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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. július 16-i soron kívüli üléséről.

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József,
Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Krupa István, Nida Imre, Németh Attila,
Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné, Nagy
Mihály csoportvezető

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

Jegyzőkönyv hitelesítésre Tukarcs Istvánnét jelöli ki.

A meghívón javasolt napirendeken túl az alábbi két napirend felvételét javasolja:

- 10. Fegyvernek-Örményes települések Pedagógiai Szakszolgálati Ellátásáról szóló
Feladat-ellátási megállapodás elfogadásáról.

- 11. „Orvosi rendelő rekonstrukciójához és bővítéséhez” kapcsolódó „Saját forrás
kiegészítése” pályázat benyújtásáról szóló 138/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati
határozat módosításáról.

Herman József két napirendi indítvánnyal él:

1. A július eleji, emberi fogyasztásra alkalmatlan ivóvíz miatt javasolja a vízmű vezetője
munkaviszonyának felfüggesztését vegye fel napirendre és tárgyalja meg a testület.

2. Amennyiben ezt a testület nem fogadja el, úgy a képviselőtestület oszlassa fel önmagát.

Huber Ferenc polgármester reagálása: Senki nem állapította meg, hogy az ivóvíz nem iható; a vízmű
vezető munkaviszonyának felfüggesztése nem a testület hatásköre.

Nida Imre javaslata: Kapjon tájékoztatást a képviselőtestület a történtekről, és ennek függvényében
meg kell nézni, hogy van-e személyi felelőse a dolognak.

Bognár Zoltán is támogatja, hogy az ülés végén a polgármester úr adjon tájékoztatást a kialakult
helyzetről, van-e és ki a felelős, mi volt az ÁNTSZ megállapítása, stb.

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja Herman képviselő javaslatát, azaz:
 a vízmű vezető munkaviszonyának felfüggesztését a testület vegye fel

napirendjére.
A képviselők 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 11 nem szavazattal a javaslatot elutasítják.
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A polgármester szavazásra bocsátja Herman képviselő második javaslatát, azaz:
 a testület oszlassa fel saját magát.

A képviselők 1 igen szavazattal, 12 nem szavazattal a javaslatot elutasítják.

A polgármester szavazásra bocsátja Nida képviselő javaslatát, azaz:
 a mai ülés napirendjei után legyen tájékoztatás az ivóvíz körül kialakult

problémáról.
A képviselők 13 igen szavazattal a javaslatot elfogadják.

1. napirend: A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az örményesi és kuncsorbai
képviselőtestület nem tűzi napirendre a térítési díjak módosítását. Kuncsorba esetében jelentősebb
pénzmaradvány várható.
A módosítás szeptember 1-től való életbelépéséről is szó lehet.

Hozzászólások:

Dr.Bacsa László észrevételezi, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet szerinti táblázat nem
egyezik a 10. sortól.

Barta Józsefné intézmény igazgató: az előterjesztésben lévő táblázat, illetve díj a jó.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a rendelet-tervezetet az előterjesztésben szereplő térítési
díjakkal elfogadja.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2009.(VII.23.) rendelete

A szociális ellátásról szóló – többször módosított- 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosítására

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

2. napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephely
részére fénymásoló beszerzése

Huber Ferenc polgármester: A Gondozási Központ adminisztrációs munkái a segélyezettek, idősek
ellátásával kapcsolatos teendői miatt rendkívül megnövekedett, a jelenlegi fénymásoló javíttatása már
gazdaságtalan.

Nida Imre nem ért egyet a beszerzéssel, szerinte még ezt az évet kivárhatta volna az intézmény, vagy
pedig már év elején jelezni kellet volna.

A képviselők 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében az előterjesztést elfogadják.

A fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

145/2009. (VII.16.) önkormányzati határozat
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Kötelezettségvállalás a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki
telephelyén fénymásoló berendezés beszerzésére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetés terhére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
fegyverneki telephelye kiadásának 450 e Ft-tal történő kiegészítésére fénymásoló
berendezés beszerzésére.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj. Feladatokat ellátó jegyző
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal

3. napirend: Az önkormányzati utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

Krupa István javaslata: Meg kell nézni az egész településre kiterjedően, hogy hol van szükség
forgalomszabályozásra (pl. piactér, Bajcsy Zs. út, homokbánya megnyitása miatt, egyes utcák
egyirányúsitása, stb.) és ezt követően kerüljön a testület elé a rendelet módosítást. Addig a mostani
anyagot vegye le a testület napirendről.

