogot. Egy városi könyvtárhoz, és a mai modern kor igényeihez
mérten nem megfelelőek a mostani adottságok.
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő
pályázaton elnyert összeg és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható.
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos
gépbe vitele a mindennapi feladatok részévé vált.
Könyvtári szolgáltatások
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos
gondozása, legalább 2 hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon

otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,

megnézhetik, hogy az adott dokumentum, kölcsönzésben van-e,
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hosszabbítást kérhetnek a
kölcsönzéseikre,

előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,
Helytörténeti gyűjtemény
-Ebben az évben a fényképes katalógust követően, tervezzük a gyűjtemény bővítését és a
tablók cseréjét, fontos lenne néprajzos alkalmazása a helytörténet állományának
rendbetételéhez.
-Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
oAkár csak határozott időre szakember foglalkoztatása a gyűjtemény
átrendezéséhez, szakmai feltáráshoz.
oKiállítótér áttelepítése nagyobb helyre, méltóbb környezetbe.
Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.

Közművelődési tevékenység
A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, a tervek, csak az előre látható
feladatokat tartalmazzák, melyek év közben változhatnak. Kötelező feladat Fegyvernek Város
Önkormányzatának munkatervében meghatározott események megszervezése, megrendezése.
Információs tevékenység
- Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész
állapot fenntartására. A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele
átgondolandó. Facebook oldalunk folyamatos látogatószámmal bővül, kezelése és
frissítése fontos feladat, Fegyvernek város lakosságának tájékoztatására kiváló, az
intézményeket rá kell venni, hogy a híreket megosszák egymás oldalairól.
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 munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetben levőknek.
Kiállítások rendezése
- A gobelin és kézimunka, helyi értéktár kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek
bemutatkozási lehetőséget kell adni. Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a
település lakóinak a kiállítással alkalmat kell adni arra, hogy megismerhessék a művészeti
tevékenységeik értékeit.
Művelődő közösségek
Továbbra is törekszünk az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségeik
biztosítására (útiköltség, jelmez) és a közös próbákra.
Új közösségek kialakulása esetén, tevékenységükhöz az intézmény helyiségei és eszközei
továbbra is biztosítottak.
Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. január 17.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2015. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2015. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2015. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. október 19.
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ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

III. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó
Megrendezésének időpontja: 2015. április 11.
 Május 23. Gyereknap
megrendezésének időpontja: 2015. május 25.
 VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus


Fegyvernek Város Napja
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus 01.

Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek /
Január 05.
Január 05.
Január 15.
Január 17.
Január 31.
Február 02.
Február 06-08.
Február 07.
Február 13.
Február 15.
Február 20.
Február 21.
Február 28.
Március 5.
Március 14.
Március 15.
Március 19.
Március 21.
Március 26-30.
Április 10.
Április 11.
Április 14.
Április 16.
Április 17.
Április 18.
Május 5.
Május 23.
Május 25.
Június 04.
Június 06.
Július 15.
Augusztus. 01.
Augusztus 08.
Augusztus 15.
Augusztus 20.
Szeptember 12.

Tanfolyam indulása Szapárfaluban
Baba mama klub kezdése
Véradás
Magyar Kultúra Napja, Baldácsy Est, Táncház
Orczy Bál
Gyertyaszentelés
Kultúrházak éjjel-nappal
Táncház
Orczy alsós farsang
Annaházi óvoda farsangja
Orczy felsős farsang
Dogs
Szapárfalui óvoda farsangja
Közmeghallgatás Szapárfalu
Nemzeti Táncház
Koszorúzás
Közmeghallgatás Művelődési Ház
Tavaszi Rock fesztivál
INTERNET FIESTA
Költészet Napja
III. Népzenei találkozó, Táncház
Gyerekszínház
Véradás
Tavasz 2015 Orczy Gála
Dogs koncert
Anyák Napja - Idősek Klubja
Gyereknap, Táncház
Pünkösdi hangverseny
Nemzeti Összetartozás Napja
Táncház
Véradás
Fegyvernek Város Napja, Elszármazottak találkozója
Baba-mama ruhabörze
VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes
Állami Ünnep Kenyérszentelés
Táncház
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Szeptember 19.
Október 02.
Október 03.
Október 05-09.
Október 06.
Október 07.
Október 10.
Október 15.
Október 17.
Október 23.
Október 24.
November 04.
November 07.
November 21.
November 29.
December 05.
December 11.
December 12.
December 13.
December 15.
December 19.
December 21.

Karitász Bál
Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak
Kórustalálkozó
Könyvtári Napok
Nemzeti Gyásznap
Kézimunka-kiállítás
Táncház,
Véradás
Dogs Koncert
Ünnepség az emlékműnél
Lelovich György emlékmise
Pályaválasztási szülői értekezlet
Táncház
Dogs Koncert
Adventi gyertyagyújtás
Táncház
Móra Gála
Karácsonyfa állítás Szapárfalu Műv. Ház
Adventi hangverseny a Katolikus templomban
Mindenki Karácsonya
X. Fegyverneki Rock fesztivál
Kerecseny ünnep

Fegyvernek 2015-01-15

Molnár Barna sk.
Igazgató

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a
Fegyverneki Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésén a
13/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozatával létrehozta a Fegyverneki Értéktár Bizottságot
és a Fegyverneki Értéktárat.
A képviselőtestület a 81/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a
Fegyverneki Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek III. fejezet 3.
pontja tartalmazza, hogy a bizottság évente legkésőbb az évet követő hónap utolsó napjáig
beszámol előző évi tevékenységéről a képviselőtestületnek.
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés mellékletét képező beszámoló elfogadását az alábbi
határozati javaslat szerint:
………/2015.(I.29.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 81/2014.(IV.24.) sz.
önkormányzati határozata alapján a Fegyverneki Értéktár Bizottság 2014. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
2.) A képviselőtestület megköszöni a bizottság 2014. évben végzett értékes munkáját.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Értéktár Bizottság elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. január 22.
Tatár László
polgármester
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A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2014. évi beszámolója
Tisztelt Képviselőtestület! A Helyi értéktárbizottság 2014-ben 2 ülést tartott, az értéktárba
felvett értékekről az 1. pontban olvashatnak. A lakosság számára látható az értéklista
felsorolása Fegyvernek Város honlapján (felsorolás szinten), a Művelődési Ház
intézményeiben pedig kidolgozott PPT és Word formátumban. Bárki tehet javaslatot a helyi
értéktárba való felvételről letölthető nyomtatványokon keresztül a honlapon, de kérhetnek
javaslattételi lapot a könyvtárban és a Művelődési Házban. Elektronikus úton a javaslattevők
eljuttathatják az adatlapot a hivatal és a Művelődési Ház email címeire. A Fegyverneki
Hírmondóban az értéktárban történt vátoztatásokról tájékoztattuk a lakosságot. Az értéktárban
levő értékekről a honlapon is meg fog jelenni a leírás és a fénykép.
Fegyverneken megrendezésre került 2014. 11. 21-én a Helyi Értékek Ünnepe kiállítás, ahol a
helyi lakosság felvilágosítást kapott a megyei és a helyi értéktár munkájáról. A helyi civilek
munkáiból, alkotásaiból, termékeiből nagyon szép kiállítást tudtunk rendezni. Pozitív
visszajelzéseket kaptunk munkánkról és a közzététel módjáról mind a megyei vezetőktől, a
környékről idelátogatóktól és a helyi résztvevőktől.
1)

