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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i üléséről

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József,
Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi
Szoc.Alapszolg.Központ igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető, Miklósi Jánosné,
Kuntzer Mártonné, Nagy Mihály csoportvezető, Stefán András Orvosi Rendelő
mb.vezetője, Nardai Dániel települési menedzser, Dr.Tóth Sarolta háziorvos

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés kezdetén 12 képviselő
jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Hillender Györgyné képviselőt jelöli ki.

A napirendek sorába javasolja felvenni:
15.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
16.) Vízmű céltartalék feloldása
17.) Szennyvíztelep adóság rendezéséről

A polgármester indítványára a testület egyetért, hogy az alábbi sorrendben tárgyalja a napirendeket:

1. Polgármester tájékoztatója
2. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
3. Vízmű céltartalék feloldása
4. 2009. évi költségvetés előzetes tárgyalása, a tervkoncepció módosítása
5. Előterjesztés (tájékoztató) a társulási megállapodások módosításáról
6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásáról
7. Előterjesztés a 215/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (könyvtári pályázat)
8. Előterjesztés a 216/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (közművelődési pályázat)
9. Előterjesztés a Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
10. Előterjesztés a Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
11. Előterjesztés a Kilián u. 24. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
12. Előterjesztés a 0324/19 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlásra.
13. Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos 83/2008.(V. 29.) számú határozattal

módosított 51/2008 (IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
14. Előterjesztés a 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról
15. Előterjesztés a tankötelesek beíratásáról
16. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
17. Szennyvíztelep adóság rendezéséről

Interpellációk:

Krupa István a 4. sz. főúton, a Kenderes felőli szakasz parkoló rendkívül szemetes.

Bognár Zoltán többek kérdését tolmácsolja: van-e valamilyen lehetőség, hogy a 4. sz.
útkereszteződésnél a Felszabadulás útról jobbra kiforduló sáv legyen, mert a nagy forgalom miatt
nagyon nehézkes a jobbra fordulás.
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Herman József: ismét felveti, hogy nagyon sok a kóbor kutya a faluban.
Az útszélek, útpadkák tisztítását – különösen a Felszabadulás úton – kéri.
Az E-on által végzett fakivágásokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem igaz a polgármester elmúlt
ülésen adott azon válasza, hogy semmilyen fa, cserje nem ültethető a magasfeszültség elő. Megnézte
az ide vonatkozó jogszabályt és semmi olyan előírás nincs, hogy a nagyfeszültségű vezeték alatt nem
lehet semmilyen fa, cserje, ellenkezőleg a rendelkezés szerint olyan növényzet telepíthető, amelynek a
magassága a vezetéket 2 m-re nem közelíti meg. Az érintett lakók nem nyugodnak bele az
intézkedésbe és vagy bíróság előtt feljelentik a szolgáltatót, vagy kérik az önkormányzat segítségét,
hogy peren kívül megegyezzenek.

Németh Attila: kéri, hogy az önkormányzat úgy adjon bérbe fakivágást, hogy azzal másnak kárt ne
okozzanak, mert a Törökszentmiklósi Mg. Zrt. Hosszúföldi területén teljes hosszában kitaposták az
ültetvényt.
Megkérdezi, hogy a falopások megakadályozása érdekében a Kavicsosnál át lehet-e vágni az utat?

Dr.Bacsa László: panaszolták a lakók, hogy a kiserdőt és a Kálvária dombnál a fákat kivágta a
hivatal.

Tukarcs Istvánné a szapárfalui temetőnél történt fakivágásokat is sérelmezik a lakók.

