
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 26-i soros
ülésének jegyzőkönyvéhez

75/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ beszámolója

76/2011.(V.26.) sz. önk.hat. A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtása

26/2011.(V.30.) sz. önk.rend. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosítása

77/2011.(V.26.) sz. önk.hat. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló rendelet-tervezet Fegyverneki
Hírmondóban történő megjelenéséről

27/2011.(V.30.) sz. önk.rend. A közműves ivóvízellátásról szóló rendelet
módosítása

28/2011.(V.30.) sz. önk.rend. A díszpolgári cím adományozásának rendjéről
szóló rendelet módosítása

29/2011.(V.30.) sz. önk.rend. A helyi építészeti örökség védelméről szóló
rendelet módosítása

78/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Alapító Okiratának módosítása

79/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

80/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása

81/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

82/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása

83/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása
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84/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása

85/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

86/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

87/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

88/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosítása

89/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

90/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosítása

91/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

92/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosítása

93/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

94/2011.(V.26.) sz. önk.hat. „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek
Nagyközségben” című pályázat benyújtása

95/2011.(V.26.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás” c. pályázathoz
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról szóló
határozat módosítása

96/2011.(V.26.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Települési Épített Környezetért
Alap” létrehozása

97/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
körjegyzőséget érintő tevékenységéről készült
tájékoztató

98/2011.(V.26.) sz. önk.hat. I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos
alkalmazása
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99/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti
ingatlan lakás céljára szolgáló helyiséggé
átminősítése

100/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Zárt ülés elrendelése

101/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Kölcsönkérelem (zárt jkv.)

102/2011.(V.26.) sz. önk.hat. Díszpolgári cím adományozásáról (zárt jkv.)
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 26-i soros
ülésén.

Helye: Községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, Buzás Istvánné dr.
jegyző, Ambrus Dénes, Tűhegyi Julianna, Barta Józsefné intézményvezetők, Kuntzer
Mártonné csoportvezető, Nardai Dániel települési menedzser, Tóthné Gyárfás Erzsébet és
Kocsmár Antalné a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói, Somodi Erika gyámügyi előadó,
valamint Balogh József utcabizalmi

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila János képviselőt jelöli ki.

Interpellációk:

Dr. Kiss Györgyné: Elmondta, hogy az Annaházi temető új részében szükség lenne padok
elhelyezésére. A helyi piaci árusok panaszkodnak, hogy elfoglalják a helyüket, mikor kerül
sor a terület végleges kialakítására? A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban a lakosok
hány százaléka vállalta a rákötést? Az egyirányú utcákban sokan nem tartják be a KRESZ
előírásait, mit lehetne ennek érdekében tenni?

Herman József: Kérdezte, hogy a Ságvári úton épül-e járda, a lakosok kapnak-e segítséget?
Véleménye szerint Szapárfalu végén már egyre nagyobb területen folyik az árusítás. Felhívta
a figyelmet a településen lévő elhagyott és elhanyagolt ingatlanokra, amelyekre a szomszéd
ingatlantulajdonosok panaszkodnak. Kérte a képviselőket, hogy a testületi ülés után együtt
nézzék meg ezeket a területeket és próbáljanak megoldást találni a problémára. Több lakos
jelezte, hogy a körforgalomnál lévő utcatábla zavarja a kilátást, át lehetne-e helyezni?
Fegyvernek Tiszabő felöli végén az út burkolata teljesen tönkrement, az önkormányzat mit
tud tenni?

Nagy József: A Hubai per jelenlegi állásáról szeretne hallani.