A helyi értéktárba felvett értékeink
szakterületi kategóriánként:

-

Kulturális örökség
Dr. Hámori József, Baldácsy Művészeti Egyesület (Citerások, Néptáncosok, Mirella
Női Kar), Fegyverneki Katolikus Karitász, Ügyes Kezek Klubja, Kung-fu,
Fegyverneki Sportegyesület és Szakosztályai, R.16 Postagalamb Sportegyesület,
Szapáry Gróf család

-

Épített környezet: Nepomuki Szent János
szobor, Orvos lakás, Annaházi temető, Izraelita temető, Árpád út, Vörösmarty Mihály út,
Petőfi Sándor út, Községháza, Ipartestület épülete, Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola, Bíró kastély és gazdasági épülete, Idősek Otthona, Református templom, Római
Katolikus plébánia, Gőz- és hengermalom, Holt-Tisza parton téglával kirakott rakpart,
Kereszt korpusszal, Lakó épület utcai homlokzata II., Napsugaras oromfal, Vaskereszt,
Kudelka kereszt, Kerekes kút, I. Világháborús emlékmű, II. Világháborús emlékmű, 1948-49es emlékmű, Vaskút I., Vaskút II.,
Pártház, Szapárfalui Klubkönyvtár, Szapárfalui Kápolna, Könyvtár, 1956-os emlékmű,
Trianoni emlékmű, Szentháromság szobor, Krisztus kereszten

-

Természeti környezet: Tintagyep, Tiszafa,
Kocsányos tölgy, Fehér eperfa I. , Fehér eperfa II. , Fekete nyárfák 5 db az Ifjúsági parkban,
Fekete fenyő, Kálvária,
Holt-Tisza, A Holt-Tisza élővilága, Kunhalmok (Fekete halom, Mányai halom, Kettős halom,
Lelovich halom, Nagy Koller halom, Eperjes halom)

-

Továbbá is függőben maradt javaslatok:
Botkaház, Kis Makkos, Nagy Makkos, Kovács László festő. Ezekről leírást és képet kell
készíteni, illetve Kovács László festő képeiből be kell szerezni néhány példányt.

2)

Az Értéktár Bizottság tagjai az alábbi
javaslatokat hozták a Megyei Értéktárba való felvételről:
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3)
-

Épített környezet: Nepomuki Szent János
szobor, Árpád út, Vörösmarty Mihály út, Petőfi Sándor út, Városháza, Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola, Bíró kastély és gazdasági épülete, „Angolkert” Idősek Otthona (volt
Schwarz Kastély), Református templom, Katolikus templom, Római Katolikus plébánia, Gőzés hengermalom, Holt-Tisza parton téglával kirakott rakpart, Kereszt korpusszal, Lakó épület
utcai homlokzata II., Napsugaras oromfal, Vaskereszt, I. Világháborús emlékmű, II.
Világháborús emlékmű, 1948-49-es emlékmű, Vaskút I., Vaskút II., Csonkatorony,
Szentháromság szobor, Krisztus kereszten.
Természeti környezet: Tintagyep, Fehér
eperfa I. , Fehér eperfa II. , Fekete nyárfák 5 db az Ifjúsági parkban, Fekete fenyő, Kálvária,
Holt-Tisza és élővilága, Kunhalmok.
Az Értéktár Bizottság tagjai az alábbi
javaslatokat hozták a Magyar Értéktárba való felvételről:
A Értéktár Bizottság tagjai közösen
javasolták, hogy Galántai Lelovich György felvételre kerüljön a Magyar Értéktárba, hisz
munkássága igazi hungarikum.

2015. január 12.
Molnár Barna
Települési Ertéktár
Elnöke

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzat és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal között kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján a
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejött Együttműködési Megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni.
Az Együttműködési Megállapodásban foglalt szabályok alapvetően beváltak, azonban a
helyiség használatára vonatkozó szabályt pontosítani szükséges, konkrétan kijelölni a
napokat, amikor igénybe vehetik a tárgyalóhelyiséget.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2015.(I.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzetiségi jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése alapján a 171/2014.(X.21.) sz.
önkormányzati határozattal elfogadott Fegyvernek Város Önkormányzata és a
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési
Megállapodást felülvizsgálta és ennek eredményeként az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Együttműködési Megállapodás I. CÍM 1.) pontja „A FRNÖK önkormányzati feladat
ellátásához a Városháza tanácskozótermét ingyenesen rendelkezésre bocsátja, havi 16 órában igény
szerint, munkaidőben 8-16 óráig, melyből az egyik nap a testületi ülések napja.” hatályát veszti,

helyébe az alábbi 1.) pont lép:
1.) A FRNÖK önkormányzati feladat ellátásához a Városháza tanácskozótermét a
képviselőtestület ingyenesen rendelkezésre bocsátja az alábbiak szerint:
a.) Minden hónap első hétfői munkanapon
800-1600 óráig,
b.) Testületi ülések napján:
800-1600 óráig.
Amennyiben a hónap első hétfői napja ünnepnapra esik, helyette kedden 800-1600
óráig biztosítja.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. január 09.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzata

Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,
valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátására
Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 27. § (2) bekezdés és a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdés alapján Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselőtestülete (továbbiakban: FÖK) és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(továbbiakban: FRNÖK) között a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az
alábbi megállapodást kötik:
A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:
-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(továbbiakban: Mötv.)
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. (továbbiakban: Njtv.)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.r.)

A megállapodó felek a fenti jogszabályok alapján abból a meggyőződésből kötik a
megállapodást, hogy ezzel segítsék a helyi nemzetiség etnikai hovatartozásának erősítését,
kultúrájuk megőrzését.
I. CÍM: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok:
A fenti célok megvalósítása érdekében
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal köteles biztosítani:
1.) A FRNÖK önkormányzati feladat ellátásához a Városháza tanácskozótermét
ingyenesen rendelkezésre bocsátja, havi 16 órában igény szerint, munkaidőben 8001600 óráig, melyből az egyik nap a testületi ülések napja.
2.) Egyéb rendezvény a Fegyverneki Művelődési Házban tartható a Művelődési Ház
igazgatójával történő előzetes egyeztetés után.
3.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvvezetőt biztosít a testületi üléseken
a FRNÖK számára. Egyéb feladatai ellátásához a közfoglalkoztatás lehetőségei szerint
biztosít adminisztrátort.
4.) A jegyző – távollétében a jegyző megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
Az ülésen az önkormányzat részéről szükség szerint a polgármester (alpolgármester), a
Polgármesteri Hivatal részéről részt vesz: a gazdaságvezető és a jegyzőkönyvvezető.
II. CÍM: Részletes kérdésekre vonatkozó szabályok:

