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FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I
SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadása

49/2010. (III.25.)sz. önk.hat. 2010. évi tervkoncepció módosítása

50/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása

8/2010. (III.31.)sz. önk.rend. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.
(II.26.) sz. rendelet módosítása

51/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésről

52/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításának elutasítása

9/2010.(III.31.)sz. önk.rend. A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló
1/2003.(II.6.)sz. rendelet módosítása

10/2010.(III.31.)sz. önk.rend. A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.)sz.
rendelet módosítása

11/2010.(III.31.)sz. önk.rend. A nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a
temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.)sz.
önkormányzati rendelet módosítása

12/2010.(III.31.)sz. önk.rend. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998.(X.2.)számú
rendelet módosítása

13/2010.(III.31.)sz. önk.rend. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
26/1994.(XI.24.)sz. rendelet módosítása

53/2010.(III.25.)sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása

54/2010.(III.25.)sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása

55/2010.(III.25.)sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosítása

56/2010.(III.25.)sz. önk.hat. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendelet módosítása

57/2010.(III.25.)sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 25-én megtartott
soros, közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Helye: Községháza házasságkötő terme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr Bacsa László, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Dr Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselők,
valamint Dr Tóth Péter r.alezredes, kaptányságvezető, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi társulás
igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, Bérczesi Mária művelődési felügyelő, Nagy Mihály - Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetője, a lakosság részéről 3 fő

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő jelen van, a testület
határozatképes, és az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nida Imre képviselőt jelöli ki.

A meghívón szereplő napirendek tárgyalását javasolja, megkérdezi van-e más napirend tárgyalására
javaslat.

A Képviselő-testület egyhangúan egyetért a napirendek tárgyalásával, más napirend tárgyalására nincs
javaslat.

I n t e r p e l l á c i ó s bejelentés nincs.

1. napirend: Polgármesteri tájékoztató

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület egyhangú szavazattal
tudomásul veszi.

2. napirendi pont: Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről,
közmeghallgatás keretében.

Huber Ferenc polgármester köszönti Dr Tóth Péter r.alezredest, kapitányságvezetőt.
A bizottságok megtárgyalták a beszámolót, kéri a bizottság elnökeit, hogy ismertessék döntésüket.

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a beszámolót.
Észrevétele, hogy a határozati javaslatban 2009. év szerepeljen. (elírás)

Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.

Nida Imre: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Dr Tóth Péter r.alezredes, kapitányságvezető: Ismerteti, hogy vannak még problémák, de
meggyőződése, hogy történtek pozitív változások Fegyverneken. A kapitányság aktív részének a fele
kicserélődött, sok – 28 fő – rendőr ment el (nyugdíjba vonult), a fegyverneki rendőri állomány 16 fő.
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Csökkent az állomány státusza, mivel a közlekedésrendészeti osztály megszűnt, a feladat Szolnokra
került átcsoportosításra. Csak magas túlóra számmal tudták elérni a megfelelő rendőri jelenlétet.
Fegyvernek közbiztonságát erőteljesen befolyásolja Tiszabő közelsége, nagy leterheltséget jelent,
hogy Fegyvernekhez tartozik Tiszabő.
Örül, mert az előző kapitány ki tudta járni, hogy Fegyvernek Rendőrőrs osztály jogállású, így sokkal
nagyobb lehetősége van a helyi kezdeményezésekben, önálló döntésekben. A változás pozitív hatással
van a munkavégzésre, az elmúlt évihez képest sokkal többet voltak a rendőrök az utcán, a
Rendőrőrsön napközben mindig van valaki. A feljelentések száma az előző évihez képest
háromszorosára, a helyszíni bírságok kiszabása a duplájára emelkedett.
Megköszöni a település támogatását, bízik a még hatékonyabb munkavégzésben.

Tűhegyi Julianna: A Fegyverneki Rendőrős 16 fős állományát hogyan érinti a közlekedésrendészeti
osztály megszűnése?

Dr Tóth Péter r.alezredes: Fegyverneket nem érinti az átszervezés.

