
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

122/2010.(VIII.26.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.
féléves teljesítéséről

21/2010.(VIII.27.) Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

123/2010.(VIII.26.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának mód.

124/2010.(VIII.26.) Az 1992/2 hrsz alatti telekből történő területrész
megvásárlása

125/2010.(VIII.26.) Nagykörűi 0199/2 hrsz-ú ingatlanból történő
ingatlanrészek megvásárlása

126/2010.(VIII.26.) Alsóréti Holt-Tisza nádas ingatlanok közös
tulajdonának megszüntetése

127/2010.(VIII.26.) A 143/2008.(VIII.28.) sz. önk. határozat visszavonása
128/2010.(VIII.26.) Fegyvernek, Torony u. 16. sz. alatti ingatlan

megvásárlásáról
129/2010.(VIII.26.) Fegyvernek, Táncsics M. u. 26. sz. alatti ingatlan

megvásárlásáról
130/2010.(VIII.26.) Hydroglóbusz fejcseréhez kapcsolódó hitelfelvételről

sz. 204/2009.(IX.24.)sz. hat.mód.
131/2010.(VIII.26.) Településközpont rehab. I. ütem megvalósításához

kapcs.hitelfelv.szóló 163/2009.(VIII.27.)sz. hat.mód.
132/2010.(VIII.26.) Önk.tulajdonú ép.lapostető szigetelésének megval.

kapcs.hitelfelv.szóló 79/2010.(IV.29.) sz. hat. mód.
133/2010.(VIII.26.) Orvosi Rendelő rekonstrukciójának megval.

kapcs.hitelfelv.szóló 233/2009.(XI.26.) sz. hat.mód.
134/2010.(VIII.26.) Közcélú foglalk.elősegítő eszk.beszerzéséhez

kapcs.hitelfelv.szóló 234/2009.(XI.26.) sz. hat.mód.
135/2010.(VIII.26.) Fegyvernek, Felszabadulás út 88.sz.alatti óvoda

ép.szigeteléséhez, nyílászáró cseréjéhez kapcs.
hitelfelv. sz. 113/2010.(VII.22.)sz.hat.mód.

136/2010.(VIII.26.) Fegyvernek, Zalka M. út építéséhez kapcs.
hitelfelv.szóló 232/2009.(XI.26.) sz. hat.mód.

137/2010.(VIII.26.) Felszabadulás út 147.sz. ingatlan megvás.kapcs.
hitelfelv.sz. 76/2010.(IV.29.)sz.hat.mód.

138/2010.(VIII.26.) Annaházi I. sz. Idősek klubjának felúj.kapcs. hitelfelv.
sz. 81/2010.(IV.29.) sz. hat. mód.

139/2010.(VIII.26.) Remondis Kétpó Kft-vel és a Remondis Szolnok Zrt-
vel kötött megállapodás megszüntetése
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 26-
án megtartott testületi ülésén.

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, dr. Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman
József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Dr. Kiss Györgyné, Nida Imre, Szatlóczki Edit,
Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselők,
Valamint Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, Bérczesi Mária a Hírmondó főszerkesztője,
Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója.

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület
az ülés kezdetén 12 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki.

A meghívón szereplő napirendeken kívül tárgyalásra javasolja:
- a Remondis Kétpó Kft-vel kötött szerződés megszüntetését
A képviselőtestület egyhangúlag egyetért azzal, hogy a javasolt napirend tárgyalásra kerüljön.

Interpellációk:

Bognár Zoltán: Az utcák tele vannak kóbor kutyákkal, van-e valamilyen költségtakarékos
megoldás ennek megszüntetésére?

Huber Ferenc polgármester: Válaszában elmondta, hogy megpróbálják a Csillagszem
Alapítvánnyal felvenni a kapcsolatot, az ő segítségükkel talán sikerül megoldani ezt a
problémát.

Dr. Kiss Györgyné: Mikorra várható a parkban a széklámpák bekötése?

Huber Ferenc polgármester: Az E-on feladata, nincs információnk a bekötés pontos
időpontjáról.