Huber Ferenc polgármester válasza: Korábbi képviselői interpelláció után a hivatal felajánlotta a kht-
nak, hogy a 4. sz. úton, a kérdéses parkolóban a szemét elszállításában közreműködik. Meg lehet
ismételni a bejelentést. Jelezték, hogy az önkormányzat tulajdonba vehetné ezt a területet. Ezt a
folyamatot is fel lehet gyorsítani.
A 4. sz. főútra kiforduló sávval kapcsolatban szintén a kht-t kell megkeresni, de valószínűsíthető a
válasz: tervezve van az elkerülő út.
A kóbor kutyákkal a hivatal nem tud mit kezdeni, mert nincs a környéken sintér, a mezőőr nem
végezhet ilyen tevékenységet. Megnehezíti a dolgot az állatvédelmi törvény. Kilőni csak lakott
területen kívül lehet. Az elmúlt évben 300.000 Ft-ba került a kóbor kutyák befogása és kilövése.
Sajnos a felelőtlen kutyatartás nagyon elszaporodott.
A Felszabadulás úton a Kht. feladata az útról a víz leengedése, ettől függetlenül a hivatal is szokta
végezni (a Kht-val történt egyeztetés alapján), a mellékutakon a lakos feladata.
Az E-on a rendelet szerint járt el a fakivágásoknál, több helyen csonkolták a fákat, és végül kevesebbet
vágtak ki, mint amit a felméréskor megjelöltek. A hivatalt csak tájékoztatták erről a munkáról.
Erdő lopással kapcsolatban: A hivatalnak meg kell nézni az utat, két lehetőség van: árok átvágás, vagy
a jegyző engedélyezi, hogy nincs használatban. Az utóbbi időben sikerült nagyobb tételű (35 q)
falopást tetten érni rendőri segítséggel.
A hivatal befejezte a fakivágást, cserjézést. A Kálvária dombnál a későbbiekben a területet
parkszerűvé kellene alakítani, ezért is – és lakossági kérésre is – történt a fakivágás.
A szapárfalui temetőnél szintén területrendezésre kerül sor, a temetkezési helyet bővíteni kell.
Fontos megjegyezni, hogy az erdővel nem az önkormányzat gazdálkodik, az erdő felügyelőséghez
tartozik.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester az írásos tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki:
A közvilágítás mérésre az E-on mérőket állított be, decembertől teljesítmény alapján kell fizetni.
Közben elindult egy pályázat, amit – mint fejlesztést – a testület elé kell terjeszteni.
Az óvodában történt gyermek balesetben a vizsgálat nem állapította meg az óvoda felelősségét,
azonban a szülő 500 ezer Ft kártérítési igényt jelentett be.
A Csobánkai út felújításához a 7 millió Ft fejlesztési hitelt sikerült lehívni.
A pénzintézeti hitel kamatok nagyon ingadoznak, 13-14 % között van.



4

Az építésügyi hatóságok részére előírták, hogy teljes munkaidőben, 2 főt kell alkalmazni.
A képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának január 31-i határidejére hívja fel a figyelmet.

Tűhegyi Julianna a Magyar Kultúra Napjának helyi rendezvényét említi meg.

A képviselők egyhangú szavazattal a tájékoztatót tudomásul veszik.

2.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
előadó: polgármester

A képviselőtestület időben 13 főre egészült ki.

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.

Tukarcs Istvánné: a bizottság 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodással az előterjesztett javaslatot nem
támogatta.

Hillender Györgyné: a Szociális bizottság támogatta az előterjesztést.

Tűhegyi Julianna az Ügyrendi Bizottság a következő kiegészítő javaslattal elfogadásra ajánlja: A
tartós kötelezettségvállalásról szóló határozatban az Orczy A. Ált.Iskolánál a „kiemelt munkaközösség
vezető” a „vezetői pótlék” oszlopból kerüljön át az „egyéb pótlék” oszlopba 2009. február 1-i
hatállyal.

Hozzászólások:

Herman József: Tiszafüreden 24 órás hétvégi ügyeletre az orvosok 50.000 Ft-ot kapnak.
Biztosan meg lehetne találni a forrást. Az elmúlt évben beterjesztett indítványában előadta, hogy
szerinte miből lehetne lefaragni, de ehhez senkinek nem volt javaslata.