Ambrus Dénes: Az anyagban leírtakkal egyetért, hozzáteszi, hogy a statisztika nem biztos, hogy
minden esetben valós képet mutat, mert vannak esetek, – pl. amikor bejelentéskor azt sugallják, nem
tudnak foglalkozni a problémával – melyek nem kerülnek az ügyek közé, nincs róla semmiféle
hivatalos feljegyzés, nem történik intézkedés. Egy hetente botrányosan viselkedő, 14 év alatti
gyermekről van szó, és a rendőrség nem intézkedik. Ez komoly veszteséget jelent, mert a szülők
elviszik a gyermekeiket más település iskolájába, 4 gyermek elvitele 1 millió Ft, 8 gyermek elvitele
már 2 millió Ft mínuszt jelent az iskolának. Ebben intézkedni kell, valakinek felelnie kell a tetteiért,
valószínű egy fenyegető intézkedés is megtenné a hatását.
Az utóbbi időszakban azt tapasztalta, - a két tagintézményből történt bejelentések kapcsán – hogy
mindig volt fogadókészség, de nem mindig történt intézkedés. Segítséget kér azoknak a gyermekek a
botrányos viselkedésével kapcsolatban, akik 14 év alattiak.

A betöréssel, lopással kapcsolatos vizsgálatok – egy kivételével – úgy zárultak, hogy a tettes
ismeretlen. Jó lenne ezen a statisztikán változtatni.

Említette Dr Tóth Péter Úr, hogy problémát okozott a létszámcsökkenésnél a korai nyugdíjba vonulás.
Személy szerint ő egyetért vele, de ez a közemberekben nem talál támogatásra, emiatt ítélik meg a
rendőröket.

Nehezményezi, hogy a vidéki embert megbüntetik, ha nem tartja be a sebességet. Budapesten
percenként elkövetnek hasonló szabálytalanságot büntetlenül.

Dr Tóth Péter r.alezredes: A rendőrségnek a jogszabályban előírtakat kell betartania, azt hogy
máshol hogyan tartják be, nem áll módjában vizsgálni.
Nyugdíjba vonulásra az 1996. előtt felszerelteknek volt lehetősége, jelenleg a vezetői állomány 40 év
körüli, a beosztotti állomány 35 év körüli, tehát egy jó ideig nem tudnak nyugdíjba menni.

Hangsúlyozza, hogy a rendőr csak jogszabálysértés esetén tud intézkedni. Kéri amennyiben olyat
észlelnek, hogy szabálysértés elkövetése esetén nincs intézkedés, keressék meg.

Tukarcs Istvánné: A beszámoló elkészítése kemény, alapos munkát takar, elemzik a problémákat és
törekednek a minél jobb munkavégzésre. Viszont ahogy alezredes Úr is említette, a fegyverneki lakos
több rendőri jelenlétet vár. Szapárfalu területén legyen folyamatos a sebesség ellenőrzése, mert a
zebránál nehéz az átjutás. A 4-es főútvonalon szinte lehetetlen a kerékpározás a parkoló autók miatt,
így kénytelenek a járdán kerékpározni.

Németh Attila: Számára megdöbbentő, hogy a rosszul megépített utak miatt korlátozzák a
sebességhatárt. Mi indokolja a 60 km/órás sebességkorlátozást? Képtelenség betartani a
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sebességkorlátozást, hiszen annak betartása rengeteg időt elvesz. A külföldiektől, ha nem helyszíni
bírságot szabnak ki, lehetetlenség behajtani a büntetést.
Addig, amíg a 4-es főútvonal két sávos volt, lehetett rajta közlekedni lassú járművel. Most Fegyvernek
végétől egészen Törökszentmiklósig, illetve azon túl nem lehet mezőgazdasági vontatóval közlekedni.
A környéken élő emberek mezőgazdaságból élnek, így csak kerülővel tudják a termékeket bevinni
Törökszentmiklósra, vagy ahová szerződtek. Indulnak a mezőgazdasági munkák, van-e esély arra,
hogy időszakosan a sebességkorlátozás, illetve a mezőgazdasági vontatók és lassú járművek kitiltása a
4-es számú főútról feloldásra kerüljön.
Érti, hogy a rendőrségnek be kell tartatni a jogszabályokat, de túlzónak tartja, hogy akár 500.000.- Ft-
os bírságot is kiróhatnak, mert esetleg túl méretes a mezőgazdasági vontató.

Tiszabővel kapcsolatban elmondja, hogy télen viszik a fát, tavasztól őszig meg mindent. Véleménye
szerint jótékony hatása lenne, ha a közlekedési határon rendőr lenne. Ellenőrizni kellene, hogy mit
szállítanak és el tudnak-e vele számolni.