Tukarcs Istvánné: Egy levél után érdeklődött, amelyet a Képviselőtestületnek írt az a
lakóközösség, amelyik a Felszabadulás út – Kiss J. Atb. út sarkán lakik. Felhívták a figyelmet
arra, hogy az előttük lévő árok szemetes, állandóan áll benne a víz. Elmondta, hogy korábbi
ülés interpellációjában már jelezte ezt a problémát, de eddig nem történt változás. Második
kérdése, hogy a testületi anyag felkerülhetne-e a honlapra a testületi ülés előtt. A lakosokat
érdekelné, milyen témák kerülnek megtárgyalásra és az őket érdeklő napirendeken részt
vennének az ülésen. A honlapon a horgászanyag elavult, a múlt évi horgászengedélyek árai
vannak még rajta.
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Huber Ferenc polgármester: Nem a lakóközösség, hanem a sarki ingatlan tulajdonosa írta a
levelet. Nem tudunk sokat tenni, mert az ABC előtti rész magasabban van és itt áll meg a víz,
de a fertőtlenítés megtörtént. Nincs akadálya annak, hogy a testületi ülés napirendjei
felkerüljenek a honlapra. A honlap frissítésére felhívja a figyelmet.

A képviselőtestület az interpellációkra adott válaszokat elfogadta.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Az I. sz. Idősek Klubja átadásra vár, de a mozgáskorlátozott feljáró elkészültéig nem indulhat
el a működése.
A PORR Kft. a levelezésünk hatására ma helyszíni bejárást végzett, hétfőre pedig elkészítik a
helyszínen tapasztaltakról a jegyzőkönyvet. A belterületen nehéz bizonyítani, hogy romlott az
utak állapota, de reméljük sikerül megegyezni. A PORR Kft. arra hivatkoznak, hogy a
gépjárművek homok nélkül közlekednek, de a helyszínen készült fotók szerint rakottan is
használják a belterületi utakat.
A hitelszerződések ma aláírásra kerültek, jövő hónap közepéig megérkezik a több mint 30
millió forint.
A kézilabdások támogatásra nyújtottak be kérelmet, ami átadásra kerül a Sportkörnek
Három ajánlat érkezett a fűtéskorszerűsítésre, a szeptemberi ülésen kerül megtárgyalásra.

Herman József: A kalászosokkal kapcsolatban kért bővebb tájékoztatást.

Huber Ferenc: Az aratást Jancsó Gábor végezte a tavalyi árszinten, a búzát 28 eFt-ért, az
árpát 22 eFt-ért adtuk el. A pénzügyi helyzet miatt nem várhattunk a búza eladásával, ami
takarmányminőségű volt. Összességében 19-20 mFt az árpa és búza eladásának bevétele. A
vízkárt bejelentettük és földalapú támogatást kapjuk rá.

2.) napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Az Ügyrendi, Oktatási, Pénzügyi és Szociális Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Huber Ferenc polgármester: kiegészítésül elmondja, hogy ismét 4 védőnő van, dr. Kókai
János fogszakorvos praxisával kapcsolatban még nincs végleges döntés.

További észrevétel nincs, a képviselők a beszámolót egyhangúlag 12 igen szavazattal
elfogadják.

122/2010.(VIII.26.) számú önkormányzati határozat

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992.

évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Erről értesül:
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1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

3.) napirend: A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tűhelyi Julianna az ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság módosító javaslata, hogy az
újonnan alakuló Oktatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság neve Kulturális és Szociális
Bizottság legyen. A rendelet-tervezet II. 2.) a.) bekezdése az alábbira módosuljon:

a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sportra vonatkozó javaslatát,

Pontosítást javasol az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezet II. 2.) f.) bekezdésében:
f.) véleményezi azokat az éves költségvetést érintő napirendeket,

kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés,
ifjúság, sport, egészségügy, és szociálpolitika körébe tartoznak.

A bizottság módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezet II. 9.) pontja az alábbira módosuljon:
9.) Figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport, szociális és egészségügyi
tárgyú önkormányzati rendeletek érvényesülését.
Az Ügyrendi Bizottság ezen módosításokkal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

A Pénzügyi és a Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság módosító javaslatot tett, a rendelet-tervezet 9. §-ban
szereplő szeptember 1. helyett a rendelet 2010. október 5-én lép hatályba.

Huber Ferenc polgármester: A rendelet hatályba lépésének időpontja szeptember 1-ről
október 5-re módosuljon, egészüljön ki viszont azzal, hogy „de rendelkezéseit az új
Képviselőtestület megalakulásával kell alkalmazni.” Az új testületnek 15 napon belül kell
megalakulnia, a polgármester tisztsége a választás napjával szűnik meg, a Képviselőtestület
viszont az új Képviselőtestület megalakulásával. Emiatt van szükség az SZMSZ mai ülésen
történő módosítására.