Németh Attila: a forgalom túlzott lelassítása még rosszabb lehet.

Tűhegyi Julianna: szimpatikus Krupa képviselő javaslata, de az iskolakezdés miatt fontos, hogy ott
szabályozva legyen a forgalmi rend, egyébként pedig napirenden kell tartani az egyéb szabályozási
lehetőségeket.

Németh Attila: mivel nem szakértő a témában, nem tudna dönteni ilyen kérdésekben, ezért a komplex
felülvizsgálatot szakértővel kellene megnézetni és úgy terjeszteni a testület elé.

Ambrus Dénes: Sajnos vannak, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat, főleg a délutáni és
hétvégi napokon 80-90 km-es sebességgel közlekednek az iskola előtt és veszélyeztetik a tanulókat. A
mostani javaslat megoldaná ezt a problémát. A későbbiekben támogatja a komplex felülvizsgálatot.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendről való levételét, amit a
testület 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem fogad el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítást, amit a képviselők 10 igen szavazattal, 3
nem ellenében elfogadnak.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2009.(VII.23.) rendelete

a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
- a 17/2001.(V.25.), 8/2004.(III.29.), 39/2004.(X.7.) rendelettel módosított -

11/1994. (V.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
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Huber Ferenc polgármester: Az átfogó felülvizsgálatról nem szükséges határozni, elegendő csak
jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy ezt el kell végezni.
Ezzel a képviselőtestület is egyetért.

4.) napirend: Az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak forgalmi rend szabályozására
szolgáló közúti jelzőtáblák vásárlásáról.

előadó: polgármester

Az előterjesztést vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a testület elfogadja.

146/2009. (VII. 16.) sz. önkormányzati határozat

Közúti jelzőtáblák vásárlásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetési
szabad tartalék terhére 225.000 Ft összegben kötelezettséget vállal - az
önkormányzati tulajdonban lévő közutak forgalomszabályozására
szolgáló - közúti jelzőtáblák vásárlására.

Erről értesül:

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

5.) napirend: Előterjesztés pályázatok előkészítéséről
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester: A tervezési költségek az alábbiak lesznek, amit a határozati javaslatban
rögzíteni kell:

1.) Marx K. út szélesítése 150 eFt eFt
2.) településközpont, piactér fejlesztése 940 eFt és a
3.) községháza épület akadálymentesítése 400 eFt

A piactér fejlesztésére szóló pályázati kiírás szerint piacfelügyeletet, szociális helyiséget is biztosítani
kell.
A Marx K. út szélesítése – a korábbi pályázatokkal ellentétben – most jobban beilleszthető a
pályázatba.
A községháza akadálymentesítése a leginkább esélyes pályázat lehet.

Hozzászólások:

Ficsor Dénes: A piac a jelenlegi formájában igazi piacként nem tud működni. Ugyanakkor kidobott
pénz lesz, ha a tervek elkészülnek és a pályázat nem nyer.

Ambrus Dénes a piac fejlesztése, bővítése mellett van. Ehhez – ha kell - a tűzoltószertárról az iskola
le tud mondani.
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Németh Attila: támogatja a piac fejlesztését úgy, hogy ne a jelenlegi formájában működjön tovább.
Annál is inkább fejleszteni kell, mert itt a helyben megtermelt élelmiszerek értékesítéséről van szó,
ami ma már egyre nagyobb hangsúlyt kap a világban.

Tukarcs Istvánné a Marx K. út szélesítését is ugyanolyan fontosnak tartja, mint a másik két feladatot,
ez nem olyan nagy összeg, amivel az önkormányzat nem bírna el. Ezért mindhárom feladatot javasolja
elfogadni.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit 12 igen szavazattal, 1
nem ellenében a képviselők elfogadnak.