Dr Tóth Péter r.alezredes: Nem tudta, hogy ezen a szakaszon nem tud közlekedni mezőgazdasági
vontató, de nem is az ő dolga. A közlekedésfelügyelet figyelmét felhívták a kátyúk megszüntetésére.
Az ORFK a nagy méretű mezőgazdasági gépekre moratóriumot hirdetett. Van egy ilyen
figyelemfelhívás, hogy a gazdákat ne nagyon büntessék.
A közlekedési állomány végzi a bírságok kiszabását, akik a Szolnoki Rendőrkapitánysághoz tartoznak.
Nem emlékszik, hogy ilyen ügyben lett volna feljelentés.

Tiszabővel kapcsolatban elmondja, hogy amikor a rendőrök átlépik a falu határát, rögtön tudja
mindenki, és nem történik semmi. A fokozott rendőri jelenlét ellenére sem csökkent a
bűncselekmények száma, az is siker, ha Tiszabőn belül tudják tartani a bűnözést.

Tűhegyei Julianna: Néhány formai dologra hívja fel a figyelmet az alábbiak szerint. A 17. oldalon
lévő grafikon, (valószínű takarékosság miatt) fekete-fehér, így nem tudja értelmezni, nincs melléklet,
amire utal a beszámoló, az 5. oldalon valószínű nem csökkenteni akarják a gyermekjóléti szolgálattal
az együttműködést, hanem növelni.
Örül a rendőri jelenlét fokozásának. Kéri a kerékpárúton parkoló autósok figyelmének felhívását a
helytelen magatartásra.

Herman József: Civil autóval nem mehetnének a rendőrök?

Dr Tóth Péter r.alezredes: Mehetnének, de nincs visszatartó ereje.

Huber Ferenc polgármester: Probléma a közterületen való randalírozás. A postánál amikor kifizetés
van megállítják a postást és nem engedik továbbmenni. Lakossági bejelentés érkezett, hogy a
rendőrségre konkrét bejelentés történt és nem volt intézkedés. A családsegítő szeretné ha elvinnék a
botrányosan viselkedő gyermeket.

A 4-es főútvonal gyorsforgalmi útnak számít és a törvény tiltja ki a lassú járműveket, sajnos nem
készült szerviz út.
A sebességkorlátozás azért van, hogy az útfenntartót ne lehessen beperelni, azért teszik ki a táblát.

Javasolja a határozati javaslat 2.) ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint: Felkéri a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy működjön közre a településen a rendőri jelenlét
fokozásában, valamint Szapárfalu területén legyen folyamatos a sebesség ellenőrzése.

Bejelenti, hogy a testület jelenlévő létszáma 12 főre emelkedett.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadja
a módosító javaslatot.
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Ezt követően a testület a módosító javaslat figyelembe vételével, egyhangú, 12 igen szavazattal
elfogadja a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.

48/2010.(III. 25.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Rendőrőrs 2009. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv.
8. §. (4) bek. alapján készült rendőrségi beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a
Rendőrség 2009. évben végzett munkáját.

2.) Felkéri a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy működjön közre a
településen a rendőri jelenlét fokozásában, valamint Szapárfalu területén legyen
folyamatos a sebesség ellenőrzése.

Erről értesül: 1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné jegyző

Huber Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen megjelent képviselők létszáma 13 főre
emelkedett, és javasolja a 3.-4.-5. napirend együttes tárgyalását.

A bizottságok tárgyalták a napirendeket, kéri azok elnökeit, hogy ismertessék a bizottság döntését.

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottságnak a napirendekkel kapcsolatban az alábbi módosítási
javaslatai vannak. 3. napirendhez: A Művelődési Ház esetében 1 fő 8 órás álláshely megszűnése miatt
a létszám helyesen 6,11. (táblázat)
A 4. napirend határozati javaslatát javasolják kiegészíteni az alábbiak szerint: „E határozat 2010.
szeptember 1-én lép hatályba.”
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 8. §-ában kerüljön megfogalmazásra, hogy
„E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.”

Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság mind a három előterjesztést elfogadásra javasolja.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja az
előterjesztéseket.

Nida Imre: A Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket, és javasolja elfogadásra a
testületnek.