A Képviselőtestület a módosító indítványok felvételével, valamint a pontosítással
egyhangúlag egyetért, és a módosítással együtt 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással
elfogadták az alábbi rendeletet.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2010.(VIII.27.)sz. rendelet-tervezete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 16/1995.(VI.22.)sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletet tartalmazza)

4.) napirend: A képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Tűhelyi Julianna, ügyrendi bizottság elnöke
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Tukarcs Istvánné: A rendelet-tervezet „A” variációjának 7. pontjában szerepel, hogy a
képviselő a képviselőtestületi ülésről, a bizottsági tag bizottsági ülésről naptári évenként 3
alkalommal való hiányzása esetén teljes összegű tiszteletdíjra jogosult. Kérdezte, hogy a
képviselők esetében ez csak a testületi ülésre vonatkozik, vagy a hiányzások összeadódnak a
bizottsági ülésekről való hiányzással is?

Tűhegyi Julianna: Külön-külön értendő, ahogy a szövegben is szerepel.

Dr. Bacsa László: Miért éppen 3 hiányzás után csökken a tiszteletdíj? A köztisztviselői
illetmény emelkedéséről tudunk-e valamit?

Tűhegyi Julianna: Ez a következő Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

Bognár Zoltán: A mi dolgunk, hogy fogadjuk el az egyik variációt, és a következő
Képviselőtestület pedig dönthet ennek helybenhagyásáról, vagy másik variáció választásáról.
A „C” variáció választását tartja elfogadhatónak az infláció miatt.

Ficsor Dénes: A „C” variációt javasolja elfogadásra.

Ambrus Dénes: Elmondása szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a képviselők tiszteletdíját
központilag határoznák meg. Nem jó, ha a képviselők saját maguk határozzák meg a
tiszteletdíjukat. A „B” variációt tartja elfogadhatónak. A hiányzásokkal nem kellene
foglalkozni, ez tiszteletdíj és a képviselőknek, valamint a bizottsági tagoknak kötelessége,
hogy az üléseken részt vegyenek, nem lehet a hiányzások és tiszteletdíj között összefüggés.

Herman József: A közvéleménynek - ha megismerik a testületi ülés anyagát - az lesz a
véleménye, hogy a képviselők megint emelték a saját tiszteletdíjukat.

Nida Imre: A tiszteletdíj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy mi a feladat. Egy
önkormányzat tevékenységének irányítása felelősségteljes munkát igényel a leendő
képviselőktől, különös tekintettel arra, hogy a létszámuk 12 főről 8 főre csökken. A „C”
variációt javasolja, feltételezve, hogy a képviselők tisztességesen végzik munkájukat.

Tűhelyi Julianna: További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az
„A”,”B”,”C” variációkat.

„A” variáció: 5 igen, 5 nem szavazat, 2 tartózkodással
„B” variáció: 9 nem, 3 tartózkodással
„C” variáció: 5 igen, 2 nem, 5 tartózkodással

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló, többször módosított
5/1995.(II.1.) sz. önkormányzati rendelet a képviselőtestület döntése alapján nem került
módosításra.

5.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester
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Szatlóczki Edit oktatási bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság módosító javaslatot tesz. A
határozati javaslatban „Az Alapító Okirat 4. Alaptevékenysége…” szövegrész legyen az 1.)
pont. Az alábbi 2.) ponttal egészüljön ki a határozati javaslat:

2.) Az Alapító Okirat
11.) pont „Évfolyamszám tagozatonként” Móra Ferenc Általános Iskolára vonatkozó

d.) pont: napközi otthon: 3 csoport 4 csoportra módosul,
12.) pont „Az iskolába felvehető maximális tanulói létszám a Móra Ferenc Általános Iskola

c.) pont: napközi otthon: 78 főről 104 főre módosul.