147/2009.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Marx K. út szélesítésének, a településközpont, a piac fejlesztésének és a
községháza épület akadálymentesítésének tervezési költségére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetési tartalék terhére, az Észak-alföldi Operatív Program keretében
az alábbi pályázatok tervezési költségeinek biztosítására:

1. Marx K. út szélesítése 150 eFt eFt
2. településközpont, piactér fejlesztése 940 eFt és a
3. községháza épület akadálymentesítése 400 eFt

Erről értesül:

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

6.) napirend: Kötelezettségvállalás a Sárga iskolához WC konténer beszerzéséről.
előadó: polgármester

Szatlóczki Edit tájékoztatja a jelenlévőket a helyszínen tapasztaltakról. Elmondja, hogy nagyon jó
állapotban van a konténer, kicsi sérülés van rajta. Felnőtt WC ugyan, de egy dobogóval megoldható,
hogy gyerekek is használhassák. Télen a fagymentesítés is megoldható, fűtés, meleg víz van benne.
Nekünk megfelelő szilárd alapzatot kell biztosítani.

Huber Ferenc polgármester: az iskola vizesblokk meghosszabbításával megoldható a vizes
szerelvények kiépítése.

Hozzászólás:

Ambrus Dénes elmondja, hogy neki is jó tapasztalatai vannak a WC konténerről. Szerinte ebből az
összegből nem lehetne megépíteni. 2-3 m-es víz- és szennyvíz vezeték megoldható. Ha távlatokban az
iskola más funkciót kap, ezt akkor is lehet használni. Az iskola már többször próbált pályázni,
sikertelenül, és remény sincs rá a jövőben.

Tűhegyi Julianna emlékezete szerint szó volt a Kálvária dombnál is WC elhelyezéséről, kéri, hogy
ezt tartsa napirenden a testület.
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Nida Imre: Ezek a dolgok valóban szükségesek, de nem látja a forrását. Az önkormányzat többet költ,
mint amennyi pénze van. Ha van megoldási lehetőség, hogy kilép ebből, akkor jó, de erre nem lát
esélyt.

Ficsor Dénes: egyetért a WC konténer beszerzésével. Szégyennek nevezi, hogy majálison, falunapon,
gulyásfesztiválon nincs kulturált szociális helyiség, ezért hosszútávon ezekre is megoldást kell találni.
Sajnos a mostani rendszerben az önkormányzatok nem azt csinálnak, amit akarnak, a működésnek
viszont törvényi feltételei vannak. Maradandót nem tud alkotni az önkormányzat. Igaza van Nida
képviselőnek, de hitel nélkül soha nem tud fejleszteni az önkormányzat.

Szatlóczki Edit: A Sárga iskola szociális blokk problémája már évekkel ezelőtt felmerült, és a testület
már nem először foglalkozott a megoldási lehetőséggel.
Állandóan támadások érik az önkormányzatot, hogy nem csinál semmit, most viszont sikerül valamit
fejleszteni, a feltételeken javítani. Emlékezteti a képviselőket, hogy egyre több tanulót visznek el a
szülők törökszentmiklósi iskolába.

Huber Ferenc polgármester: a költségvetési főösszeg 10 %-át teszi ki az önkormányzat
eladósodottsága (Szolnok 64 %). Nem mindegy, hogy mennyi a település adóbevétele, mert az
nagyban meghatározza a terveket. A polgármesteri keretből jelentősebb összeget vitt el az orvosi
műszer, ha ez nincs, akkor a WC konténert nem is kellett volna testület elé terjeszteni.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a képviselők 13 igen szavazattal elfogadnak és az alábbi
határozatot hozzák:

148/2009.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Sárga iskolához WC konténer beszerzéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetési tartalék terhére, a Sárga Iskolához WC konténer beszerzésére
1.290 eFt + ÁFA összegben.

Erről értesül:

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

7.) napirend: Az Észak-alföldi Ivóvíz-minőség javító program II. üteméből való kilépésről
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester röviden összefoglalja a társulásból való kilépés előzményeit.

Kérdések:

Bognár Zoltán: Lesz-e valamikor erre pénz?

Huber Ferenc polgármester: az unió szerint fizesse meg a lakos. Az összes vezeték kb 60 %-a cserére
szorul a faluban. Ha elkészül a szennyvízhálózat, a most szállításra fizetett 16 millió Ft felszabadul.
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A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az előterjesztést elfogadják.

149/2009.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat

A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz-minőség javító Társulás Társulási Megállapodásból való
kilépésről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati forrás hiányában nem
kíván részt venni a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvíz-minőség javító
Társulásban és a Társulásból 2009. július 31.napjával kilép.

