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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéhez

134/2009.(VI.25..) sz.önk.hat. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás beszámolójáról.

135/2009. (VI. 25.) sz.önk.hat. A helyi Sportkoncepcióban megfogalmazott célok és
feladatok megvalósításáról.

136/2009.(VI. 25.) sz.önk.hat. A Művelődési Ház és Könyvtár egy épületének
elektromos vezetékeinek részleges cseréje és az
intézmény érintésvédelmi felülvizsgálata

137/2009.(VI.25.) sz.önk.hat. Fegyvernek fogorvosi ügyelethez csatlakozásról

138/2009. (VI.25.) sz.önk.hat. „Orvosi rendelő rekonstrukciójához és bővítéséhez”
kapcsolódó „Saját forrás kiegészítése” pályázat
benyújtásáról

139/2009. (VI.25.) sz.önk.hat. Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos
49/2009. (III.26-) számú határozat módosítása.

140/2009. (VI.25.) sz.önk.hat. Felszabadulás úti járdaburkolat építése a
Felszabadulás út 181 és a Marx Károly út között

141/2009. (VI. 25.) sz.önk.hat. Dr.Györffy Lajos Mentőkutyás Alapítvány kérelméről

142/ 2009.(VI.25.) sz.önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételére (szapárfalui
óvoda)

143/2009.(VI.25.) sz,önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételére (Felszabadulás
út járda építés)

144/2009.(VI.25.) sz.önk.hat A 262/2007.XII.20.) sz. határozattal jóváhagyott és a
96/2009. (V.28.)sz. határozattal módosított
Fegyvernek nagyközség településszerkezeti tervének
módosításáról

-.-.-.-.-.-
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. június 25-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, Szatlóczki Edit,
Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező, Polgár István Sport Egyesület
elnöke

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes és
az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.

Interpellációk

Dr.Kiss Györgyné a következő témákban interpellál:
- A Hunyadi úton (Kossuth L.út sarok) lévő lakatlan háznál a járdán nem lehet eljárni, mert a

felnőtt gaz elborítja a járdát. Fel kellene szólítani a tulajdonost.
- A lakosok kérdezik, hogy a most folyó járdaépítésről (pl. ki végzi a munkát, ki a műszaki

ellenőr, stb.) lesz-e tájékoztatás a Hírmondóban?

Tukarcs Istvánné: a 4. sz. főút szapárfalui részén az útpadkán elburjánzott, tetves gaz kiirtásához
kérnek segítséget a lakók.
A Táncsics M. úti - Arany J.-Bajcsy Zs. út - közötti járdaszakasz járhatatlan, mert a kavicsot kimosta
az eső.
A szippantó kocsik a Hunyadi úton közlekednek, az ott lakók kérik, hogy valamilyen anyaggal az
önkormányzat portalanítsa az utat.
A Gyóni G. és Bocskai út sarkon kiirtott kiserdő helyén az önkormányzat tervez-e parkosítást, vagy a
lakóknak kell megoldani?
Szintén kéri, hogy jelenjen meg egy tájékoztatás a járdaépítésről, mert olyan hír van a faluban, hogy
azért nincs haltelepítés, mert a járdára kellett a pénz.

Herman József szintén a lakosok tájékoztatását kéri a járdaépítésnél felszedett beton törmelék
sorsáról.
Kérdése továbbá, hogy miért kellett a lábazatot erősítő betonkoszorút felverni?

Krupa István a mezőgazdasági lopások (elsőként a burgonya) elszaporodása miatt jó lenne a
mezőőröket éjszakára is beállítani.