2
A FRNÖK bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
munkafolyamatba épített ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal (gazdaságvezető) gondoskodik.
I. FEJEZET: A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje
1.) A költségvetés elkészítése és elfogadása:
a.) Az éves költségvetésről szóló határozat tervezethez mellékelni kell az indoklási
lapot, mely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat, továbbá a pénzellátás
ütemezését.
b.) A költségvetési határozat tervezetet a FRNÖK elnöke döntésének megfelelően a
jegyző készíti el tárgyév december 10-ig.
Az előkészítést és adatszolgáltatást, a költségvetési törvény szerinti állami támogatás
igénylése, testületi anyag elkészítése: a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
gazdaságvezetője végzi.
2.) Számlanyitás, törzskönyvi nyilvántartás, adószám igénylés:
A FRNÖK költségvetési adatszolgáltatásával, önálló fizetési számla nyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat
a Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője végzi a jogszabályokban meghatározott
határidők betartásával.
3.) Egyéb kérdések:
a.) A FÖK a FRNÖK költségvetési határozata törvényességéért, bevételi, kiadási
előirányzatainak
megállapításáért
és
teljesítéséért,
egymás
kötelezettségvállalásaiért, tartozásaiért nem tartoznak felelősséggel.
b.) A Polgármesteri Hivatal elkülönítetten vezeti a FRNÖK számviteli, vagyoni
nyilvántartását és készíti el a számszaki beszámolót.
c.) A FRNÖK pénzforgalmának végrehajtása a FRNÖK bankszámláján
Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik, utólagos visszavezetéssel.

a

d.) A FÖK a FRNÖK költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési
jogosultsággal.
II. FEJEZET: A költségvetési gazdálkodás rendje
1.) Operatív gazdálkodás:
a.) A FRNÖK tevékenységéért, tartozásaiért, költségvetésük betartásáért a FRNÖK
felelős.
b.) A FRNÖK bevételi forrásaiból az állami támogatást (általános működési
támogatás) az állami támogatás önkormányzat számlájára érkezésétől a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint biztosítja.
c.) A FÖK saját forrásból FRNÖK-ot érintő bevétel terhére átmenetileg sem előlegez.
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d.) A költségvetés alakulásáról a
jegyző negyedévente tájékoztatja a
FRNÖK elnökét könyvelési értesítővel a zárást követő hó 15-ig.
e.) A költségvetés végrehajtásáért a FRNÖK elnöke felel.
f.) A Polgármesteri hivatal csak szabályosan kiállított számla alapján, a FRNÖK
határozata alapján személyi jellegű kifizetéseket, a költségvetésben szereplő
feladatokra és összegig teljesít kifizetést a forrás erejéig.
g.) Házipénztári kifizetéseknél a Polgármesteri Hivatal Házipénztári Szabályzata az
irányadó.
h.) A FRNÖK gazdálkodására a Polgármesteri Hivatal szabályzatait kell alkalmazni,
melyet a FRNÖK köteles betartani.
i.) A FRNÖK határozatban kérhet támogatást közfeladat ellátására a FÖK-től.
2.) Előirányzat módosítás:
a.) A költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatok tervezett összegét meghaladó
bevételek és kiadások előirányzat módosítására augusztus 31-ig és november 30ig, évi két alkalommal kerül sor.
b.) Az előirányzat módosításáról a jegyző (gazdaságvezető) kezdeményezésére, a
FRNÖK elnök javaslatára a FRNÖK dönt határozattal.
3.) Beszámoló, zárszámadás:
a.) A könyvviteli adatok alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal elkészíti a
költségvetésnek megfelelő tartalommal a számszaki beszámolót.
b.) A szöveges értékelés elkészítéséhez a tételes könyvelési anyagot és számszaki
beszámolót átadja a FRNÖK elnöknek a tárgyévet követő év február 15-ig.
4.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés
igazolására vonatkozó szabályozás
a.) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a FRNÖK elnöke vagy írásbeli
meghatalmazása által helyettese jogosult. Kötelezettségvállalás, utalványozás csak
írásban történhet.
b.) Szakmai célszerűség indokoltságát a számlán aláírással igazolja a FRNÖK elnöke
által kijelölt nemzetiségi képviselő.
c.) Ellenjegyzést, érvényesítést a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, pénzügyi
csoport, ügyintéző III., főkönyvi könyvelő II. végzi a Fegyverneki Polgármesteri
Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje alapján.
d.) A FRNÖK kötelezettségvállalásának, utalványozásának ellenjegyzése esetén a
jogszabály szerinti összeférhetetlenség biztosítása a FRNÖK feladata.
5.) Intézményi belső ellenőrzés:
A munkafolyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal pénztárellenőre végzi, (Kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai
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teljesítés igazolása, pénzügyi ellenjegyzés szabályszerűségét) a költségvetésben foglaltak
betartását a gazdaságvezető ellenőrzi.
III. FEJEZET:
a.) A FRNÖK működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal végzi.
A Polgármesteri Hivatal az elnök (helyettes) által átadott határozati javaslatokat és
testületi ülési meghívót változatlan tartalommal legépeli és 3 példányban
sokszorosítva átadja az elnöknek az átvételtől számított 3 napon belül.
A jegyzőkönyvvezető az ülésekről készült jegyzőkönyvet változatlan tartalommal
legépeli 2 példányban.
A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt
jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal az Elnök
közreműködésével a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül rögzíti a Nemzeti
Jogszabálytár rendszerbe, 1 példányt a helyi önkormányzat jegyzőjének, 1 példányt a
FRNÖK elnökének átad.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal által
biztosított jegyzőkönyvvezető végzi.
A FRNÖK kérésére, az elnök (helyettes) által átadott hivatalos levelet a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal dolgozója (kijelölt jegyzőkönyvvezető) legépeli, rögzíti, ezeket
elkülönítetten nyilvántartja és teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
A leadott kézirat anyagát a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal őrzi.
A testületi döntésekről készült kivonatokat a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
nyilvántartja, igény szerint fénymásolatot készít.
b.) A FRNÖK bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal gondoskodik az együttműködési megállapodás pontjaiban
rögzítettek alapján.
c.) A FRNÖK működésével kapcsolatos költségek – a FRNÖK telefonköltségének
kivételével – a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalt terhelik.
Ez a megállapodás 2014. november 1-től lép hatályba.
Fegyvernek, 2014. október 28.
Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

Páva Bertalan elnök
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A módosítás 2014. december 15-én lép hatályba.
Fegyvernek, 2014. december 12.

Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

Páva Bertalan elnök
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. december 15-ei ülésén a
13/2014.(XII.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2015. évre 500.000,- Ft támogatási igénnyel
fordul Fegyvernek Város Önkormányzatához, mely összeget kizárólag az alábbi feladatokra szeretnék
fordítani:
a.) Nemzetiségi intézmény alapítása,
b.) Nemzetiségi pályázat kiírása,
c.) Ösztöndíj alapítása,
d.) Saját kultúra megóvása,
e.) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat fenntartására, működtetésére vonatkozó anyagi
hátterek biztosítása,
f.) Mezőgazdasági munkák, azon belül a földprogram előkészítése, kivitelezése és az ezzel járó
feladatok ellátása,
g.) Pályázat benyújtása állami támogatásra.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás II. fejezet 1.)i.)
pontja tartalmazza, hogy
„A FRNÖK határozatban kérhet támogatást közfeladat ellátására a FÖK-től.”
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat azonban nem lát el közfeladatot.
A fentiek és a 2015. évi költségvetés előzetes adatai alapján, nem javaslom a támogatás odaítélését.
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2015.(I.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által kért 500 eFt támogatást nem tudja teljesíteni.
Erről értesül:
1.) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. január 06.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség biztosításának igényléséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. december 15-ei ülésén a
15/2014.(XII.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy irodahelyiség biztosítására vonatkozó igényét
benyújtja a Fegyvernek Város Önkormányzatához.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti
együttműködésről:
80. § (1) A települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi
önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit,
továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és
fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás I. CÍM 1.) pontja
tartalmazza, hogy
„A FRNÖK önkormányzati feladat ellátásához a Városháza tanácskozótermét ingyenesen
rendelkezésre bocsátja, havi 16 órában igény szerint, munkaidőben 8-16 óráig, melyből az egyik nap a
testületi ülések napja.” (E rendelkezést önálló napirend keretében javasoljuk pontosítani.)
A fentiek alapján Fegyvernek Város Önkormányzata eleget tesz a jogszabályban előírt
kötelezettségének és a törvényi előíráson felül nem tud külső irodahelyiséget biztosítani.