Németh Attila: szégyelli magát az orvosok előtt. Méltánytalan, hogy ismét az ügyeleti díjjal
foglalkozik a testület. Nem érti, hogy mi az oka.

Dr.Bacsa László: Hiányolja, hogy nem lett kikérve az orvosok véleménye.

Huber Ferenc polgármester: Az önkormányzati költségvetésben nincs forrás több ügyeleti díjra. Éves
szinten 13-14 millióba kerül az ügyelet.
Az ügyelet témája nem az önkormányzat miatt került annyiszor a testület elé.
Az ügyeleti szolgálatot 35.000 lélekszámra engedélyezik, ezzel szemben Fegyvernek-Örményes-
Kuncsorba lakosságszáma 9000 fő, amire 7.700 eFt finanszírozást adnak, a többit ki kell egészíteni.
Az önkormányzat költségvetésében 60 millió Ft forrás nélküli feladatot vállal fel. Az Orvosi
Rendelőben a takarítók óraidejét is csökkenteni kellett, a hétvégi takarítás pedig már nincs tervezve.

Németh Attila szerint több lehetőség is volna, amiből fedezni lehet az ügyeleti díjat, pl. Holt-Tisza
part rendezésére előirányzott összegből.
A helyi adót úgy is fel lehet fogni, hogy a lakók hozzájárultak a z ügyelethez.
A képviselői tiszteletdíjat javasolja felajánlani.

Dr.Tóth Sarolta háziorvos: Hangsúlyozza, hogy az ügyelet nem az orvosokról szól, hanem a
lakosokért van, de ha valaki túlórázik, azt meg kell fizetni. 2.000 Ft alatt nincs ügyelet sehol.
Az orvosok eddig is becsületesen ellátták és továbbra is ellátják az ügyeletet.
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Szatlóczki Edit: az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy az ügyelettel kapcsolatban
bármilyen negatív döntést hozzon. Meg kell találni a módját, hogy az ügyeleti díjat megkapják.
Példaként említi, hogy vissza lehetne adni a horgász területet a Halász kft-nek.

Dr.Kiss Györgyné az orvosok felelősségét, állandó készenlétét említi.

Bognár Zoltán: Rangsorolni kell a feladatokat. Az egészségügyön nem lehet spórolni. Fenn áll annak
a veszélye, hogy az orvos(ok) el megy a faluból és még nehezebb helyzetbe kerülhet az egészségügyi
ellátás.

Huber Ferenc: felhívja a képviselők figyelmét, hogy összefüggésében kell vizsgálni a dolgokat, nem
pedig csak egy területet kiragadva.
Mit szólnak azok, akiktől megvonták a 13. havi fizetést?

Ambrus Dénes egyetért Németh Attila képviselővel. Kellemetlen erről a dologról beszélni. Úgy
gondolja, hogy a mai világban aránytalanul sokat bántják az egészségügyi dolgozókat.
Mindenféle csökkentés kivált valamilyen ellenállást és nem népszerű, de be kell látni, hogy minden
intézménynél elég jelentős visszalépés történt a 2009-es évben, és úgy tűnik, hogy még további
megszorításokat kell tenni. El jöhet az is, hogy valakinek, valakiknek meg kell köszönni a munkáját.
Szerinte a mai döntést el kellene halasztani arra az időre, amikor az ügyeleti kérdés is tisztázódni fog,
mivel ez nyitott maradt az elmúlt ülésen. Ezért indítványozza, hogy a mai előterjesztést vegye le
napirendről a testület.

Ficsor Dénes: nem lehet elnapolni a döntést, mert most van az utolsó koncepció módosítás,
februárban már jóvá kell hagyni a költségvetést.

Dr.Tóth Sarolta Nem szeretné, ha a képviselők előtt az a látszat lenne, hogy az orvosok nem akarnak
semmit tenni a takarékosság érdekében. Nem azért jött el az ülésre, hogy nem fogadják el a javaslatot.
Tudomásul veszik a testület döntését.
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy 24 órás ügyelet nem minden intézménynél van. Hogy a
képviselők személyesen is meggyőződjenek egy hétvégi ügyeletről, szívesen fogadja bármely
képviselőt a február 2-i hétvégi ügyeleten.