Huber Ferenc polgármester az alábbi válaszokat adja:
A Hunyadi úton már korábban is elvégezte a hivatal a gaztalanítást, a közcélú munkások fogják ismét
megcsinálni.
A honlapon van egy tájékoztató anyag a járdaépítésről. A felbontott anyagot a Krupatechnika Kft
fogadja be és zúzza le, a földet pedig – ott, ahol szükséges – töltésre használják.
A betonkoszorú meg volt süllyedve, ezért ki kellett bontani és földdel visszatölteni.
Az Ady E. úti útpadka gaztalanítását a Közút Kht-nak jelezni fogjuk.
A Táncsics M. úti járda júliusban elkészül.
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A Hunyadi útra követ nem tudunk biztosítani, a szippantósoknak jelezni fogjuk, hogy óvatosabban
közlekedjenek.
A Gyóni G.-Bocskai út kereszteződésében a fásítás ősszel megtörténik.
A mezőőröknek és a rendőröknek kell egyeztetni az éjszakai ellenőrzésekben.

A képviselők a válaszokat elfogadják.

(időközben a testület 12 főre egészült ki)

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester a kiadott anyagon túl tájékoztatást ad a Dél-Alföldi Rt. osztalékáról
(776.- Ft).
A járdaépítés során két magánház kapubejárója (Bihari, Szabó) is elkészült, a lakók a költséget
megfizették.
A falu szélén az üdvözlő tábla a mai napon ki lett helyezve.
Elkészült a szociális koncepció, de a képviselőtestületi jóváhagyást meg kell előzni a megyei
önkormányzat véleményezésének.
A továbbiakban tájékoztatást ad az ÁFA változásokról, a június 25-i véradásról, kistérségi ülésről;
szakképzési társulási ülésről.
Az őrsparancsnok tájékoztatása szerint jó az elfogási mutató. Sajnos az utóbbi időben az őrs tagjait
ismét többször elvezénylik Törökszentmiklósra.
A Néplapban megjelent Fegyverneki oldal, ingyenesen minden ingatlanhoz eljuttatták, a terjesztésért
a szerkesztőség 36.000 Ft-ot kért.

Tűhegyi Julianna: miért van szükség külső személyre a közbeszerzési eljárásban?

Huber Ferenc polgármester válasza: Nardai Dánielnek nincs jogosítványa erre, de fizikailag is
képtelenség ezt a feladatot megcsinálni.

A képviselők a polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszik.

2.) napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester: Egy kicsit elhibázott a kötelező kistérségi társulás, nem illeszthető be az
önkormányzati törvénybe. A költségvetésből elég jelentős a kistérségi fenntartású szociális rész,
amiben nincs benne minden önkormányzat. Az Ördögszekér táborral még Tiszapüspöki sem igen tud
azonosulni. Meg kellene nézni a tiszakürti példát.
Mint egy önkormányzati hivatallá alakult a fejlesztési társaság. A kistérségi fejlesztésről nem nagyon
van információ. A katasztrófavédelmi igazgatóság megkereste a kistérséget, gyerekek oktatására. Ilyen
a Móra iskolában már van.

Rácz Péter a kistérségi iroda vezetője bemutatkozik a testület előtt, aki március 1-től látja el ezt a
megbízatást. Együttműködési szándékáról biztosítja a képviselőtestület.
Egyetért a polgármester úr által mondottakkal, a társulás számára is az lenne a szimpatikus, ha ezekkel
tudna foglalkozni a társulás.
Mivel március óta látja el a munkaszervezet vezetői feladatot, a beszámoló 2008. évről szól, így azt
nem akarja minősíteni.
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Előadja, hogy megváltozott az ÉARFÜ eljárási rendje. Jó lenne, ha az önkormányzatok levélben
fejeznék ki elégedetlenségüket.

Hozzászólások:

Ambrus Dénes: csak formai észrevétele van: Nem egy, hanem két oktatási társulás van, az
intézmények elnevezése nem pontos.

Hillender Györgyné: a 2. oldalon lévő táblázatban értelmezése szerint a logopédiai ellátás és a
gyógytestnevelésben megadott létszám alatt gyerek létszámot kell érteni.