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2015.(I.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodahelyiség biztosításának igényléséről szóló kérelmét nem támogatja, mivel arról az
Együttműködési Megállapodás rendelkezik.
Erről értesül:
1.) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. január 14.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésére a Fegyverneki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére településőrök létesítésére vonatkozó igényléséről
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. december 15-ei ülésén a
16/2014.(XII.15.) sz. határozatával döntött arról, hogy településőrök létesítésére vonatkozó igényét
benyújtja a Fegyvernek Város Önkormányzatához.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2015. évtől kezdődően a Fegyvernek Város
Önkormányzat gazdasági programjában tervként szerepeltetjük a közterület-felügyelet felállítását.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §-a rendelkezik arról, hogy a közterületi
rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az
önkormányzati vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg
közterület-felügyelő útján gondoskodhat.
A hivatkozott törvény 2. § (3) bekezdése alapján:
2. §
(3) A felügyelőnek – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározottakon túl –
vizsgát kell tennie e törvény és a végrehajtására kiadott, valamint az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott rendelkezések ismeretéből.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy amennyiben dönt a közterület-felügyeletről, a
leendő közterület-felügyelők a törvényi előírásoknak megfelelő képesítéssel fognak rendelkezni.
Fegyvernek Város Önkormányzata a közterület-felügyelet ellátására tekintettel nem tudja biztosítani a
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a roma származású településőrök
foglalkoztatására vonatkozó igényét.
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2015.(I.29.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat településőrök foglalkoztatására vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Erről értesül:
1.) A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2015. január 14.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.

____

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-i ülésére az Alsóréti Holt-Tisza
Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről szóló 225/2005.(XII.15.) sz. határozatának
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza üzemeltetésével kapcsolatban - 2014. december 16-án –
megbeszélésre került sor a területi engedélyeket értékesítő horgászegyesületek képviselőivel.
(Fegyverneki
Horgászegyesület,
Sárszögi
Sporthorgász
Egyesület,
Törökszentmiklósi
Horgászegyesület, Tiszapüspöki Szőke Tisza Horgászegyesület, a Munkás Horgászegyesület
Kisújszállás nem vett részt a megbeszélésen) A résztvevők tájékoztatást kaptak a 2014. évben elvégzett
feladatokról, valamint a halászati üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokról és bevételekről. A
megbeszélés témája volt továbbá, a 2015. évi horgászrend kialakítása valamint a területi engedélyek
árainak megállapítása.
A megbeszélésen az egyesületek, valamint az üzemeltető - Fegyverneki Mezőgazdasági
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény – részéről, az alábbi javaslatok érkeztek, a 2015. évre
vonatkozó horgászrend kialakításával kapcsolatban:
1. Az üzemeltető részéről javaslat érkezett, hogy az éves területi engedélyek árainak emelésére
van szükség. A javaslatot a horgászegyesületek is támogatták, az emelés mértékére azonban
több javaslat is elhangzott. Az egyesületek javasolták, hogy a napi területi engedélyek árai ne
változzanak, az éves területi engedélyeknél pedig 10%-20% közötti áremelést tartanak
elfogadhatónak. Az előzőek miatt javasoljuk, hogy a képviselőtestület a 2015. évre érvényes
éves területi engedélyek árait az alábbiak szerint módosítsa.

Felnőtt éves:
Ifjúsági éves
Gyermek éves:
Női éves:
Csónakos, etetőhajós
stéges pótjegy

2014. év
16.000.-Ft
8.000.-Ft
2.500.-Ft
8.000.-Ft
4.000.-Ft

2015. évre javasolt
18.000.-Ft
9.000.-Ft
3.000.-Ft
9.000. Ft
5.000.-Ft

A módosításokhoz a halgazdálkodási terv II.4. pontjának módosítására van szükség.
2. A vízterületen régóta visszatérő probléma, hogy egyes felnőtt horgászok megpróbálják
kijátszani a szabályokat azzal, hogy gyermek éves területi engedéllyel rendelkező gyermek
horgász társaságában, Ők végeznek horgászati tevékenységet. A halőr ellenőrzésekor pedig
azt állítják, hogy csak segítenek a gyerekhorgásznak. Néhány vízterületen ezt úgy próbálták
kivédeni, hogy a horgászati szabályok közt szerepel a következő rendelkezés: „A gyermek
horgász kísérője a horgászfelszerelést nem kezelheti”. Amennyiben az előző szabály szerepel
a horgászrendben, a halőr feljelentése esetén, a halászati felügyelő is könnyebben tud eljárni
az ilyen esetekben.
Javasoljuk, hogy a képviselőtestület fogadja el a halgazdálkodási terv - előző szabállyal
történő - kiegészítését. A fenti módosításhoz a halgazdálkodási terv II.6.1. pontjának
módosítására van szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:
………/2015.(I.29.) sz.

határozati javaslat:

2

Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről szóló 225/2005.(XII.15.)
sz. határozatának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási
Tervéről és Horgászrendjéről szóló 225/2005.(XII.15.) sz. határozatának mellékletét képező
Halgazdálkodási Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Halgazdálkodási terv II.4. pontja az alábbira módosul:
II.4.

A kiadható horgász területi engedélyek száma és ára:
Összes kiadható éves területi engedély száma:

Felnőtt területi éves:

1200-1500 db

1100 db

18.000.- Ft

Felnőtt területi napi:
600 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

2.500.- Ft.

Felnőtt területi heti:

100 db

10.000.- Ft

Ifjúsági területi éves:

100 db

9.000.- Ft.

Ifjúsági napi:
50 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

1.500.- Ft.

Gyermek területi éves:

3.000.- Ft.

300 db

Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

800.- Ft.

Csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy

5.000.- Ft

Női területi éves

9.000.-Ft

A jegyárak évenkénti korrekciója végrehajtandó!