Erről értesül

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

8.) napirend: Klórgáz-adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzéséről
előadó: polgármester

Krupa István szerint ezzel a berendezéssel nem csináltunk semmit, a mangán még jobban ki fog válni
a vízben.

Huber Ferenc polgármester: az ÁNTSZ megköveteli és méri a klór tartalmat.

A napirendhez más észrevétel nincs, a képviselők az előterjesztést egyhangú – 13 igen – szavazattal
elfogadják.

150/ 2009. (VII.16.) sz. önkormányzati határozat

Klórgáz adagoló berendezés és biztonságtechnikai eszközök beszerzésére.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a Fegyverneki Vízműhöz klórgáz adagoló berendezés és
biztonságtechnikai eszközök beszerzésére nettó 1.281.000.- Ft + ÁFA,
összesen 1.601.250.- Ft összegig a Fegyverneki Vízmű 2009. évi
költségvetésének terhére.

Erről értesül

1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nagy Mihály, vízművezető
5.) Képviselőtestület tagjai
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9.) napirend: Tájékoztató a kötelezettségvállalásokról
előadó: polgármester

A tájékoztatót a képviselők egyhangúlag tudomásul veszik.

10.)napirend: Feladat-ellátási Megállapodás Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Törökszentmiklós kistérségi társulási ülés
a mai napon tárgyalta ugyanezt a témát.

Tűhegyi Julianna észrevételezi, hogy az értesülendőkből hiányzik Örményes önkormányzata.

Ambrus Dénes a megállapodás I/5. pontjából Kuncsorbát kéri törölni.

A képviselők a két pontosítással, 13 igen szavazattal a megállapodást jóváhagyják.

151/2009.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek-Örményes települések Pedagógiai Szakszolgálati Ellátásáról szóló Feladat-ellátási
megállapodás elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Örményes
települések Pedagógiai Szakszolgálati Ellátásáról szóló Feladat-ellátási
megállapodást e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Török Csaba polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat
7.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Feladat-ellátási Megállapodás

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény 8.§-a, valamint
a Törökszentmiklósi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásáról szóló
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megállapodás II. 1. a) pontja alapján Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodást köt Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatával, és Örményes Község
Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatok mikro-térségi ellátására.

A Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba települések intézményfenntartó társulásában működő Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde fegyverneki és örményesi tagintézményeibe járó gyerekek pedagógiai
szakszolgálati feladatellátását - konkrétan logopédia, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés,
továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, fejlesztő felkészítés pedagógiai szakszolgálati feladatok –
2009. július 1. napjától kezdődően az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat az intézményi társulás keretében látja el.

I.

Általános rendelkezések

1. Megbízó: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
5200, Törökszentmiklós, Kossuth L.u.135/a

2. Az ellátás biztosításával megbízott: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Fegyvernek, Felszabadulás u. 165.

Fenntartók:
a.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b.) Örményes Község Önkormányzat

5222 Örményes, Felszabadulás út 16.

3. Az ellátott tagok neve és székhelye:
a.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
b.) Örményes Község Önkormányzat

5222 Örményes, Felszabadulás út 16.

4.) Az ellátás területe: a társult tagok közigazgatási területe.

5.) A feladatellátás telephelyei:

Fegyvernek
1. Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. u.2
2. Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
3. Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
4. Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek, Felszabadulás út 149.
5. Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.
6. Szakképző I. (varroda) Fegyvernek, Felszabadulás út 165.
7. Szakképző III. (lakatos műhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
8. Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31.
9. Móra Ferenc Általános Iskola (tornaterem) Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola u. 24.

II.
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A megállapodás célja

Az intézményfenntartó társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (4) bekezdésében előírt kötelező, ezen túl az önként vállalt közoktatási
feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott alapfokú nevelés és oktatás,
valamint szakképzést közösen, mikro térségi keretek között az oktatási intézmények integrálásával
magasabb színvonalon kívánják ellátni.

A pedagógiai szakszolgálati feladatok közös, kistérségi szinten, egységes rendszerben történő ellátása
a Társulás településeinek közigazgatási területén, a feladat ellátás magasabb színvonalának érdekében.