A képviselők a beszámolót elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

134/2009.(VI.25..) sz. önkormányzati határozat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszi.

Erről értesül:

1.) Dr.Juhász Enikő társulás elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

3.) napirend: Fegyvernek Önkormányzat Sportkoncepciójának végrehajtása (helyi sportról
szóló rendelet alapján)

előadó: polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Tűhegyi Julianna az Ügyrendi bizottság egyetértését ismerteti.

Huber Ferenc polgármester: A beszámoló idő hiányában nem eléggé részletes, a rendelet
érvényesülésének értékelése hiányos, ettől függetlenül elfogadását javasolja.

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

135/2009. (VI. 25.) sz. önkormányzati határozat

A helyi Sportkoncepcióban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Sportkoncepcióban
megfogalmazott célok és feladatok megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
Egyúttal megköszöni a sport területén tevékenykedő valamennyi sportoló, edző és
dolgozó munkáját.

2.) Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten a jövőben is biztosít forrást a verseny-
és tömegsport rendezvények bonyolítására.
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Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj. Feladatokat ellátó jegyző
3. Pénzügyi csoport
4. Képviselőtestület tagjai

4.) napirend: Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár egy részének elektromos hálózat
cseréjére, az intézmény érintésvédelmére
előadó: polgármester

Az előterjesztést az Oktatási, valamint a Pénzügyi bizottság véleményezte, azzal egyetértett.

Az előterjesztést vita nélkül, egyhangú szavazattal – 12 igen – a képviselők elfogadják.

136/2009.(VI. 25.)sz. önkormányzati határozat

A Művelődési Ház és Könyvtár egy épületének elektromos vezetékeinek részleges cseréje és az
intézmény érintésvédelmi felülvizsgálata

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2009.évi költségvetési szabad tartalék terhére a fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár részére, a Művelődési Ház elektromos vezetékeinek részleges
cseréjére és az intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére 127 e
Ft erejéig.

Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester

2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

5.) napirend: Előterjesztés fogorvosi ügyeleti ellátásról
előadó: polgármester

Az előterjesztést a Pénzügyi és az Oktatási bizottság véleményezte, azzal egyetértett.

Huber Ferenc polgármester: A határozati javaslattól függetlenül meg lehetne nézni, hogy a Hetényi
Kórházban lévő ügyelet fogadná-e a fegyverneki eseteket, vagy a szolnoki ügyelethez való
csatlakozást.

Bognár Zoltán: mivel éves szinten nem sok esetről van szó, nincs értelme az ügyeletnek.

A képviselőtestület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

137/2009.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek fogorvosi ügyelethez csatlakozásról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem csatlakozik a törökszentmiklósi
fogorvosi ügyelethez.

Erről értesül:

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

6.) napirend: Orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése pályázat
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, a határozati javaslat
1/c. pontjában az összköltség számmal és betűvel kiírt összege nem egyezik.

Herman József kérdése: A rekonstrukció és bővítés hány négyzetméter? Jó lenne a lakosokat is
tájékoztatni, hogy milyen munkákról van szó.

Huber Ferenc polgármester válasza: Pontos m2-t nem tud most mondani, de nagyobb területr, mint a
jelenlegi felnőtt rendelői rész. A bővítés során két új gyerekorvosi rendelővel, technikai személyzetnek
megfelelő helyiséggel, gépkocsivezetőnek pihenőhelyiséggel, ügyeletes szobával, teázóval,
parkolóval, mozgáskorlátozottak részére külön parkolóval bővül a rendelő. Ezen kívül 5 millió Ft
értékben műszer beszerzést is tartalmaz a pályázat. A munkák várhatóan szeptemberben kezdődnek.

Dr.Kiss Györgyné: régi probléma, hogy a fogászati rendelőbe a mozgáskorlátozottak feljutása nincs
megoldva.

Bognár Zoltán irreálisnak tartja a 77 millió Ft-ot, de ettől függetlenül elfogadja az előterjesztést.