2.) A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„Gyermek horgász kísérője, a horgászfelszerelést nem kezelheti.”
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. január 22.
/:Tatár László:/
polgármester

FEGYVERNEK ALSÓRÉTI HOLT-TISZA

HALGAZDÁLKODÁSI TERVE

HALÁSZATI JOG JOGOSULTJA:

ALSÓRÉTI HOLT-TISZA
HALÁSZATI KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN:
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYATA

2012. december 04.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Alsóréti
Holt-Tisza
Halászati Közösség,
mint
Halászatra jogosult

HALGAZDÁLKODÁSI TERV

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I.1. A vízterület neve:
Fegyvernek-Alsóréti Holt-Tisza

I.2. A vízterület határai:
a.) Önkormányzati tulajdonú vízterület:
Törökszentmiklós Önkormányzat:
Törökszentmiklósi külterület: 0357 hrsz.,
0365/12 hrsz
Nagykörű Önkormányzat:
Nagykörűi külterület: 0203/a; 0205 hrsz.,
Fegyvernek Önkormányzat:
Fegyverneki külterület: 0390/1; 0390/2 hrsz
012/a ;018/a; 018/chrsz
0383; 0386 hrsz
Nagykörűi külterület: 0207/a hrsz

b.) Egyéb tulajdonú vízterület:
Nagykörű Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet a
nagykörűi külterület 0186/1; 0188/1; 0199/1; 0199/3 hrsz-ból a
Holt-Tisza művelési ág.

I.3.1

A halászati jog tulajdonosa, címe, telefonszáma:
Társult Halászati közösségben:
Fegyvenek
Nagyközség
Felszabadulás út, 171. sz.
Telefon:
56/481-022.

Önkormányzata,

Fegyvernek,

Törökszentmiklós Önkormányzata, Törökszentmiklós, Kossuth
Lajos út, 135/a.
Telefon:
56/390-958
Nagykörű Község Önkormányzata, Nagykörű, Május 1. út 1.
Telefon:
56/ 494-001
Magyar Állam képviseletében: Szolnok Megyei Önkormányzat FM.
Hivatala, Szolnok, Kossuth Lajos út, 2.
Telefon:
56/

I.3.2.

A Társult Halászati Közösség nevében a halászati
jogot a tulajdonosi közösség 3/2002. (III.25.) számú
határozata alapján:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata gyakorolja
képviselője: Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
(Halászati közösség határozata - Mellékletben).

I.3.3.

A
halászati
jog
gyakorlásával
üzemeltetési feladatokat ellátja:

összefüggő

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 233/2005.
(XII.15.) számú határozata alapján:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény,
Fegyvernek, Felszabadulás út 175.
Telefon: 56/ 556-013
(Melléklet: Alapító Okirat)

I.4. A használatba adási okmányok, illetve a vízterületek
kimutatási sorszámai:
Mellékletben.

I.5. A vízterület nagysága és megoszlása:

2/a esetén
2/b esetén
összesen

Holt-Tisza
47,4617
41,1594
88,6211

Mocsár
19,2795
19,2795

Össz
66,7412
41,1594
107,9006

A terület ökológiai adottságai, valamint a hasznosítási besorolások alapján a HoltTisza halászatilag hasznosítható tényleges területe:
Holt-Tisza:88,6211, + mocsár 19,2795, Σ = 107,9 ha, ≈ 108 ha

I.6. Elérendő cél:
A holtág egyéb irányú rendeltetéséhez, és hasznosításához igazodó
horgászati hasznosítás kialakítása, és biztosítása. A holtágon végrehajtott
rehabilitációs tevékenység következtében az ökológiai feltételek jelentős
mértékben javultak. A halgazdálkodás során ennek megfelelő minőségű, a
lehető legszélesebb faj-, és korösszetételű halállomány kialakítása és
fenntartása a cél. Az elsődleges horgászati hasznosítás mellett szükség
szerint az állomány halászati módszerekkel történő szabályozására kerülhet
sor, de csupán azért, hogy az élőhelyen a megfelelő korú, és sűrűségű
halállomány tartósan fennmaradhasson.

II. ELŐÍRÁSOK
II.1. A halászat módja:
Az állományfelmérés, szabályozás, anyahalfogás és halmentés szükség
esetén elektromos halászógép, vagy egyéb, az 1997. XLI. törvényben
engedélyezett halászati eszközzel történő fogás alkalmazható.

II.2 A horgászat módja:

A halászati vízterületen a halnak horgászeszközzel (készséggel) vagy a
csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb, emelőhálóval való fogása. A
helyi horgászrend szerint csak az éves és a heti területi engedély
lehetőséget biztosít éjszakai horgászatra.
Horgászni, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény, a
végrehajtásáról kiadott 78/1997. (XI.4.) FM rendelet, a nem halászható,
(horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok
szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes
rendelet, valamint a Horgászat Országos Szabályai és a helyi horgászrend
betartásával lehet.

II.3. Kisszerszámos területi engedélyek száma és ára:
Nem adható ki.

II.4. A kiadható horgász területi engedélyek száma és ára:
Összes kiadható éves területi engedély száma:

1200-1500 db

Felnőtt területi éves:

18.000.- Ft

1100 db

Felnőtt területi napi:
600 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

2.500.- Ft.

Felnőtt területi heti:

100 db

10.000.- Ft

Ifjúsági területi éves:

100 db

9.000.- Ft.

Ifjúsági napi:
50 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/

1.500.- Ft.

Gyermek területi éves:

3.000.- Ft.

300 db

Gyermek napi:
10 db
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/
Csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy
Női területi éves

800.- Ft.

5.000.- Ft
9.000.-Ft

A jegyárak évenkénti korrekciója végrehajtandó!

II.5. Halőrzés:
A halőrzési feladatokat a halászatra jogosult Fegyverneki Önkormányzat

4 fő mezőőre valamint 1 fő halőr, ill. a három érintett Horgászegyesület
(-ek) egyesületenkénti 4 fő(összesen 12 fő) társadalmi halőre látja el,
továbbá a Törökszentmiklósi Önkormányzat alkalmazásában lévő 7 fő
mezőőr látja el.

II.6. Helyi horgászrend:
II.6.1. A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét
szolgáló intézkedések:
A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre
nyújtanak a holtág halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet.
Ezért ezek irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért
horgászokat az egyesület(ek) szigorúan szankcionálják.
A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag
nem juthat a holtág vizébe.
A holtág halállományának védelme érdekében a nem fogható halfajokról és
víziállatokról szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet alapján
került sor a horgászrend kialakítására. A fenti általános jogszabály
előírásain kívül a halkihelyezéseket követően az „első tavaszi” és az
„utolsó őszi” telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerül
elrendelésre kihirdetésre.
Az amur minimálisan kifogható mérete 50 cm.
A compó kifogható minimális mérete 25 cm.
Az elveszett horgászengedély, területi jegy, fogási napló csak új területi
jegy váltásával pótolható.
A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai
állapotának károsításával.
A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen
jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.
Csónakos horgászat esetén maximálisan 2 jelölt helyet lehet kialakítani, a
jelölés azonban nem érhet túl a parti növényzet sávján. A kikötéshez
használt karókat a horgászat befejeztével ki kell szedni, függetlenül attól,
hogy azokat ki helyezte el. Ennek elmulasztása szankciókat von maga után.
Napijeggyel kifogható 2 db nemes-, és 2 kg egyéb hal.
Az 1-es tóegységen a horgászati tevékenység csak a nagykörűi híd és
sportpálya mellett található műtárgy közötti szakaszon engedélyezett, az 1es tóegység további szakasza (pajkos) a természetes szaporodás,
halutánpótlás biztosítása érdekében fokozott védelemben részesül ezért ott
mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.
A területi engedélyek minden esetben tartalmazzák:
- az engedélyes nevét és lakcímét,
- az érvényes állami horgászjegy számát,
- a halászati vízterület megnevezését,
- az engedély érvényességének időtartamát.
- a horgászat engedélyezett időtartamát naponta,
- az Országos Horgászrendben foglalt tilalmakra és korlátozásokra való
figyelemfelhívást,