III.
A feladat megnevezése, a feladat ellátásának módja

A közösen ellátandó feladatok megnevezése:
A megállapodást aláíró önkormányzatok a Közoktatásról szóló többször módosított 1993.
évi LXXIX. törvény 34.§-ban megjelölt pontok közül az:

- a nevelési tanácsadás;
- a logopédiai ellátás;
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
- a gyógytestnevelés
- fejlesztő felkészítés

Ellátandó terület:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fegyverneki és örményesi telephelyei.

A feladatok ellátásának módja:

A Társulás a feladatok ellátására ellátási szerződést köt a következők szerint:

Település megnevezése Ellátandó feladat

Fegyvernek: 1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. fejlesztő felkészítés

Örményes: 1. nevelési tanácsadás
2. logopédiai ellátás
3. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
4. gyógytestnevelés
5. fejlesztő felkészítés

A feladat ellátásra szerződő szolgáltató az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat.
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A feladat ellátási szerződésben foglaltak végrehajtását a Tanácsnak joga van ellenőrizni. A feladat
ellátás ellenőrzését Tanács részéről a Kistérségi Iroda belső ellenőrzési feladataival megbízott
szervezet végzi.

A megállapodásban résztvevők vállalják, hogy a megállapodásban rögzített feladatok ellátását
kizárólag az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálattól veszik igénybe.

IV.
A feladatellátás finanszírozása, pénzügyi ellenőrzése

1. A megállapodásban szereplő feladatok ellátására induló évben: 2009. augusztus 20-ig, ezt
követően tárgyév január 20-ig feladat ellátási-tervet készít a szolgáltató, melyben
településenként, azon belül intézményenként és szakszolgálati feladatonként szerepelteti az
ellátandó gyerekeket, a feladatellátásához jogszabály szerint szükséges foglakozási órák
számát, az óradíjakat. A feladat ellátási-terv szükség szerint módosítható. A feladat ellátási
terveket a végrehajtás ellenőrzése során alapdokumentumként kezeli. A Pedagógiai
Szakszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások Fegyvernek önkormányzat
költségvetésében szerepelnek.

2. A mikro-térségi társulásra jutó állami normatívát a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal igényli
a Kistérségi Irodától, első ízben 2009. szeptember 30-ig, ezt követően minden év január 20-ig,
melyet a Kistérségi Iroda 8 napon belül átutal.

V.
A megállapodásban résztvevők tagsági viszonya

A csatlakozás és kiválás szabályai:

A megállapodásban részt venni kívánó települések a megállapodáshoz való csatlakozásukat
önkormányzat képviselőtestületének, minősített többséggel hozott határozatával mondhatják ki.,
melyben rögzítik a megállapodásban rögzített feltételeket és szabályokat magukra nézve
kötelezőnek fogadják el.

A megállapodáshoz újonnan csatlakozni kívánó, vagy a megállapodásból kilépni szándékozó
önkormányzat a Társulás felé jelzi csatlakozási/kilépési szándékát, valamint csatlakozás esetén
azt, hogy az érvényben lévő Feladatellátási megállapodásban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek fogadja el.

A Társulás a megállapodásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei elé terjeszti a
csatlakozni/kilépni szándékozó önkormányzat adataival kiegészített (módosított) Feladatellátási
megállapodás tervezetét, melyet csatlakozás esetén a régi és az új, kiválás esetében pedig a társult
tag önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többséggel hozott határozattal kell
elfogadniuk.

Felmondás, kiválás különös szabályai:

A megállapodást bármely tag legalább hat hónapos felmondási határidővel, a felmondás közlését
követő év június 30-ára szólóan felmondhatja.
A megállapodást aláírók a felmondásról szóló minősített többséggel hozott határozatukkal a naptári év
utolsó napjával fontos okból kizárhatják azt a települési önkormányzat képviselő testületét, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre.
Fontos oknak minősül:

- A feladatellátás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési
kötelezettségének nem tesz eleget.
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Megszűnés szabályai:
A Társulás feladat ellátási kötelezettsége megszűnik ha:

- ha a megállapodásban szereplő valamennyi tagja kimondja a megszűnést.
- a bíróság jogerős döntése alapján
- ha a megállapodásban résztvevő önkormányzatok száma kettő alá csökken

A tagok a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy felmondásáról a kezdeményezés
megküldésétől számítva legkésőbb 60 napon belül döntenek. Kilépéskor és megszűnésekor kötelesek
egymással elszámolni, úgy hogy a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.