Huber Ferenc polgármester: Az önkormányzat a lakosokért van, a költségvetés minden forintja a
lakosságot szolgálja, pl. Hírmondó, honlap működtetése, stb. Mindenkinek áldozatot kell hozni a
megszorításokban.
Ezzel a javaslattal, ami az előterjesztésben szerepel, nyugvópontra kerülne az ügyelet kérdése.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Heitler doktorral vannak problémák, nem tartja meg az ügyeletet, az
ügyelet ideje alatt több száz kilométert közlekedik az ügyeleti kocsival.

Dr.Tóth Sarolta háziorvos megköszöni, hogy részt vehetett az ülésen, bejelenti, hogy el kell mennie.

Ambrus Dénes bejelenti, hogy visszavonja az indítványát.

Hillender Györgyné tájékoztatásul elmondja, hogy a szerdai örményesi képviselőtestületi ülésen is
téma volt az orvosi ügyelet, illetve Heitler doktorral kapcsolatos panaszok. Örményesen is komoly
gondok vannak a rendeléssel, nem vagy csak fél-, negyed órákat rendel. A testület úgy foglalt állást,
hogy még egy utolsó lehetőséget ad az orvosnak és etikai bizottsághoz fordul. Előfordulhat, hogy
Heitler doktor elmegy, akkor egy fővel ismét kevesebb orvos lesz az ügyeletre.
Mindenki előtt ismert, hogy Fegyverneken Dr.Tóth Sarolta háziorvost keresik fel legszívesebben a
betegek, rá hárul a legtöbb feladat.
Van-e az ügyeleti díjat differenciálni az orvosok között?
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Németh Attila ajánlja az ügyeleti kocsiba navigációs készülék beszerelését, mert ezzel nyomon
követhető az üzemanyag felhasználás. Az örményesi háziorvossal kapcsolatos panaszok rendezésére
meg van az eszköz.
Ilyen viták, előzmények után melyik orvos jön Fegyvernekre?

Ambrus Dénes: az örményesi képviselőtestület sem volt egységes az orvossal kapcsolatban témában,
de ez az ottani képviselőtestület kompetenciája.

Huber Ferenc polgármester az egész háziorvosi, praxis működtetési rendszer hibás.
A februári ülésig megszületik a törökszentmiklósi és a többi önkormányzat döntése is az orvosi
ügyelettel kapcsolatban.

Szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatot, amit a képviselők 7 igen szavazattal, 5
ellenében és 1 tartózkodással elfogadnak.

Szavazásra teszi fel az Ügyrendi bizottság javaslatát: Az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola
székhely egység és a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény esetében a határozat II. fejezetében
lévő táblázatban a „kiemelt munkaközösség vezető” a „vezetői pótlék” oszlopból kerüljön át az „egyéb
pótlék” oszlopba 2009. február 1-i hatállyal.
E javaslatot a képviselők egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadják.

4/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló határozatot 2009. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat II. fejezetében („Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a
fegyverneki önkormányzat területén lévő intézmények esetében:”) lévő
táblázatban az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
egység és a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény esetében a
„kiemelt munkaközösség vezető” a „vezetői pótlék” oszlopból az „egyéb
pótlék” oszlopba kerül.

2.) Az V/2. pont első és második franciabekezdése
(háziorvosok: hétvégi ügyeletre bruttó 19.000 Ft/12 óra vállalkozói
díj,
háziorvosok: 2008. augusztus 1-től hétköznap, 12 órás ügyeletre,
annak a hónapnak a végéig, amíg az I. sz. házi gyermekorvosi
álláshely nem kerül betöltésre: bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díj)

hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„háziorvosok: hétközbeni és hétvégi ügyeletre: bruttó 19.000 Ft/12

óra vállalkozói díj”

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Orvosi Rendelő
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal
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3.) Vízmű céltartalék feloldása
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Szociális bizottság a javaslattal egyetért.