- a hatályos halászati jogszabályoktól való eltérést, a tilalmi idők, a
méretkorlátozások a naponta és évente kifogható mennyiségek terén,
Egy felnőtt éves területi jeggyel maximum 40 db nemeshal fogható. Ifihorgászok évente maximum 30 db, gyermekhorgászok 5 db nemes halat
foghatnak. (ennek ellenőrizhetősége érdekében a területi jegy fogási
mellékletet tartalmaz, amellyel figyelemmel kísérhető az éves 40, 30 ill.
5 db nemeshal mennyiség).
Amennyiben ezt a mennyiséget a horgász megfogta, a horgászatot csak új
területi engedély megváltása esetén folytathatja.
A területi engedély csak a mellékletét képező fogási lappal együtt
érvényes. A fogási lap elvesztése esetén csak új területi engedély váltása
esetén folytatható a horgászat.
A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az
előző területi engedélyének fogási táblázatát leadta. (Kivétel: az első váltás
valamint a területi jegy és a táblázat elvesztése)
A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.
Egy napijegy adott nap reggel 6 órájától másnap reggel 6 óráig jogosít
horgászatra.
Az érvényes napijeggyel rendelkező a felnőtt horgász a méretkorlátozás alá
eső halakból 3 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat,
az ifi horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot egyéb halból 5 kgot foghat, a gyermek horgász pedig a méretkorlátozás alá eső halakból 1
db-ot egyéb halból pedig 3 kg-ot foghat.
A 8 kg feletti ponty nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell
helyezni.
A 12 kg feletti amur nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell
helyezni.
Az Alsóréti Holt-Tisza 1., 2., 3., és 4., tóegységében tilos csónakot
használni
A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) csak az 1., 2.,
és 5. számú tóegységeken engedélyezett. A 3., és 4. számú tóegységeken a
műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) nem
engedélyezett.
Csónakot és etetőhajót csak az éves csónakos és etetőhajós pótjegy
birtokában lehet használni. Csónak használata csak az 5. tóegységen,
etetőhajó használata pedig csak a 4. és 5. tóegységen engedélyezett.
Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot.

Stégről horgászati tevékenység csak éves csónakos-etetőhajós-stéges éves
pótjegy birtokában végezhető
A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival,
műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem.
Az Alsóréti Holt-Tisza IV. tóegységén a horgászati tevékenység csak a jobb
parton (nagykörűi oldal) engedélyezett, a bal parton mindennemű horgászati
tevékenység folytatása tilos.
Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati
tevékenységet folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval.
Gyermek horgász kísérője, a horgászfelszerelést nem kezelheti.

III. HALÁLLOMÁNY
KIALAKÍTÁSA,
ÉVENKÉNTI HALASÍTÁSI ELŐÍRÁSOK
2006 során szükséges egy átfogó próbahalászat végrehajtása, valamint az
eddigi horgász-halászfogások átfogó értékelése, mivel a holtág
halállományának összetétele pontosan nem ismert.
Tájékoztató jellegű adatok állnak rendelkezésre a horgász-fogások alapján,
de ezek szelektív, és pontatlan volta miatt csak egy általános képet kaphatunk
arról, hogy a holtágon milyen állománytársulások a legjellemzőbbek. Ezt a
képet alapvetően befolyásolja, hogy a horgászfogások csak bizonyos
fenntartásokkal adnak képet a valós állapotokról, ill. az eddigi halászati
hasznosító a rendszeresen végrehajtott elektromos, ill. egyéb halászati
módszerekkel végrehajtott halászatai során, egyáltalán nem volt érdekelt a
valódi halállomány-összetételének rögzítésében.
A korábban számított adatokat ezennel, a megvalósított rehabilitáció
pozitív hatásaival kiegészítve rögzítjük Ennek során elsősorban, a halélettani
szempontból kedvező mértékű területnövekedést vettük figyelembe, valamint
azt a tényt, hogy az új halászati hasznosító, a megfelelő időben végrehajtandó
kívánatos mértékű vízszintemeléssel, a természetes szaporodás intenzívebb
kihasználásával, halászati szakember alkalmazásával,
a szükséges vízminőségi vizsgálatok elvégzésével, az eddiginél lényegesen
aktívabb halőrzéssel kíván hozzájárulni a természetes szaporodás, valamint az
optimális halállomány kialakulásának biztosításához.
A Holtág haltermelő képességének maximalizálásához és fenntartásához
hozzájárulnak azok a hosszú távú elképzelések, amelyek során a horgász-, és
rekreációs- turizmus, az idegenforgalom megnövekedésével számolnak.. A
Holtág vízminőségének folyamatos ellenőrzése, a különböző fajok eltérő ívási
igényeihez igazodó vízszintemelés, az állományszabályozás erőteljesebb
alkalmazása reményeink szerint jelentősen növelni fogja, az eddigi
halbiomassza, ill. a horgászok által ténylegesen kifogható halak mennyiségét.
A víz jellege alapján elsősorban az állóvizet kedvelő fajok kihelyezése
járhat eredménnyel. Visszafogás során főként a pontyra van igény, de szívesen
horgásznak itt keszegfélékre, (vörösszárnyú keszeg, bodorka, dévérkeszeg,
kárász, ezüstkárász, jászkeszeg, stb.). A horgászoktól begyűjtött információk
alapján a holtág törpeharcsa-állománya túlnépesedett, degradált. A rendkívüli
elszaporodottság miatt alacsony egyedsúly és magas darabszám jellemzi e
populációt, amely az ismert élettani okok miatt a holtág egyéb
halállományainak egészséges fejlődését is jelentősen hátráltatja. (Ikra és
ivadékkifalás). A holtágban is közismert az a késő-tavaszi, kora-nyári jelenség,
amikor az újonnan kikelt törpeharcsa ivadékok hatalmas „bolyban” bandázva,
egy tömegben keresik táplálékukat. Ebben az időszakban végrehajtott
célirányos aprószemű szákolással jelentős mennyiségű törpeharcsa ivadék
eltávolítását tervezzük.