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a költségvetési tervkoncepció Művelődési Ház 8 órás
álláshelyére vonatkozó módosítást (helyesen 6,11), mely érinti az összes alkalmazotti létszámot (39,3
fő helyett 39,25 fő) is.

A módosító javaslatot a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A módosító javaslat figyelembe vételével a Képviselő-testület a költségvetési tervkoncepció
módosítását 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
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49/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

2010. évi tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 215/2009.(XI.26.) sz.
határozattal elfogadott és a 243/2009.(XII.17.), 1/2010.(I.28.), 23/2010.(II.25.)
sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja:

1.) A 2.4. pontban az egyéb dologi kiadás
 a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási Központnál 4.779

eFt-ról 3.580 eFt-ra, Fegyvernek 2.924 eFt-ról 1.724 eFt-ra;
 a Polgármesteri Hivatalnál 144.063 eFt-ról 146.126 eFt-ra
 a Gyermekélelmezési Konyhánál 16.900 eFt-ról 19.042 eFt-ra
módosul.

2.) A 2.43. pontban a Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központnál az
önkormányzati kiegészítés 3.579 eFt-ról 1.743 eFt-ra módosul.

3.) A 2.44. pontban a működési hiány, többlet a:
 Gyermekélelmezési Konyhánál + 3.203 eFt-ról 3.206 eFt-ra
 Orvosi Rendelőnél 8.229 eFt-ról 7.082 eFt-ra
 Polgármesteri Hivatalnál (képzett szám) 143.170 eFt-ról 132.270

eFt-ra
módosul.

4.) A 2.52. pontban a tervezhető heti iskolai óraszámok összesen 2010. IX.1-
től 1758 óráról 1748 órára módosul.

5.) A 2.1. Címenként tervezhető létszám táblázat hatályát veszti és helyébe e
határozat melléklete szerinti táblázat lép.

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

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2009.12.31. Évközi változás 2010.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás
állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8
órás

Fogl.f
ő

8 órás
álláshel

yCsorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 19 14,815 -1 2010.02.0 -1 18 13,815

Támogatott 1 1 -1 2010.04.1 -1 - -

Fegyvernek összesen 20 15,815 -2 - -2 18 13,815

Örményes 5 3,875 -1 2010.04.0 -0,75 4 3,125

Kuncsorba 4 4 - - - 4 4

Intézmény összesen 29 23,690 -3 - -2,75 26 20,94

Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
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Fegyvernek 46 42,45 -1 2010.03.0 -1 45 41,45

Örményes 5 4,75 - 2010.03.0 -0,625 5 4.125

Kuncsorba 4 3,25 - 2010.03.0 -0,25 4 3

Intézmény összesen 55 50,45 -1 - -1,875 54 48,575

Orczy A.Ált.Isk. 42 40,25 -1 2010.01.0 -1
-1 2010.09.0 -1 40 38,25

Szakiskola intézményegység 12 11,25 12 11,25

Egys.Ped.Szakszolg.Intézménye 5 5,00 +1 2010.09.0 +1 6 6,00

Móra F.Ált.Isk. 36 36,00 -1 2010.01.0 -1 35 35,00

-1 2010.05.0 -1

Fegyvernek összesen 95 92,50 -3 -3 92 89,50

Szalai S. Ált.Isk. 13 11,50 13 11,50

Ált.Isk.Kuncsorba 3 2,50 -1 2010.03.0 0,5 2 2

Mindösszesen 111 106,50 -4 -3,5 107 103

Műv.Ház és Könyvtár 9 7,11 -1 2010.03.0 -1 8 6,11

Polgármesteri Hivatal

Köztisztviselők:

- Fegyvernek 38 36,2 -12 2010.01.0 -10,875 26 25,325

-2 2010.04.0 -2

- Örményes 6 6 - - - 6 6

Összesen köztisztviselők 44 42,2 -14 . -12,875 30 29,325

Közalkalmazottak 30 28,975 -19 2010.01.0 -19,05 11 9,925

ÖSSZESEN 74 71,175 -33 -31,925 41 39,25

Fegyv.Vízmű é s Községg.Int. 15 13,7 29 2010.01.0 29 44 42,7

Gyermekélelmezési Konyha 20 19,25 - - - 20 19,25

Orvosi Rendelő 11 10,05 - 2010.01.0 -0,05 11 10

MINDÖSSZESEN 324 301,925 -13 -12,1 311 289,825

2009. évi 320,5 300,395 közcélú 118 63,33
összesen: 429 353,155

Megjegyzés: A dőlt betűvel szedett szöveg a módosítás

-.-.-.-

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát, melyet a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogad.