Az egységes szerkezetbe foglalás a 3.) pontba kerül.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselőtestület a egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a
módosító javaslatok bekerüljenek a határozati javaslatba és egyhangúlag 12 szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:

123/2010. (VIII.26.) sz. önkormányzati határozat

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati
határozattal jóváhagyott és a 155/2005.(VIII.25.), 101/2006.(V.25.), 160/2007.(VI.29.),
32/2008.(III.27.), 121/2008.(VI.26.), 134/2008.(VIII.28.), 23/2009.(II.29.), 123/2009.(VI.11.),
175/2009.(IX.2.) és a 9/2010.(I.28.) sz. önkormányzati határozattal módosított Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a
közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. Alaptevékenysége „Tevékenységek, feladatok” d. 1) alpontját
hatályon kívül helyezi, helyére az alábbi rendelkezés lép:

„d. 1) A többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelésű igényű SNI a)
(beszédfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő), SNI b) (a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus útra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő (BTMN), valamint a testi fogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos,és autista tanulók ellátása.”

2.) Az Alapító Okirat
11.) pont „Évfolyamszám tagozatonként” Móra Ferenc Általános Iskolára vonatkozó

d.) pont: napközi otthon: 3 csoport 4 csoportra módosul,
12.) pont „Az iskolába felvehető maximális tanulói létszám a Móra Ferenc Általános Iskola

c.) pont: napközi otthon: 78 főről 104 főre módosul.

3.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
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1.) Ambrus Dénes igazgató
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport

6.) napirend: A Szivárvány út kialakításához az 1992/2 hrsz. alatti telekből történő
területrész megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

124/2010. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat

Az 1992/2 hrsz. alatti telekből történő területrész megvásárlásáról

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2010. évi költségvetés terhére 90.000.- Ft összeg erejéig
a fegyverneki 1992/2 hrsz-ú, 797 m2 nagyságú beépítetlen
területből 144 m2 nagyságú terület megvásárlására Fábián
Gábor Fegyvernek, Szivárvány u. 18. sz. alatti lakostól.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés 30 napon
belül történő megkötésével.

3. Amennyiben az 1. pont szerinti adás-vétel nem jön létre, a
Képviselőtestület kezdeményezi a kisajátítási eljárást.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

7.) napirend: Nagykörű nádas terület megvétele
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Huber Ferenc: Elmondja, hogy a tulajdonviszonyok rendezése miatt van szükség az
ingatlanok megvásárlására. Pályázatoknál ez gondot okozhat.

Tűhegyi Julianna: Mennyi területet kellene még megvenni és milyen összegben?

Huber Ferenc: Kb. 900 eFt értékű az a terület, amelyet még meg kellene venni.

Bognár Zoltán: Ez a vízpart, miért kell az önkormányzatnak ez a nádas?
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Huber Ferenc: Ott gyakoroljuk a halászati jogot és másképp soha nem valósul meg a Holt-
Tisza kotrása, hiszen kérni kell 80 tulajdonos hozzájárulását.

Dr. Bacsa László: Az előterjesztés 2. határozati javaslata körülbelül 40 tulajdonost érint és a
közös tulajdon megszüntetése ennyi pereskedést jelent. Megéri ez az önkormányzatnak? A
jelenlegi tulajdonos eddig sem és ezután sem fog tiltakozni az ott végzett munkák miatt.

Huber Ferenc: A tulajdonviszonyok rendezése miatt mindenképpen szükséges ezen lépések
megtétele.

Az ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos határozati javaslatot a képviselőtestület 10
igen 1 nem ellenében, 1 tartózkodással elfogadta.

125/2010. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat

A nagykörűi 0199/2 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrészek megvásárlására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal 83.170.- Ft erejéig az
alábbi tulajdonosoktól történő adásvételre:
Tóth József Fegyvernek Gyóni G. u. 28/b. 22.020.- Ft,
Tichy-Rács István Budapest Bródy S. u. 6. 18.420.- Ft,
Tichy-Rácsné Domján Erzsébet Fegyvernek Ady E. u. 3. 40.220.-
Ft, Veres Ottóné Nagykörű Ady E. u. 27. 2.510.- Ft.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

A közös tulajdon megszüntetésére a képviselőtestület 9 igen 2 nem ellenében, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

126/2010. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat

az Alsóréti Holt-Tisza nádas ingatlanok közös tulajdonának megszüntetésére

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a közös tulajdonok megszüntetésére az alábbi ingatlanok
esetében: 0186/2 hrsz, 0186/3 hrsz, 0186/4 hrsz, 0186/7 hrsz,
0186/8 hrsz, 186/9 hrsz.

Az önkormányzati határozat visszavonását a képviselőtestület egyhangúlag 12 igen
szavazattal elfogadta.