A képviselők 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

138/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat

„Orvosi rendelő rekonstrukciójához és bővítéséhez” kapcsolódó „Saját forrás kiegészítése”
pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat
benyújtásával az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.)
ÖM rendelet alapján, az alábbiak szerint:

1/a.) Pályázó és a Tervezet fejlesztés megnevezése:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

„Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciója és bővítése”

1/b.) Támogatási szerződés száma: ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011
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1/c.) Tervezett fejlesztés összköltsége: 77.360.913 Ft azaz hetvenhétmillió –
háromszázhatvanhatezer - kilencszáztizenhárom forint.

1/d.) Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:
Ft %

2009 év 27 652 309 35,74 %
2010 év 49 708 604 64,26 %
Összesen 77.360.913 100 %

1/e.) Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 2 763 231 4 970 744 7 736 091

1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 1 382 615 2 485 430 3 868 045

1/2. Partnerek hozzájárulása

1/3. Bankhitel

II. Egyéb támogatás:

1 382 616 2 485 430 3 868 046Saját forrás kiegészítés

III. Támogatási konstrukció keretében megítélt

támogatás

ebből regionális beruházási támogatás

ebből kulturális célú támogatás

ebből de minimis támogatás

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
24 887 078 44 737 744 69 624 822támogatás

Összesen 27 652 309 49 708 604 77 360 913

1/f.) A források biztosításának vállalt módja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges saját erőt 2009 és 2010
évi költségvetésének terhére biztosítja.

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

7. Előterjesztés az „Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 49/2009.(III.26.)számú
határozat módosításáról
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a következő
pontosításokkal:
Az előterjesztés szövegében a forint helytelenül eFt-ban lett megjelölve, helyesen „Ft”; a táblázatban a
saját erő és a támogatás összege fel van cserélve.
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A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

139/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat

Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos 49/2009. (III.26-) számú határozat módosítása.

1. A 49/2009 (III.26.) számú határozat 2. pontja hatályát veszti és
helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó
12.487.500 Ft összegben, az Óvoda infrastruktúra fejlesztésére (Szapárfalui óvoda
öltöztető, mosdó, foglalkoztató helyiség felújítása) az alábbiak szerint:

Összesen
Pályázati forrás (80 %) 9.990.000 Ft
Saját erő (20 ) 2.497.500 Ft
MINDÖSSZESEN: 12.487.500 Ft

2. A 49/2009. (III.26.) számú határozat 3. pontja hatályát veszti.

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

8.) napirend: Előterjesztés a Felszabadulás út 181. és Marx Károly út közötti járdaburkolat
építéséről

előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a napirendi anyagot.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság véleménye megoszlott, a szavazás eredménye: 1 igen, 2 nem
és 1 tartózkodás.

Huber Ferenc polgármester: Az önkormányzatnak ugyan van alvállalkozói bevétele, de az a javaslat,
hogy ezt ne forgassuk vissza, hanem egy kedvező kamatozású hitelt vegyen fel az önkormányzat a
járdaszakasz megépítésére. A középületek miatt nagy a nyomás, hogy ez a szakasz is készüljön el.

2010-re is megjelent a pályázati kiírás településközpontra azzal a különbséggel, hogy történelmi részt,
vagy piacot is szerepeltetni kell benne.

Hozzászólás:

Krupa István: az önkormányzati ingatlanok előtti bejárókat és a parkoló szegélyt is meg kellene
csinálni. Legyen egységes.

Bognár Zoltán szerint az önkormányzatból sokszor hiányzik a tulajdonosi szemlélet.
Nem ért egyet az előterjesztéssel többek között azért sem, hogy miért éppen ez a szakasz épül meg;
továbbá szerinte a képződött bevétellel a hitelt kellett volna csökkenteni.
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Szatlóczki Edit: az előterjesztéssel egyetért, a járda postáig való megépítését a lakosok is kérik.