A módosító javaslat figyelembe vétel a Képviselő-testület a tartós kötelezettségvállalásról szóló
határozat módosítását egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

50/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló -
többször módosított - 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja,
2010. szeptember 1-i hatállyal:
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A „IV. Intézményi önként vállalt feladatok” címszó alatti 1.) pontból az Orczy Anna
Általános Iskola Tagintézménynél és a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménynél
hatályát veszti a

„- 5 óra/hét könyvtári feladatra 2009. szeptember 1-től”

szövegrész.

E határozat 2010. szeptember 1-től lép hatályba.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Orczy Anna Ált.Isk.Szakiskola és Egys.Ped.Szakszolgálat Igazgatója
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Huber Ferenc polgármester az 5. napirend kapcsán ismerteti, hogy az előterjesztés kicsit vissza is
tekint a hiányra. Javasolja ennek az anyagnak a megőrzését, mely tartalmazza az intézményi szöveges
magyarázatot, benne a hivatalt, az új részjogkörű intézményt is, a költségvetési rendelet mellékleteit,
és különösen a feladatmutatók teljes képet adnak az önkormányzat működéséről.
A költségvetési rendelet új szerkezetben készült. A módosítás érinti az 1.§.(1) bekezdésben a
főösszeget, 1.§. (2) C. pontjában a létszámot, 1.§.(3) bekezdésben törlésre kerül a hiány, helyette a
költségvetési többlet szerepel, illetve meg kellett osztani a tartalékot működésire és fejlesztésire.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, melyet a testület egyhangú 13 igen
szavazattal elfogad.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító javaslat figyelembe vételével
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását egyhangú, 13 igen szavazattal
elfogadja.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2010.(III.25.) számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet módosítás szövege a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.)

6. napirendi pont: Tájékoztató a 2009. évi ellenőrzésekről

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület a bizottságok (Ügyrendi Oktatási, Pénzügyi, Szociális)
egyetértő véleményének ismertetését követően egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja a 2009. évi
ellenőrzésekről szóló tájékoztatót.

51/2010.(III.25.) sz. határozat

A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves összefoglaló
ellenőrzési jelentéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, a
Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
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szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2009. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
5. Képviselőtestület tagjai

7. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Tűhegyei Julianna ismerteti az Ügyrendi Bizottság döntéseit az alábbiak szerint:
- a Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításában nem született döntés,
- a Folyékony hulladékgazdálkodásról szóló,
- a Közműves ivóvíz ellátásról szóló és
- a temetkezési díjak emeléséről szóló rendeletek módosítását elfogadja, és elfogadásra javasolja a
testületnek.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló, és a folyékony
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja.
Nem született döntés a közműves ivóvíz ellátásról, – szavazati arány: 2 igen, 2 nem. A temetkezési
díjak emeléséről szóló rendelet módosítást 1 igen, 2 nem, 1 tartózkodással nem fogadta el.

Huber Ferenc polgármester: A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendeletben a kedvezmény
eltörlésének indoka, hogy Kétpón már nincsen kedvezmény és elég jelentős emelés van a díjban.

Hozzászólások:

Tűhegyi Julianna: Nem ért egyet a kedvezmény csökkentésével, el tudja képzelni, hogy inkább a
szolgáltatási díj kerüljön emelésre.

Dr Bacsa László: Egyik rendelet módosításával sem ért egyet, 2010. január 1-től megemelték a
kommunális adó összegét, melynek fedeznie kellene ezeket az emelkedéseket.

Nida Imre: Egyetért a rendeletek módosításával.

Krupa István: A vízdíj összegét emelné, nem a szennyvizet. Az emelésnek az lesz az eredménye,
hogy a lakosok egy része megint az utcára fogja kivezetni a szennyvizet.

Ficsor Dénes: Kis mértékű emelésekről van szó, egyetért a rendeletek módosításával. A kommunális
adót nem ezeknek a díjaknak a emelkedése miatt emelték, sok minden egyéb dolog van még ezen
kívül.