VI.
Vegyes rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. Törvény valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2005.
évi CVII. Törvény rendelkezései az irányadónak.
A megállapodást aláírók egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a
működés során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton,
konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre,
megegyezésre.

Jelen Feladat-ellátási Megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a megállapodásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő testülete képviseletében
eljáró polgármesterek, képviselő testületeik határozatta alapján, mint akaratukkal egyezőt saját kezű
aláírásukkal látják el.

Kelt: ………………………………

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Huber Ferenc
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. polgármester

Örményes Község Önkormányzata Török Csaba
5222 Örményes, Felszabadulás u. 16. polgármester

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Dr.Juhász Enikő
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.u. 135/a polgármester

Záradék:

A megállapodásban meghatározott feladatok ellátására társult települési önkormányzatok képviselő
testületei a Feladat-ellátási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat
elfogadják.

A Feladat ellátási megállapodást jóváhagyó határozatok száma:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 151/2009.(VII.16.)
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
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Örményes Község Önkormányzata ……………………………
5222 Örményes, Felszabadulás u. 16.

-.-.-.-.-.-.-

11.)napirend: „Orvosi rendelő rekonstrukciójához és bővítéséhez” kapcsolódó „Saját forrás
kiegészítése” pályázat benyújtásáról szóló 138/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról.

előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester elmondja, hogy megindult a közbeszerzési eljárás, a tervezés elkészült, a
műszaki ellenőr felülvizsgálta azt, elég sok kifogása volt, főleg az akadálymentesítéssel és a pincével
kapcsolatosan.

A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, a határozati javaslatot 13 igen szavazattal
elfogadják.

152/ 2009 (VII.16.) sz. önkormányzati határozat

„Orvosi rendelő rekonstrukciójához és bővítéséhez” kapcsolódó „Saját forrás kiegészítése”
pályázat benyújtásáról szóló 138/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete „Orvosi rendelő rekonstrukciójához és
bővítéséhez” kapcsolódó „Saját forrás kiegészítése” pályázat benyújtásáról szóló 138/2009.
(VI.25.) sz. önkormányzati határozatot akként módosítja, hogy az 1/e. pont helyébe az alábbi
1/e. pont lép:

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

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 2 765 231 4 970 860 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
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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

Napirend után:

Huber Ferenc polgármester összefoglalja az elmúlt napok történéseit és tájékoztatást ad az ivóvíz
problémával kapcsolatos fejleményekről:

Első alkalommal július 3-án ½ 10-kor érkezett lakossági jelzés, hogy féreg van a vízben. Még ekkor
éjszaka megindult a rendszer mosatása. Ez miatt a rendszerben máshol is megjelent – ekkor még nem
lehetett tudni, hogy mi van a vízben - illetve koszosabb lett a víz. Másnap már több ingatlannál
jelezték ugyanezt a problémát. Az ÁNTSZ több helyről, több alkalommal vízmintát vett, és 4-én
délben megállapította, hogy árvaszúnyoglárva van a vízben, ami egészségre nem ártalmas, de
esztétikailag kifogásolható.
Ezekről a háziorvosokat, az intézményvezetőket, az ÁFÉSZ vezetőjét tájékoztattam, rendőrségi
autóval hangosbemondóval a lakosok is tájékoztatva lettek. Ekkor a közhíreléshez a rendőrségi autó
nem igazán volt sikeres.

A vízműnél külső behatolás nyoma nem volt.
A www.fegyvernek.hu honlapon – az ÁNTSZ-el történt egyeztetésnek megfelelően – tájékoztató
jelent meg, a tájékoztatás azóta is folyamatos.. Az ÁNTSZ hétfőn is vett vízmintát, majd szerdán
közölte, hogy coli és nitrát nincs a vízben. Az önkormányzat ásványvizet biztosított a lakosoknak.
Az ÁNTSZ szerdán küldte meg a határozatát, amiben közölte, hogy a laboratóriumi vizsgálatok
egészségre ártalmas anyagot nem találtak a vízben, a víz fogyasztható. Erről 10-én hangosbemondó
útján értesültek a lakók. Ugyanakkor elrendelte az ÁNTSZ a mosatást, önellenőrzési mintavételt,
klórozást. Sajnos a mosatással a szúnyoglárva már más utcákban is bekerült a vezetékbe (pl.Hunyadi
út), a klórozással pedig megjelent a vízben a mangán, mivel a klór feloldja a vezeték faláról.
A Néplap, a szoljon.hu, a Kossuth Rádió, Aktív Rádió, Régiós Rádió, TV-2-nek adtam tájékoztatást a
kialakult helyzetről, sajnos a Néplap és a TV 2 nem járt el egészen tisztességesen.