A csuka, mint a holtág jelenlegi csúcsragadozója, a rehabilitációs
beavatkozások után is remek életteret talált a területen. Mennyiségileg minden
korosztályra kiterjedően egészséges, reproduktív állománya él a holtágban. E
populáció megőrzése, fenntartása továbbra is fontos feladat. A
tulajdonosváltást követően, az eddigi vizsgálatokat pótló felmérések
alapozhatják meg, hogy elegendő-e önfenntartáshoz jelenlegi állomány, vagy
esetleg bizonyos korosztályok pótlása szükséges.
A kiváló vízminőségű Nagykunsági Főcsatornából történő vízkivétel, a
végrehajtott rehabilitációs munkálatok (vezérárok kialakítása, kotrás,
megnövelt vízmélység- és mennyiség), az intenzívebb vízforgalom biztosítása
lassú, enyhe áramlást, szükség esetén magasabb vízszint biztosítását teszi
lehetővé. Ez a telelési esélyek jelentős növelése mellet a rgadozó őn, -balinállomány növelését teszi lehetővé.
A süllőállományról jelenleg nincs pontos képünk. A korábbi halászati
hasznosító „rablógazdálkodásáról” szóló bejelentések alapján a holtág
kontrollálatlan elektromos lehalászása során „mázsaszámra” történt kifogása
és elszállítása a vízterületről, de hitelt érdemlő jegyzőkönyv, dokumentáció
nem született a témakörben. Ezért a korábbi állapotokat tekintjük kiindulási
alapoknak és az elkövetkezendő időszak fogási adatai képezhetik a távolabbi
kihelyezések érdemi alapjait.
Az eddigi pontatlan és hiányos visszafogási adatok, kihelyezési táblázatok,
tulajdonviszonyok
szóbeli
tájékoztatások
alapján
egyértelműen
megállapítható, hogy a holtág haltermelő képessége messze nincs kihasználva.
Ennek ellenére a jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével
kijelenthető, hogy a holtágba busa, ill. amur kihelyezése nem lehetséges, mivel
a teljes szeparáltság, a természetes átjárhatóság (szaporodási, táplálkozási,
telelési migráció), kizárása a vízterületen nem biztosítható.
A védett, ill. veszélyeztetett halfajok jelenléte csupán alkalmilag detektált,
de az ökológiai adottságok következtében az állóvizeket, ill. a lassú áramlású
vizeket kedvelő fajok számára nagyon kedvező feltételek biztosítottak. Az
időnként előkerülő egyedek arra utalnak, hogy mind a holtágban, mind a
vízellátást biztosító Nagykunsági Főcsatornában jelentős populációk növelik a
terület ökológiai potenciálját. (csíkfélék, tarka-géb, nyurga-ponty, stb.).
A holtág halállományának migrációja a vízeresztések (feltöltések) során a
Nagykunsági Főcsatorna felől csak egy durva ráccsal szabályozott.
Amennyiben az okszerű halgazdálkodás során fiatal korosztályú ponty, süllő.
csuka, harcsa stb. telepítésekre kerül sor, szükséges a durva halrácsok sűrűbb
hálóval, szűrőráccsal történő felszerelése. Ugyanekkor biztosítani kell a
megfelelő tisztítással a víz szabad áramlását is.
A számítások alapja, az eddigi 87 ha helyett, a végrehajtott rehabilitáció
alapján; - kb. 95 ha. (A halászatilag hasznosítható terület ugyan Σ=107-108 ha, de ennek nádas, és mocsár jellegű része miatt, a ténylegesen számítható
terület kb. 95 ha.

ÉVENKÉNTI KIHELYEZÉSI IRÁNYSZÁMOK
Halfa
Ponty
Süllő

korosztály
háromnyaras
kétnyaras

db
dkg/db
9500
570

átlagsúly

db/ha

kg

150
20

100
6

14250
114

kg/ha
150
1,2

Terveink szerint évente 3800 kg kétnyaras ponty és kb 200e Ft értékű kárász, ill.
különböző állóvizet kedvelő keszegféle kihelyezésére kerülhet sor. Ennek pontos
mennyiségi adatait, (darabszám, egyedsúly, össsz-biomassza), a mindenkori piaci
lehetőségek határozzák meg.

MELLÉKHASZNOSÍTÁSOK
Szükség szerint plankton (esetleg egyéb haltáplálék szervezet) kitermelése.

ELŐÍRÁSOK
A vízügyi előírásokat a „Fegyvernek-Büdöséri Belvízöblözeti szabályzat”-a
tartalmazza.

F E G Y V E R N E K,

2012. december 04.

Tatár László
Halászati Közösség
közös képviselő

MELLÉKLETEK

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-i ülésére a fegyverneki
0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról
Tisztelt Képviselőtestület!
Engárt László 5435 Martfű Gesztenyesor 13. sz. alatti lakos felajánlja megvételre az
önkormányzat részére a tulajdonát képező fegyverneki 0242/32 hrsz-ú 11,6784 ha nagyságú
156.80 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanból a 181020/6684720 tulajdoni hányadban
képező ingatlanrészét, mely 0,3077 ha nagyságú 4.24 AK értékű terület.
Az eladási árat 20.000.- Ft/AK árban jelölte meg, mely összesen 84.800.- Ft.
A megvételre felajánlott ingatlanban az önkormányzat 2,3058 ha nagyságú 31.7 AK értékű
területrészben tulajdonos.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
………/2015.(I.29.) sz.

határozati javaslat:

fegyverneki 0242/32 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés
terhére megvásárolja Engárt László 5435 Martfű Gesztenyesor út 13. sz. alatti
lakostól a fegyverneki 0242/32 hrsz-ú szántó művelési ágú 11,67841 ha nagyságú
156.80 AK értékű ingatlanból a 181020/6684720 tulajdoni hányadban képező
résztulajdont, mely 0,3077 ha nagyságú 4.24 AK értékű terület, 20.000.- Ft/AK
áron, azaz 84.800.- Ft-ért.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2015. január 19.
/:Tatár László:/
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171.
Tel/fax: 56/556-010
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ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-i ülésére a 2015 évi közfoglalkoztatási
start munka programok elfogadásáról
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Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban – lehetősége van
2015 évben start programok indítására, melyek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállalok foglalkoztatása valósulhat meg a településen.
2015 évben 4 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoztatási programot kíván
indítani.
A korábbiakkal ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz
Önkormányzati önerő biztosítása szükséges.
A programok pontosabb adatai:
1.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
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1.
A helyi sajátosságra épülő programban térkő gyártása a fő tevékenység. A meglévő térkő üzemben
legyártott térkövet, 13000 m2, a város mellékút járdáinak cseréjére, temető útjainak javítására kívánjuk felhasználni. Mivel a tavaly kezdődő csatornázás sok helyen megkívánta a járda burkolat felszedését, ezért a járdaszakaszok sérültek, cseréjül szükségessé vált. Az előző években indított hasonló programokban a város fő útjai,
parkjai és közintézmények előtti szakaszokon az útburkolat cseréje már megtörtént. Ennek folytatása lesz a mellékutak járdaszakaszainak cseréje is. A programban az előző években beszerzett gépeket használjuk (térkő gyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi), emellett kényszerkeverő, cementsilózó, sablonok, gőzborotva, lap vibrátor
és kompresszor beszerzése szükséges. A gyártáshoz az alapanyag szükséglet elengedhetetlen, valamint, üzemanyag, kenőanyag, munkaruha és védő felszerelés beszerzése. A szebb környezet kialakítása mellett további cél a
balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása.