Németh Attila: Nem ért egyet az emelésekkel, esetleg a vízdíjat kellene emelni. A szolgáltatónak a
költségeket kellene csökkentenie, nem pedig díjat emelni.
Véleménye szerint Fegyverneken magasabbak a szolgáltatások díjai mint a környező településeken.
Talán el kellene gondolkodni azon, hogy vállalkozásba ki lehet-e szervezni ezeket a feladatokat.

Nida Imre: Meg kellene vizsgálni, hogy a környező településeken milyenek a szolgáltatások. A
költségek oldaláról kell végiggondolni a díjakat. Úgy gondolja, hogy a fegyverneki árak piacképesek
és ahol idegen szolgáltatók vannak magasabbak a szolgáltatások díjai.
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Dr Bacsa László: Azért nem ért egyet a díjak emelésével, mert 2009. július 1-től az Áfa emelkedése
miatt is nőttek a díjak. Sok az önkormányzat kintlévősége, annak a beszedésére kellene törekedni.
Megint azokat az embereket sújtják, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat és rendesen fizetnek.

Szatlóczki Edit: Nem ért egyet a szolgáltatások díjainak emelésével, nem lehet túlterhelni a
lakosságot.

Huber Ferenc polgármester: A hiány csökkentése érdekében szükséges lenne ezeket a lépéseket
megtenni, ha most nem emelnek, csak 2011-ben lehet ismét emelni a díjakat.
A díjak a környező településekhez képest olcsóbbak.

Az alábbi sorrendben szavazásra bocsátja a rendeletek módosítását:

Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület 6 igen, 4 nem
szavazat, 3 tartózkodás mellett nem fogadja el.

52/2010.(III.25.)sz. h a t á r o z a t

a Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításának elutasításáról.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szilárd hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet módosítását nem fogadja el.

Erről értestül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselő-testület tagjai

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a testület 8 igen
szavazattal, 5 nem ellenében elfogadja.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2010. (III.25.) rendelet

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet módosításáról

(A rendelet módosítás a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)

A közműves ivóvízellátásról szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4
nem szavazat ellenében elfogadja.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2010. (III.25.) rendelete

A közműves ivóvízellátásról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet módosításáról

(A rendelet módosítás a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)

A nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló
önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület 8 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadja.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2010.(III.25.)sz. rendelete

A nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló

6/1993. (III. 5.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet módosítás a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.)

8. napirendi pont: Iparűzési adóról, valamint a kommunális adóról szóló rendelet
módosítása.

Huber Ferenc polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásában 11 fő képviselő vesz részt.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság egyetértő véleményének ismertetését követően a Képviselő-
testület a Helyi iparűzési adó módosításáról szóló rendeletet, egyhangú 11 igen szavazattal
elfogadja.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2010.(III.25.)számú rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására

(A rendelet módosítás szövege a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.)

A Képviselő-testület a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását,
egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadja.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2010.(III.25.) számú rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet módosítására

(A rendelet módosítás szövege a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.)

9. napirendi pont: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása

Huber Ferenc polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásában 13 fő képviselő vesz részt.

Hillender Györgyné ismerteti, hogy a kuncsorbai óvoda óraszámcsökkentése miatti nyitva tartási idő
módosítása tette szükségessé az SZMSZ módosítását.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja az SZMSZ
módosítását.
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53/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. (2) bek. f. pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2010.
április 1-i hatállyal:

A Szabályzat 5. fejezetének 5.2. pontja harmadik franciabekezdésében a
Kuncsorbai Telephely nyitvatartási ideje „7,30-16,30-ig” óráról, „7,30-16-ig”
órára módosul.

Ezen módosítást az óvoda Házirendjében is át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
5.) Polgármesteri Hivatal

10. napirendi pont: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának, valamint a munkamegosztás és felelősség-
vállalás rendjének módosítása.

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

K é r d é s

Németh Attila: Miért szükséges az alapító okirat módosítása?

Nagy Mihály: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához történő regisztrációhoz szükséges
szerepeltetni a határozati javaslatban felsorolt szakágazati besorolásokat.

További kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja az
alapító okirat, és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend módosítását, az alábbi
határozatokkal.

54/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott
és 59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
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1.) Az 1. sz. mellékletből a „382200-1 Veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása” szakfeladat hatályát veszti.