Egyértelmű, hogy a zárt rendszerbe csak kívülről kerülhetett be a szúnyoglárva, nem a vízműtől ered a
hiba, a vízmű nem hibázott.
Hogyan került be, ezt nem tudni. Feltételezések vannak: Lehet, hogy valaki hidrofort működtet, a
rendszer visszaszívta a vizet; az is lehet, hogy valaki leszerelte az órát és a szúnyog így került a
vezetékbe.
Az ÁNTSZ kihangsúlyozta, hogy amíg nincs labor eredmény, ki ne mondjuk, hogy iható vagy nem a
víz.

A vízműnek és az önkormányzatnak is le kell vonni a tanulságot.

Bognár Zoltán: A TV adás szerint a szúnyoglárva nem gond a vízben, de valami féreg is volt benne.

Huber Ferenc polgármester: A vízben mindig is volt hematóda – leginkább a közkifolyóban - .

Németh Attila: Előadja, hogy őt is többen megkeresték az ivóvízzel kapcsolatban és főleg a
tájékoztatást hiányolták – különösen az első időszakban - , elsősorban a kisgyerekes anyukák
panaszkodtak. Sokan nem tudtak arról, hogy ásványvizet kaphatnak.

Nagyon aggasztónak tartja, hogy ilyen bekövetkezhetett.
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Szerencse és örülhetünk, hogy nem történt súlyos probléma, pl. mérgezés. Mi lett volna, ha pl. trágya
kerül a rendszerbe? Nem lehet elbagatelizálni a dolgot, fel kell készülni, hogy ne fordulhasson elő még
egyszer ilyen.

A vízmű vezetőjét a testület nem állíthatja fel, mert nem munkáltatója, de felelősnek lennie kell akár
külsős, akár más valaki.

Szeretné tudni, hogy a vízmű megtett-e mindent azért, hogy máskor ilyen eset ne forduljon elő.

Azért, hogy lássa a falu lakossága, hogy a testület mindent megtett azért, hogy ilyen még egyszer ne
történjen meg, és némi megnyugtatást adjon számukra, ugyanakkor visszatartó ereje is legyen, az
alábbiakat javasolja:

1. Feljelentést kell tenni ismeretlen tettes ellen.
2. A júliusi vízdíjat csökkentse, vagy teljes egészében engedje el a testület a lakosoknak, mert
sokaknak az ásványvíz megvásárlása plusz költséget okozott.
3. Katasztrófa alapot kell létrehozni, ahová bárki (vállalkozók, magánszemélyek egyaránt)
befizethet.
4. Értesítési rendszer kell kidolgozni (hivatal, rendőrség, polgárőrség, polgári védelem, stb.)

Huber Ferenc polgármester: Amikor ez a probléma adódott, a vízórák mindenütt a helyükön voltak; a
lakosok eléggé együttműködőek voltak. Szabad-e feljelentéssel tovább bolygatni?

Krupa István igazat ad Németh Attila képviselőnek, és teljes mértékben egyetért a feljelentéssel. Az
egyértelmű, hogy nem a rendszerben volt a szúnyoglárva, azt szándékosan vagy véletlenül nyomta
bele valaki, de hogy hogyan, azt már a rendőrség feladata kideríteni. Ebben az esetben nem lehet
toleráns az önkormányzat. Sajnos gyorsan le lehetne fertőzni egy egész települést.

A vízhálózat rendszer elavult, a felújítás miatt folyamatosan emelni kell a vízdíjat.

Bognár Zoltán: Nem lehet szó nélkül hagyni az esetet, még akkor sem, ha az ÁNTSZ szerint
fogyasztható volt, csak esztétikai szempontból kifogásolható a víz.

