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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fegyverek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. június 22-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Burján Attila, Herman József alpolgármester, Magyar 
Lászlóné, Molnár Barna, Szatlóczki Edit, dr. Tatár Gábor alpolgármester, Tháler József és 
Tatár László polgármester képviselők, dr. Pető Zoltán jegyző, 
Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
 
Tatár László polgármester köszönti a képviselőket, külön köszönti a meghívott vendégeket, 
megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőasszonyt kéri fel. 
 
Tatár László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a meghívóban feltüntetett 
napirendeken felül szükségessé vált az alábbi 5.) napirend tárgyalása. 
7.) A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában történő pályázat beadásának 
támogatásáról 
 
Tatár László polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 
egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek és a pótnapirend tárgyalásával. 
 
A képviselők 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:  
 
89/2017.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket és ezen felül 
 
5.) napirend: A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában történő 
pályázat beadásának támogatásáról 
 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

 
Interpellációk:  
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Herman József alpolgármester: A csendháborításra és a lakosok nyugalmának 
megzavarására hívja fel a figyelmet, amelyet egyes személyek okoznak. Mit lehetne ennek 
érdekében tenni? 
 
dr. Pető Zoltán jegyző: Önkormányzati rendelet tartalmazza a zajkeltő berendezések 
használatának szabályait, de a szabálysértési hatáskörök elvétele miatt minimális az  
intézkedési hatásköre az önkormányzatnak. A csendháborítás szabálysértés, a rendőrségnek 
intézkednie kellene, főleg az esti, éjszakai órákban.  
 
Herman József alpolgármester: Annak nincs értelme, hogy rendeletet alkotunk, de nem 
tudjuk betartatni. A lakosság az önkormányzattól, a képviselőktől, a polgármestertől várja a 
segítséget.   
 
Szatlóczki Edit: Van konkrét eset, ami miatt felvetődött ez a probléma? 
 
Herman József alpolgármester: Igen, idegesíti, hogy a szomszédban lakó cigánygyerek 
teljes hangerővel hallgatja a magnóját, amely mellett nem tud például tévézni. Többen is 
jelezték - például a Torony úton – személyesen és a facebokon is ugyanezt a problémát.  
 
Burján Attila: A hét végén voltak a ballagások. 
 
Herman József alpolgármester: Minden hétvégén rendeznek valamilyen ünnepséget, 
keresztelőt, születésnapot, de ha nincs ünnep, akkor is hangosan szól a zene. Nincs azzal 
semmi baj, ha valaki hangosan szereti hallgatni a zenét, de használjon fülhallgatót, zárja be az 
ablakot, ajtót, de ne tegye ki az udvarra a hangfalat.  
 
dr. Tatár Gábor alpolgármester: Ugyanezt tapasztalja a Dózsa Gy., a Gyóni G., a Táncsics 
M. és a Brigád úton is. Egy ideig lehet toleráns valaki, de mindenkinél eljön az a pillanat, 
amikor már nem tud elnéző lenni.  
 
Herman József alpolgármester: Az idősek, egyedül élők félnek fellépni a hangoskodó 
szomszédokkal szemben.  
 
dr. Pető Zoltán jegyző: Az önkormányzati rendelet szerint egyértelműen tilos a 
köznyugalmat, közcsendet zajkeltő berendezéssel zavarni, de kérdés, hogyan lehet betartatni? 
Megnézi a lehetőségeket, egyben felhívja a figyelmet a lakosok összefogására, a közösség 
erejére, amely talán eredményes lehetne a probléma megoldására.   
 
Tatár László polgármester: Az emberi magatartás és az egymás mellett élés szabályainak 
betartásához fel kell nőni, illetve szükséges hozzá egy alapműveltség.  
 
dr. Tatár Gábor alpolgármester: A Bocskai úton a Gesztenyés kocsma mögötti bokor miatt 
nem lehet kilátni, zavarja a forgalmat. Kéri, vizsgálják meg, hogy kinek a feladata a bokor 
gyérítése, illetve kivágása. 
 
Tatár László polgármester: Felírta a jelzést, kimennek az említett helyszínre és megnézik.  
 