A képviselők a határozati javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozzák:

5/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat

Céltartalék képzése a vízműnél c. határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 131/2003.(IX.25.) sz.
határozattal elrendelt számlázott vízdíjból 11.- Ft/m3 céltartalék képzését
2009. évre felfüggeszti.

Erről értesül:

1.) Vízmű vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

4.) 2009. évi költségvetés előzetes tárgyalása, a tervkoncepció módosítása
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a tervkoncepció módosításával egyetért.

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság a 2.54. pontban a Művelődési Ház szakköri óráját 500
órában javasolja meghatározni.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság 2 igen, 2 nem arányú szavazattal a koncepció módosításra
beterjesztett javaslatot nem támogatta. Érdemi döntés nélkül, felmerült, hogy a hiány 129.264 eFt
összeggel szerepeljen a koncepcióban, a 2.61. pontban a zárolt tartalék ne szerepeljen.

Hillender Györgyné: a Szociális bizottság a 129.264 eFt összegű hiánnyal a koncepció módosítással
egyetért.

Hozzászólások:

Tukarcs Istvánné a hiányt 129.264 eFt-ban javasolja meghatározni.

Tűhegyi Julianna tájékoztatja a testületet, hogy az Ügyrendi bizottság foglalkozott a képviselői
tiszteletdíjról szóló rendelet módosításával is, mely apróbb technikai jellegű pontosításokon túl, a
költségtakarékosság jegyében, a képviselői tiszteletdíjak 2009. évre szóló csökkentését is érintette.
Előterjesztést azonban egyelőre nem kíván tenni a bizottság, de a képviselők javaslatait szívesen
fogadja a bizottság.

Bognár Zoltán továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy jelképes, gesztus értékű csökkentést nem
támogat, mert annak nem látja értelmét. Nagyobb arányú – 40-50 %-os mérséklést és annak
meghatározott célra történő felhasználását elfogadja.
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Ambrus Dénes a tiszteletdíj 10 %-os mérséklését – a bizottsági elnökök kivételével, mivel nekik a
bizottsági ülések előkészítésében, lebonyolításában van több feladatuk – támogatja.

Ficsor Dénes: felháborítónak tartja a bizottság indoklását. Semmi összefüggés nincs a képviselők, a
közalkalmazottak és a köztisztviselők között. A képviselők esetében nincs 13. havi fizetés, ruhapénz,
stb. Nem ért egyet a bizottság kezdeményezésével.

Huber Ferenc: Van összefüggés, mert a szorzó alapja a köztisztviselői illetményalap. A polgármester
illetménye és az alpolgármester tiszteletdíja is ehhez van kötve.

Tűhegyi Julianna: a bizottság elsősorban a megszorító intézkedések miatt indítványozza a
csökkentést.

Herman József örül neki, hogy ez a téma felszínre került. Ha a testület megszavazza, elfogadja a
döntést, de alacsony jövedelme miatt önként nem ajánlja fel a tiszteletdíját.

Németh Attila: a testület rossz irányba megy, nem tartozik ide, hogy kinek mennyi a fizetése.
Hajlandó az egész tiszteletdíjról lemondani, de – Bognár Zoltánhoz kapcsolódóan – csak célirányos
felhasználással.
A költségvetésben megjelölt mezőgazdasági gép vásárlásra a 2 millió Ft-os kevésnek tartja. Szeretne
egy kimutatást kérni a megtérülési időről.
Óva inti a testületet – és bárkit – az elkövetkezőkben hitel felvételtől, az önkormányzati támogatások
további megnyirbálása várható.
A végleges tervkoncepció mikor kerül a testület elé?