Ficsor Dénes elmondja, hogy mindvégig tájékozódott a polgármester úrtól és Nagy Mihály vízmű
vezetőtől az eseményekről.
A lakosság tájékoztatására valóban ki kell dolgozni valamit. A jövőt illetően tanulság, hogy hasonló
esetben el kell zárni az egész rendszert, még akkor is, ha valameddig a faluban nem lesz ivóvíz, de
ezzel meg lehet előzni nagyobb bajt.
Egyetért, hogy csak kívülről juthatott a rendszerbe a lárva.

Huber Ferenc polgármester: Nem volt szerencsés az „ultimátum” közreadása, az emberek bolygatása,
amíg a labor eredmények meg nem érkeztek.
A feljelentéssel nem volna jó bolygatni a kedélyeket.
A vízdíj kedvezményről gesztus értékű döntést hozhat a testület úgy, hogy a júliusi díj összegéből
fogyasztóként 1 m3-t elenged. Kihatása kb 800 eFt.
A lakossági tájékoztatáshoz hangosbemondót kell beszerezni.
A katasztrófavédelmi alapról most nem lehet dönteni, ez előkészítést igényel.

Németh Attila ragaszkodik a feljelentéshez.

Nida Imre: Jó lenne tudni szakemberek véleményét, hogy hogyan kerülhetett az ivóvízbe a
szúnyoglárva.
A vízmű költségvetéséből hiányozni fog a 800 eFt.
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Ambrus Dénes: döntés előtt tisztázni kellene, hogy a katasztrófavédelmi alappal mi lenne a szándék,
mire lehetne felhasználni?
Véleménye szerint túlreagálták az emberek ezt az ügyet. Megfelelő tájékoztatás után az emberek saját
belátására lehet bízni, hogy mit tegyenek.
A hozzászólásokban felvetődött, hogy esetleg napokra teljesen elzárni a vizet. Ez még jobban irritálná
az embereket.

Németh Attila megérti Ambrus Dénes képviselőt, de most nem ért vele egyet.

Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel az alábbi javaslatokat:

1. A képviselőtestület kötelezettséget vállal, hogy a 2009. július havi vízdíj
összegéből fogyasztónként 1 m3 víz árát elengedi.
2. Feljelentés ismeretlen tettes ellen a kialakult ivóvíz probléma miatt.

A javaslatot 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a testület
elfogadja.

153/2009.(VII.16.) sz. önkormányzati határozat

A júliusi ivóvíz probléma kapcsán szükséges intézkedésekről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a településen július elején
kialakult ivóvíz minőség probléma miatt:

1. Kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetési tartalék terhére, a
Vízmű részére a 2009. július havi vízdíj összegéből
fogyasztónként 1 m3 víz árának elengedésére.

2. Kéri, hogy a Vízmű vezetője az illetékes szervnél tegyen
feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Erről értesül:

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

Herman József megkérdezi, hogy más javaslat nem lehet, pl. csak az kapja a kedvezményt, aki kéri.
Bejelenti, hogy Ő nem kéri az engedményt.

Emlékezteti a képviselőket, hogy már korábban is felvetette a kábel TV kiépítését, ezt ismételten
megteszi. Akkor nem volna szükség a hangosbemondóra.

Más téma:

Nida Imre többen negatívan minősítették a falu szélén kihelyezett üdvözlő táblákat. Katasztrofális,
monstrum, nincs rajta semmi szöveg.
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A piaci árusok szóltak, hogy helypénzt csak minden második, harmadik piacon szednek.
Panaszkodnak a kutya piszok miatt.

Bognár Zoltán csak negatív visszajelzést hallott a táblákról.

Ficsor Dénes szintén a piaci árusoktól tudja, hogy más településről is a piactéri szemetesbe hordják a
szemetet.

Krupa István szerint az sem mindegy, hogy milyen piacról beszélünk. Véleménye szerint a piacon
csak zöldség-gyümölcs árusításnak van helye.

Huber Ferenc polgármester a tájékoztató táblával kapcsolatban még nem érkezett ilyen vélemény. A
paraszt őseinket ne bántsuk.
A piaci helypénzt minden piaci napon szedik, kivéve azt, akinek bérleti szerződést kötött a hivatallal.

Tűhegyi Julianna: a Tüdős házaspár fényképéről készült a tábla, polgármester úr 2-3-szor is bemutatta
a testület előtt.

A polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Tukarcs Istvánné
jegyzőkönyvhitelesítő