Molnár Barna: A Sörpatikával szemben lévő utcában lesz-e szilárd burkolatú út? 
 
Tatár László polgármester: Ebben az évben – a belvíz elvezetés elkészültét követően - 
útalappal látják el az utat a dombig.   
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A képviselők az interpellációkra adott válaszokat egyhangúlag elfogadják.  
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 
igen szavazattal az alábbi határozattal fogadják el: 
 
90/2017.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
2.) napirend: A partnerségi egyeztetés szabályairól 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Molnár Barna az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a rendelet-tervezetet. 
 
Burján Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló rendelet-tervezet megalkotásával.  
 
A képviselők kérdés, véleménynyilvánítás nélkül, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
14/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelete  

A partnerségi egyeztetés szabályairól  
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Molnár Barna az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításáról szóló határozati javaslatot. 
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Burján Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az esélyegyenlőségi 
program módosításával.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
91/2017.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
szóló 85/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Város Önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról szóló 85/2015.(VI.18.) sz. önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A határozat mellékletét képező Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének: „Bölcsődei férőhelyek számának 
növelése” című táblázat „határidő(k) pontokba szedve” sorában 2016.12.31. dátum  
2018.12.31. dátumra módosul.  

 
2.) A határozat mellékletét képező Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének: „Támogatások helyett munka” 
című táblázat „határidő(k) pontokba szedve” sorában 2016.12.31. dátum 2018.12.31. 
dátumra módosul. 
 

3.) A határozat mellékletét képező Fegyvernek Város Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének: „Mi is szeretnénk dolgozni” című 
táblázat „határidő(k) pontokba szedve” sorában 2016.12.31. dátum 2018.12.31. 
dátumra módosul. 
 

Erről értesül:   1.) Tatár László polgármester 
    2.) dr. Pető Zoltán jegyző  

 3.) Képviselő-testület tagjai 
 

4.) napirend: Az „EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon” című pályázat benyújtásáról és 
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Molnár Barna az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja 
a pályázat benyújtását és a kötelezettségvállalást.  
 
Burján Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolja.  
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Kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
92/2017.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon” című pályázat benyújtásáról és előkészítésével 
kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az „EFOP-1.2.11-16 
Esély Otthon” című pályázat benyújtásával. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2017. 
évi költségvetés terhére maximum bruttó 5.000.000 Ft összegben a „EFOP-1.2.11-16 
Esély Otthon” című projekt tervezési (koncepció terv és komplett kiviteli 
tervdokumentáció) és előkészítési (megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérési és 
kihasználtsági terv) munkájának elvégzésére. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
beszerzési eljárás lebonyolítására és az előkészítési/ tervezői szerződés megkötésére és 
a pályázat benyújtására. 

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
5. Nardai Dániel, települési menedzser 

 
5.) napirend: A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában történő 

pályázat beadásának támogatásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Burján Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását 
javasolja.  
 
dr. Tatár Gábor alpolgármester: Mit takar a pályázat címe, neve? 
 
Molnár Barna: Az önkormányzat minden évben nyújt be pályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához. A támogatást a közművelődés fejlesztésére, meghatározott eszközökre 
használhatják fel.  
 
Szatlóczki Edit: Az előterjesztésben nem írták le, hogy mely épületben cserélik a 
nyílászárókat.  
 
Molnár Barna: A Művelődési Ház mellett lévő kisebb épületben történik a nyílászárócsere.   
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A képviselők további kérdés, hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
az alábbi határozattal fogadják el: 
 
93/2017.(VI.22.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában történő pályázat beadásának 
támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. 
a) pontja alapján történő közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
benyújtásához. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3.500 eFt összköltségű 
fejlesztéshez 2.500 eFt saját erőt biztosít a 2017. évi költségvetésében szereplő 
szabad tartalék terhére. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 

 
Napirendek utáni hozzászólás nincs.  
 
Tatár László polgármester megköszöni a résztvevők közreműködését, a nyári szünetben jó 
pihenést kíván mindenkinek és az ülést 16,45 órakor bezárja.  
 
      Kmft. 
 
Tatár László          dr. Pető Zoltán 
polgármester                jegyző 
 
 
           Szatlóczki Edit 
            jkv. hitelesítő   