2.) A 2. sz. melléklet „További szakágazati besorolás” kiegészül az
alábbiakkal:

„411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
422200 Elektromos, híradás- technikai célú közmű építése
431100 Bontás
431200 Építési terület előkészítése
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
433100 Vakolás
433300 Padló-, falburkolás
433400 Festés, üvegezés
433900 Egyéb befejező építés
433200 Épületasztalos- szerkezet szerelése
439100 Tetőfedés, tetőszerkezet építés”

3.) A 3. sz. mellékletből hatályát veszti a 19, 20, 21. és 23. sorszámú
gépjármű.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-.-

55/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és
105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.),
230/2009.(XI.26.) és 5/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:

Az 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladattal: „382200-1 Veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai
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56/2010.(III.25.) sz. h a t á r o z a t

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal
elfogadott és a 229/2009.(XI.26., 4/2010.(I.28.) sz.határozattal módosított
munkamegosztás és felelősségvállalás rendje II/6. pontja kiegészül az alábbi
szakfeladattal:

„382200-1 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása”
Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

11. napirendi pont: Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Huber Ferenc polgármester: A lakás jelentős felújításra szorul. Az eladók a vételárat 3.500.000.- Ft-
ban határozták meg.

Az ingatlanról értékbecslés készült, mely alapján az ingatlan forgalmi értéke 2.500.000.- Ft.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság a „C” alternatíva elfogadását javasolja.

Ambrus Dénes: Az iskola tudná hasznosítani az épületet . Az ingatlan megvásárlása mellett szól,
hogy 2005. évben már vásárolt az önkormányzat 1244 m2 nagyságú területet az iskola bővítéséhez
ebből az ingatlanból. A megvásárlással az épület használható lenne oktatóműhelyként, valamint
raktárként, illetve egy későbbi bővítés során tornacsarnok építésére szolgálna a terület.

Dr Bacsa László: Nem tartja elfogadhatónak a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mert ügyrendi hiba
történt, mivel az alternatívák közül csak a „C” változatról szavaztak.
Nem ért egyet az ingatlan megvásárlásával, kicsi a telek, az épület pedig rossz állapotban van, és még
a 2,5 millió Ft-ot sem éri meg.

Herman József: Nem ért egyet az ingatlan megvásárlásával. Nagyon rossz állapotban van (le kellene
bontani) az épület, venni egy telket 2,5 millió Ft-ért luxus.

Huber Ferenc polgármester: Az értékbecslésnél nem merült fel, hogy le kellene bontani, szerkezeti
hibája nincs.

Tulajdonos: Valóban a tető felújításra szorul, de szerkezetileg jó az épület. Felajánlja megvételre az
ingatlant 3 millió Ft-ért az önkormányzatnak.

Kiss Györgyné: Az önkormányzat miből kívánja megvásárolni az ingatlant?

Huber Ferenc polgármester javasolja a 3 millió Ft-os ajánlat „D” változatként történő megvitatását.

A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja.
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További kérdés, hozzászólás nincs Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az ingatlan
megvásárlásáról szóló „A”, „B”, „C”, „D” alternatívákat, melyekről a képviselő-testület az alábbiak
szerint szavaz:

„A” alternatívát – a szavazásban 10 fő képviselő vesz részt - : egyhangú, 10 nem szavazattal
elutasítja.

„B” alternatívát – a szavazásban 10 fő képviselő vesz részt - : 5 igen, 4 nem szavazat, 1
tartózkodás mellett elutasítja.

„C” alternatívát - a szavazásban 12 fő képviselő vesz részt - : 7 igen, 4 nem szavazat, 1
tartózkodás mellett elutasítja.

„D” alternatívát - a szavazásban 12 fő képviselő vesz részt - : 11 nem szavazat, 1 tartózkodás
mellett elutasítja.

57/2010.(III.25.)sz. h a t á r o z a t

Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Felszabadulás u.
147. sz. alatti ingatlant nem vásárolja meg.

Erről értestül: 1.) Tulajdonosok, lakhelyükön
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal

5.) Képviselő-testület tagjai

Huber Ferenc polgármester bejelenti, hogy a 12. napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.

A Képviselő-testület egyhangúan egyetért a 12. napirend zárt ülésen történő tárgyalásával.

K.m.f.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester jegyző

(: Nida Imre :)
jkv.-hitelesítő