A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:
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Foglalkoztatottak száma:
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2.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

A település közigazgatási területén jelentős mennyiségű – jellemzően nem veszélyes - hulladék kerül elhelyezésre szabálytalanul (Fegyvernek-Kenderes irányában, régi 4-es, 10000 m2 , Fegyvernek-Tiszabő irányában
10000 m2, Fegyvernek Nagykörü Tisza irányában 6000 m2,), mely komoly problémát okoz bel- és külterületen
egyaránt. A program keretében kívánjuk felszámolni az illegálisan lerakott hulladékot, megszűntetni a lerakókat.
A program keretében nem csak a hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása történik meg, hanem a szabálytalan
hulladéklerakók környezete is rendbetételre került, annak érdekében, hogy a további hulladéklerakás megakadályozható legyen. Így nem csak a hulladéklerakás visszaszorítása történik meg, hanem a környezet rehabilitációja
is megkezdőik.
A program keretében Az összegyűjtött hulladék ártalmatlanításra (344 t) a Kétpói regionális hulladéklerakóba
kerül sor.
A program keretében védőfelszerelést, munkaruhát, és az összegyűjtött hulladék szállításával kapcsolatos költségeket (szállítási, lerakási) kívánjuk elszámolni. Továbbá, szükséges a folyamat végrehajtásához, a korábban
beszerzett eszközök (rakodógép, pótkocsi) karbantartását, javítását, alkatrész cseréjét elvégezni.
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Formázott táblázat

3.

Közúthálózat karbantartása

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból 28 km útszakasz állapota, a korábbi programokban elvégzett karbantartási munkálatai ellenére rendkívül rossz, balesetveszélyes, további teljes körű javításra szorulnak. Az eddigi kátyúzás helyett a teljes útfelület felújítását, javítását tervezzük.
A program keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak karbantartását, belvízelvezetését és állagmegóvását végezzük el. A korábban beszerzett gépek igénybevételével a korábbi kátyúzás helyett új önerős út megépítése a cél.
A program keretében védőfelszerelést, munkaruhát és az utak karbantartásához, cseréjéhez szükséges alapanyag
beszerzését tervezzük.

Formázott: Betűtípus: 10 pt, Betűszín:
Automatikus
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: 10 pt, Betűszín:
Automatikus
Formázott táblázat
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: Félkövér

Program fontosabb adatai:
Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,27 cm

130 fő
175 541 091
3 950 914
171 590 177

Formázott: Felsorolás és számozás
Formázott: Aláhúzás
Formázott: Betűtípus: 10 pt
Formázott táblázat
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

4.

Formázott: Betűtípus: 10 pt

Mezőgazdaság

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

A Mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2015-ben. Az előző évekhez hasonlóan két fő ágazatra
bontva: növénytermesztésre és állattenyésztésre.
A növénytermesztésen belül összesen 44 ha nfa –tól bérelt területen szántóföldi kultúra– napraforgó 25 ha, búza
5 ha, takarmány kukorica 8,8 ha , repce 3,5 ha, lucerna 1,7 ha - és 9,6 ha Kavicsos Szövetkezet használatában
lévő területen konyhakerti növény – burgonya 4 ha, vöröshagyma 2 ha, fokhagyma 0,5 ha, fűszerpaprika 1 ha,
zöldség 1 ha, sárgarépa 1 ha. A konyhakertben termesztett növényeket kizárólag kézi erővel kívánjuk előállítani.
A szántóföldi kultúrák előállításában szükség szerint a kézi munkát igénylő munkáknál is igénybe vesszük a
közfoglalkoztatott dolgozókat (kukorica, napraforgó kapálás).
A növénytermesztés során előállított termények egy részéből takarmány, másik részéből élelmiszer alapanyag
kerül előállításra az Önkormányzat működésében lévő konyhán kerül felhasználásra. Az állattenyésztést továbbra is a korábban megvásárolt Kavicsos Majorban folytatjuk. A programon belül tervezünk egy szociális helység
kialakítását. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a száraz időjárás tekintetében indokolt öntöző berendezésre
beruházni. Továbbá, a jobb talaj előkészítés érdekében egy alatalaj lazító gép megvásárlását tervezzük.

Formázott: Betűtípus: 10 pt
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: 10 pt
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,27 cm
Formázott: Felsorolás és számozás

Program fontosabb adatai:
Formázott

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

220

Formázott táblázat

299 124 323

Formázott: Betűtípus: 10 pt

9 620 181

Formázott: Betűtípus: 10 pt

289 504 142

Formázott: Betűtípus: 10 pt
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: 10 pt

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjenek.és a határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjenek:

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: 10 pt
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Betűtípus: (Alapérték)
Times New Roman

3
……………………../20145. (VIII.291.) sz.

Formázott: Balra zárt

határozati javaslat:

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Kközfoglalkoztatási start munka programok elfogadásáról

Formázott: Felsorolás és számozás

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az
alábbi határozatot hozza:Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról
1.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a közfoglalkoztatási start munka programok pályázatainak benyújtásával és kötelezettséget vállal a 2015 évi költségvetés terhére programok
önerejének finanszírozására az alábbiak szerint:
a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Formázott: Behúzás: Bal: 2,22 cm,
Automatikus sorszámozás + Szint: 1 +
Számozás stílusa: a, b, c, … + Kezdő
sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt +
Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely:
1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,27 cm
Formázott: Felsorolás és számozás
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

150 fő
203 128 945

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

5 136 275

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

197 992 670

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Behúzás: Bal: 2,22 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,27 cm

b Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

Formázott: Felsorolás és számozás

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :
Az igényelt támogatások összesen:

100 fő
134 720 851
2 722 134
131 998 717

Foglalkoztatottak száma:
A program teljes költsége:
A felajánlott saját forrás összege :

130 fő
175 541 091
3 950 914

Az igényelt támogatások összesen:

171 590 177

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Formázott: Nincs felsorolás vagy
számozás
Formázott: Behúzás: Bal: 2,22 cm,
Tabulátorok: Nincs 1,27 cm
Formázott: Felsorolás és számozás

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

220

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

299 124 323

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

9 620 181

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Foglalkoztatottak száma:

Az igényelt támogatások összesen:

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Formázott: Nincs felsorolás vagy
számozás

d Mezőgazdaság

A felajánlott saját forrás összege :

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

c Közúthálózat karbantartása

A program teljes költsége:

Formázott: Nincs felsorolás vagy
számozás

289 504 142

Formázott: Nincs felsorolás vagy
számozás
Formázott

„A” alternatíva:

... [1]

Formázott: Felsorolás és számozás

1.Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti
ingatlan eladásához hozzájárul Hadadi Szilvia, Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére
900.000.-Ft értékben, mely nem tartalmazza az értékbecslés és ügyvédi adás-vétellel járó díjakat.

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k

Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződésekz adás-vételi
szerződés megkötésével.
„B” alternatíva:
2.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti a Fegyvernek, Előre út 14.
szám alatti ingatlant Hadadi Szilvia Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakosok részére

Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Behúzás: Első sor: 2 k
Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm
Formázott

... [2]

Formázott: Felsorolás és számozás
Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm
Formázott
Formázott

... [3]

4
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 20154. augusztus 21
január 22.

Készítette: Nardai D.

/:Tatár László:/
polgármester

3. oldal: [1] Formázott

Nardai Dániel

2015.01.22. 15:25:00

Behúzás: Bal: 2,22 cm, Tabulátorok: Nincs 1,27 cm
3. oldal: [2] Formázott

Nardai Dániel

2015.01.22. 15:25:00

Behúzás: Bal: -0,63 cm, Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám:
1 + Igazítás: Bal oldalt + Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm
3. oldal: [3] Formázott

Nardai Dániel

2015.01.22. 15:16:00

Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt +
Igazítás: 0,63 cm + Tabulátorhely: 1,27 cm + Behúzás: 1,27 cm