Huber Ferenc polgármester: Egyszerűbb mezőgazdasági gép beszerzésről van szó, amiről majd
egyedi döntés kell.
A most jóváhagyásra kerülő tervkoncepció módosítás már véglegesnek tekintendő, (a 2008. évi
teljesítések még nem zárultak le) némi módosulás még elképzelhető, de ez alapján készülhet a
költségvetés.
Megjegyzi, hogy a fegyverneki önkormányzat költségvetése nyitott, a megyei önkormányzat
költségvetésébe sem lehet így belelátni.

A javaslatok alapján szavazásra bocsátja:
 „zárolt tartalék: 33.160 eFt” törlését, amit a testület 12 igen

szavazattal, 1 nem ellenében elfogad
 2.75. pont: a hiány 129.264 eFt: a képviselőtestület 10 igen

szavazattal, 2 nem ellenében a testület elfogadja
 2.54. pont: Művelődési Ház: 500 szakköri óra tervezhető: 8 igen, 4

nem és 1 tartózkodással a testület elfogadja
 Gyermekélelmezési Konyha létszám csökkentése: 8 igen, 4 nem és 1

tartózkodással a testület elfogadja

A tervkoncepció módosításáról a testület 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében az alábbi határozatot
hozza:

6/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat

Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott költségvetési tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal
elfogadott költségvetési tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép:
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„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 5.262 3.628
Ebből: Fegyvernek 2.925 2.377

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 5.716 6.496
Ebből: Fegyvernek 3.044 4.356

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szak. 13.846 14.683
Ebből:
- Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 7.028 5.172
- Móra F. Általános Iskola részjogkörű
tagintézmény 3.805 5.395

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.354 2.658

V. Körjegyzőség 8.904 2.629
Igazgatás 31.370
Szakfeladatok 128.979

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520 8.398
B.) Vízmű 34.028 13.154
C.) Orvosi Rendelő 3.757 1.783”

2.) A határozat 2.43. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. pont lép:
„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.)

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 1.189
Ebből: Fegyvernek 1.189

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 27.862
Ebből: Fegyvernek 26.062

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 51.601
Ebből:
Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 30.623
Móra F.Ált.Iskola részjogkörű
tagintézmény 5.059

- Művelődési Ház és Könyvtár 15.844
- Körjegyzőség 118.842

Ebből Fegyvernek 101.842”

3.) A határozat 2.44. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.44. pont lép:

„2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
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- Gyermekélelmezési Konyha + 2.474
- Vízmű + 2.500
- Orvosi Rendelő -11.089
- Igazgatás - 38.039
- Szakfeladatok - 44.584

Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz,
társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi
és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.”

4.) A határozat 2.54. pontja az alábbira módosul:
„2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

5.) A 2.75. pont az alábbira módosul:
„2.75. A költségvetés 129.264 eFt. hiánnyal tervezhető.”

7.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” táblázatban a Gyermekélelmezési
Konyha és az Mindösszesen sorok az alábbira módosulnak:

2008.12.31. Évközi változás 2009.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás

Állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8
órás

Fogl.f
ő

8 órás
állásh.

Gyermekélelmezési Konyha 21 20,75 -1 09.02.01. -0,5 20 19,25

Mindösszesen 285 267,15 285,5 267,95

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

5.) napirend: Előterjesztés (tájékoztató) a társulási megállapodások módosításáról
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság javasolja egységes szerkezetbe foglalni a társulási
megállapodásokat.

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a Körjegyzőségről szóló megállapodásban az írásban
kiadott anyagon túli javaslat:

A Megállapodás VII. fejezet 1.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
(A Körjegyzőség saját bevétele Örményes Község Önkormányzatának hozzájárulását
csökkenti)„a (2) bekezdés szerint,” (melyet a zárszámadáskor kell érvényesíteni.)

A Megállapodás VII. fejezet 2.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
(Amennyiben a Körjegyzőség)„az (1) bekezdés szerinti saját” (bevételei meghaladják az 500
eFt-ot, az 500 eFt-on felüli rész 50-50 %-ban a két önkormányzat hozzájárulását csökkentik.)