127/2010. (VIII. 26.) sz. határozati javaslat

A 143/2008.(VIII.28.) önk. határozat visszavonásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 143/2008.
(VIII.28.) önk. határozatot visszavonja.
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Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Fegyvernek, Torony út 16. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné pénzügyi bizottség elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

A képviselők kérdés és hozzászólás nélkül 12 igen szavazattal elfogadták az alábbi
határozatot:

128/2010. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Torony u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Torony u. 16. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Mészárosné Újlakán Marianna
Fegyvernek, Hunyadi J. u. 22. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Fegyvernek, Táncsics M. út 26. sz. ingatlan megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

A képviselőtestület egyhangúlag 12 igen szavazattal fogadta el az alábbi határozatot:

129/2010. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Táncsis M. u. 26. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.



10

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Táncsics M. u. 26.
sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Ternák Edit Fegyvernek,
Dózsa Gy. u. 97. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

10.) napirend: Fejlesztési hitel kérelmekkel kapcsolatos határozatok módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozatok módosítását.

A képviselők kérdés és hozzászólás nélkül egyhangúlag 12 igen szavazattal elfogadták az
alábbi határozatokat:

130/2010.(VIII.26.) Önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Hydroglóbusz
fejcseréhez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 204/2009.(IX.24.) számú határozat
módosítására

1. A határozat 4. pontjában a hitel lejárata :
„2031. december 15”-ről

„2030. június 5”-re módosul.

2. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

131/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Település központ
rehabilitáció I. ütem megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről szóló
163/2009.(VIII.27.) számú határozat módosítására
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1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

132/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzati
tulajdonú épületek lapos tető szigetelésének megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről
szóló 79/2010.(IV.29.) számú határozat módosítására

1. A határozat 1.pontjában a hitel összege :
„8.205 eFt”-ról
„7.521.000,-Ft”-ra módosul.

2. A határozatának 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

133/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Fegyverneki Orvosi
Rendelő rekonstrukciójának megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételről szóló
233/2009.(XI.26.) számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

134/2010.(VIII.26.) határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Közcélú
foglalkoztatást elősegítő eszközök beszerzéséhez kapcsolódó hitelfelvételről szóló
234/2009.(XI.26.) számú határozat módosítására

1. A határozat 1.pontjában a hitel összege :
„3.191 eFt”-ról
„2.877.745,-Ft”-ra módosul.

2. A határozatának 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

135/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének A Fegyvernek ,
Felszabadulás út 88. szám alatti óvoda épület szigeteléséhez, nyílászáró cseréjéhez
kapcsolódó hitelfelvételről szóló 113/2010.(VII.22.) számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
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5.) Pénzügyi szervező

136/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének A Fegyvernek , Zalka M.
út építéshez kapcsolódó hitelfelvételről szóló 232/2009.(XI.26.) számú határozat
módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

137/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Fegyvernek ,
Felszabadulás út 147. megvásárlásához kapcsolódó hitelfelvételről szóló 76/2010.(IV.29.)
számú határozat módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező
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138/2010.(VIII.26.) önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az Annaházi I. sz. Idősek
klubjának felújításához kapcsolódó hitel felvételről szóló 81/2010.(IV.29.) számú határozat
módosítására

1. A határozat 6. pontjának szövegében „az OTP Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogának bejegyzéséhez” szövegrész után a :

„34.940 eFt”
„45.000 eFt”-ra módosul.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Pénzügyi csoportvezető
5.) Pénzügyi szervező

11.) napirend: A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis
Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről.
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselőtestület egyhangúlag 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

139/2010. (VIII.26.) önkormányzati határozat

A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel
kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a határozat
mellékletét képező megállapodás-tervezetet és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

2.) A Képviselőtestület kinyilvánítja szándékát, hogy a Remondis Kétpó Kft-nek
fizetendő összeget a leendő új üzemeltető fizesse meg üzemeltetési díjként. Ennek
érdekében a szükséges intézkedések kezdeményezésére és megtételére felhatalmazza a
polgármestert.

3.) A Képviselőtestület az inhaus eljárással ért egyet, azt tartja célszerűnek.
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Huber Ferenc polgármester: Megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 16 óra 30
perckor bezárja.

Kmft.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Herman József :)
Jkv. hitelesítő