Huber Ferenc polgármester: Szóba került a folyószámla hitel, de ennél kedvezőbb a fejlesztési hitel.
Ezzel egységes lesz a településközpontban a járda.

A képviselők 8 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 3 tartózkodással az előterjesztést elfogadják.

140/2009 (VI.25.) sz. önkormányzati határozat

Felszabadulás úti járdaburkolat építése a Felszabadulás út 181 és a Marx Károly út között

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetés terhére bruttó 3.190.578 Ft összegben, az Felszabadulás úti járdaburkolat
építésére a Felszabadulás út 181 és a Marx Károly út között.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc, polgármester

2. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Hillender Györgyné, igazgató
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, települési menedzser

9. napirend: Előterjesztés Dr.Györffy Lajos Mentőkutyás Alapítvány kérelméről
előadó: polgármester

Az előterjesztést kérdés, hozzászólás nélkül, egyhangú szavazattal – 12 igen – a képviselők
elfogadják.

141/2009.(VI. 25.)sz. önkormányzati határozat

Dr.Györffy Lajos Mentőkutyás Alapítvány kérelméről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Dr. Györffy Lajos Mentőkutyás
Alapítvány kérelmét nem támogatja.

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Dr. Györffy Lajos Mentőkutyás Alapítvány Túrkeve

10.) napirend: a Szapárfalui óvoda öltöztető-, mosdó-, foglalkoztató helyiség felújításhoz kapcsolódó
fejlesztési hitel felvételére.
előadó: polgármester
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A Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják és a következő határozatot
hozzák:

142/ 2009.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére (szapárfalui óvoda)

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1.874 eFt
fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja a szapárfalui óvoda egység öltöztető-, mosdó-, foglalkoztató
helyiség felújítása

3.) A hitel futamideje 3 év, 5 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2012. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,

hogy jelen határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja.

6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse.

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

11.) napirend: Felszabadulás út 181. és a Marx K. út közötti járdaburkolat építéséhez kapcsolódó
fejlesztési hitel felvételére.
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság nem ért egyet a hitel felvétellel.

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal, 4 nem ellenében az előterjesztést és határozati
javaslatot elfogadják.

143/2009.(VI.25.) sz, önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére (Felszabadulás út járda építés)

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3.031 eFt
fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja a Felszabadulás út 181. és a Marx K. út közötti
járdaszakasz megépítése.
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3.) A hitel futamideje 5 év, 3 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2014. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra,

hogy jelen határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja.

6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel
megkösse.

E határozatról értesülnek:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

12.) napirend: Fegyvernek nagyközség településszerkezeti tervének módosításáról

előadó: polgármester

A napirendi anyagot vita nélkül, egyhangú szavazattal (12 igen) a képviselők elfogadják.

144/2009.(VI.25.) sz. Önkormányzati határozat

A 262/2007.XII.20.) sz. határozattal jóváhagyott és a 96/2009. (V.28.)sz. határozattal módosított
Fegyvernek nagyközség településszerkezeti tervének módosításáról

Fegyvernek nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv.
szerint, valamint az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény 7.§(3) b., pontja értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett
Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Fegyvernek nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan a község településszerkezeti
tervét az alábbiak szerint módosítja:

A „9. Terület felhasználási módok – szintterület sűrűségek (m2/m2)” fejezetben a

„- kisvárosias lakóterület sz = 1,2” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész
kerül:

„- kisvárosias lakóterület sz = 1,5”;

továbbá a „Közművesítettségi mértéke: részleges.” szöveg alatt a

„- kisvárosias lakóterület sz = 1,5 (sz = szintterület sűrűségi mutató)”
szövegrész törlésre kerül.
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E határozat 2009.június 26. napján lép hatályba.

Erről értesül:

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

Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,40 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Szatlóczki Edit
jegyzőkönyv hitelesítő