Február közepén együttes ülést kellene tartani a megállapodások módosítása napirenddel.

Ambrus Dénes: Kuncsorbának átadott pénz 2009-ben kevesebb lesz, és elképzelhető, hogy 2010-től
ez tovább csökken.
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Nem kizárt, hogy a megszorítások miatt az intézménynél az étkezési utalványok kisebb mértékű
csökkentésére is sor kerül (elsősorban a nyugdíjasoknál).
A települések közötti megegyezés fontosságát hangsúlyozza. A társulásból hátrány nem származott.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést, amit 13 igen szavazattal a
képviselők elfogadnak.

7/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat

Társulási megállapodások módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a
Körjegyzőség és az intézményi társulási megállapodások módosításáról
készült tájékoztatót és egyetért, hogy a tájékoztató szerinti módosítások
együttes ülés elé kerüljenek.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

6.) napirend: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
támogatásáról
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság és a Pénzügyi bizottság a határozati javaslat „A” változatát támogatja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az „A” változat szerint hozzák az alábbi döntést:

8/2009. (I.29.) sz. önkormányzati határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatási kérelmének
elbírálásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetés terhére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási
Közalapítvány 2009. évi működéséhez 50.000 Ft összegű támogatásra.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Szolnok,
Kossuth L. u. 2.

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

7.) napirend: Előterjesztés a 215/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (könyvtári pályázat)
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
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A képviselők vita nélkül 12 igen szavazattal (időközben 1 képviselő eltávozott, és 12 a jelenlévő
képviselők száma) az alábbi határozatot hozza:

9/2009. (I.29.) sz. önkormányzati határozat

Könyvtári hálózat fejlesztéséről szóló pályázati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Társadalmi Megújulás
Operatív Program TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról szóló 215/2008(XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja.

A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 eFt.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

8.) napirend: Előterjesztés a 216/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (közművelődési pályázat)
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2009. (I.29.) sz. önkormányzati határozat

Közművelődés fejlesztésére szóló pályázati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Társadalmi Megújulás
Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek –
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című
pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 216/2008(XI.27.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 1. pontjában a „2010. december 31ig” szöveg hatályát
veszíti, helyébe a „2011. június 30-ig” szövegrész lép.
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2. A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 eFt.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

10.) napirend: Előterjesztés a Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a határozati javaslat „B” változatát ajánlja elfogadásra.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a ’”B” változatot fogadják el.

11/2009. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u.
220. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Kun Józsefné
Dunavecse, Arany J. u. 12., Krizsánné Suki Ibolya Ilona Dunavecse, József A.
u. 6., Suki Jenő Dunavecse, Szilfa u. 1. sz., valamint gondnokolt Lólé Elemér
Törökszentmiklós, Deák F. u. 100. sz. alatti lakosoktól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

11.) napirend: Előterjesztés a Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért.

A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

12/2009. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u.
70. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István
Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

12.) napirend: Előterjesztés a Kilián u. 24. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság és a Szociális bizottság egyaránt a „B” alternatíva elfogadását támogatja.

A testület vita nélkül, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

13/2009. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Kilián u.
24. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Holló
Ilona Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

13.) napirend: Előterjesztés a 0324/19 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő
területvásárlásra.
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az „A” alternatívát támogatja.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az „A” alternatívát fogadják el.

14/2009. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat

A fegyverneki 0324/19 hrsz-ú szántó és árok művelési ágú ingatlanból történő
területvásárlására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0324/19
hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból forrás hiányában nem
vásárolja meg Csikós Imréné tulajdonát.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
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3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

13.) napirend: Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos 83/2008.(V. 29.) számú határozattal
módosított 51/2008 (IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság javasolja elfogadni az előterjesztést

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:

15/2009 (I.29.) sz. önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 51/2008 (IV.03.) sz.
önkormányzati határozat módosításáról.

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a településközpont
rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról szóló – 83/2008.(V.29.) sz. határozattal
módosított – 51/2008.(IV.3.) sz. határozatban jóváhagyott 53.600.546.- Ft
összegű beruházásból lemond a buszváró pavilonok építésének bruttó
1.437.263 Ft költségéről.

2. A beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja:

2009 év

Saját erő (10%) 5 216 328

Támogatás (90%) 46 946 955

Összesen 52 163 283

3. Megbízza a polgármestert a közbeszerzés eljárás lefolytatásával és a támogatási
szerződés aláírásával.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

14.) napirend: Előterjesztés a 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja a határozat módosítását.

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság módosító javaslata:
„A díjat Galántai Lelovich György özvegye, Berek Teréz Mária (Négyes, Rákóczi u. 67.
3463.) veheti át.”

A képviselők a módosító javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
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16/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozat

A „Fegyvernekért Díj” adományozásáról szóló 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernekért Díj”
adományozásáról szóló 225/2008.(XII.18.) sz. határozatot az alábbi szöveggel
egészíti ki:

„A díjat Galántai Lelovich György özvegye, Berek Teréz
Mária (Négyes, Rákóczi u. 67. 3463.) veheti át.”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

15.) napirend: Előterjesztés a tankötelesek beíratásáról
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr.Bacsa László a határozati javaslatot úgy javasolja módosítani, hogy a beíratásra a négy hét meg
legyen, vagy a helyi rendeletben csökkenteni az időtartamot.

Ambrus Dénes: az a tapasztalat, hogy minél hosszabb idő áll rendelkezésre, annál inkább
elhanyagolják a szülők a beíratást.
A március 16. helyett március 12-ét javasolja megjelölni.

A képviselők a módosító javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbiak szerint határoznak:

17/2009. (II. 29.) sz. önkormányzati határozat

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével
összefüggő kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a
2009-ban tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásának
időpontját 2009. március 12. és 2009. április 08. közötti időben határozza
meg.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

16.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
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előadó: polgármester

Az Oktatási, valamint az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

18/2009. (I.29.) sz. önkormányzati határozat

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja:

A II. rész 3.) Egyéb tevékenysége második franciabekezdése az alábbi
feladattal egészül ki:
(Óvodai fejlesztőprogram működtetése), „óvodai fejlesztő felkészítés.”

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

17.) napirend: Szennyvíztelep adóság rendezéséről
előadó: polgármester

Ficsor Dénes: megkérdőjelezi, hogy törvényes-e az az eljárás, hogy a kft. a működtető kártyát kivette
a gépből.

Krupa István: Szabályos eljárás volt, a rendszert működtető program így készült.

Dr.Bacsa László: Nem érti, hogy ha az önkormányzatnak van jogtanácsosa, akkor miért kell más
ügyvédnek megbízást adni.

Huber Ferenc polgármester: az önkormányzati jogtanácsos szerződésében nem szerepel.
Ez a kötelezettségvállalás az önkormányzati költségvetést nem érinti, mert a 4 milliós vállalkozás
támogatás addig nem lesz felhasználva. Az sem kizárt, hogy az Ets. Zrt-vel peren kívül sikerül
megegyezni.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést, a képviselők 12 igen szavazattal egyetértenek a tartozás
rendezésével és az alábbi határozatot hozzák:

19/2009 (I.29.) sz. önkormányzati határozat

Szennyvíztelep adóság rendezéséről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009 évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal, hogy a szennyvíztelep
felújításával kapcsolatos 2.963 eFt + ÁFA =3.556 eFt tartozást a Szabó és
Társa Kft-től átvállalja, és azt a Multiprojekt Kft részére 6 havi egyenlő
részletben teljesíti.
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2.) Az adóság rendezéssel kapcsolatos szerződések megkötésével megbízza a
polgármestert.

Erről értesül:

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület Tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Napirendek után a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18,20 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Hillender Györgyné
jegyzőkönyvhitelesítő