Tatár László polgármester: Az Annaházi temetőben padok kihelyezésének nincs akadálya,
de szeretnénk az addig elkészült padokhoz hasonlókat beszerezni, keressük a megoldást. A
piacon az árusok a szerződés szerinti helyüket foglalják el, akkor van probléma, ha más árus
is oda akar pakolni. Szeretnénk minél hamarabb új árusító padokat kihelyezni, parkolót
kialakítani. Nagyobb tér lenne, közlekedő utak kerülnének kiépítésre, amelyek aszfaltozva
lesznek. A tervek elkészültek, az anyagi forrás hiányzik.
A szennyvízcsatorna építéséhez a rákötési szándéknyilatkozatot a lakosok több mint 75 %-a
aláírta, elmondható, hogy a szervezés sikeres volt.
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A Ságvári úti járda építéséhez lakossági összefogásra van szükség, az önkormányzat
biztosítani tudja az anyagot. A szennyvízcsatorna kiépítése miatt meg kell vizsgálni, hol megy
a vezeték, érdemes-e járdát, utat építeni a szennyvízcsatorna lefektetése előtt?
Szapárfaluban a 4. sz. főút melletti árusítás engedélyezése, illetve megszüntetése a
Közútkezelő hatáskörébe tartozik, az önkormányzatnak nincs jogosultsága. A Közútkezelő
figyelmét felhívtuk, akik jelezték, hogy ellenőrizni fogják az engedélyeket.
A Képviselőtestület döntése, hogy az elhanyagolt ingatlanokat az önkormányzat felszámolja-
e. Ez hatalmas munkát és óriási költséget jelent, amire meg kell keresni a pénzügyi forrást.
A Fegyvernek-Tiszabő közötti útszakasz állapotát jeleztük a Közgyűlés elnökének és
megkeressük a Közútkezelő Zrt-t is. Az útburkolat rendkívül rossz állapota, a balesetveszély
miatt a VOLÁN és a Mentőszolgálat is jelzett felénk.
Az egyirányú KRESZ tábla figyelmen kívül hagyása miatt felhívják a rendőrség figyelmét a
fokozott ellenőrzésekre. Július 1-től a Fegyvernek Rendőrőrs létszáma 10 fővel emelkedni
fog, reméljük ez hatékonyabb munkát is eredményez.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elhanyagolt ingatlanok
tulajdonosait folyamatosan felszólítják a kert, illetve az udvar rendbetételére. A képviselők
ilyen problémával keressék fel a hivatal ügyintézőjét és amire a jogszabály lehetőséget ad,
megtesszük.
A Hubai perrel kapcsolatban elmondta, hogy a polgári peres eljárás jogerősen lezárult,
jelenleg Hubaiék kezdeményezésére végrehajtási eljárás van folyamatban. A törvény szerint a
kötelezettnek – az önkormányzatnak – el kell számolni a bíróság által meghatározottak
végrehajtásáról, ezt okirattal bizonyítani kell és a végrehajtást kérőnek el kell fogadni. Tegnap
volt a tárgyalás, 8 napon belül az elvégzett munkákról szóló iratokat be kell csatolni. A
szakértő véleménye szerint az önkormányzat a bíróság által meghatározottakat
maradéktalanul végrehajtotta. Ha az ügyvéd ennek ellenére sem fogadja el a jelenlegi
állapotot, az önkormányzat a végrehajtási eljárás megszüntetését kezdeményezheti. Az
önkormányzatnak ezért az eljárásért 25.000,- Ft végrehajtási költséget kell fizetnie.

Balogh József: Elmondta, hogy a szennyvízcsatorna beruházás szervezése összességében
sikeres volt, de véleménye szerint kisebb szervezési hiba történt. Az utcabizalmiak egy része
nem azt a területet kapta, ahol lakik, ahol a legtöbben ismerik. Nem határozták meg előre,
hogy melyik utcában ki kíséri a szerződéskötőket, hanem a jelentkezés gyorsasága számított.
Hiányolta, hogy a képviselők 1-2 kivétellel nem vettek részt a szervezésben.

Czakó Ferenc: A Kaiser söröző éjszakai nyitva tartására, valamint a hangos szórakozásra
hívta fel a képviselők figyelmét, amely miatt nem tudnak pihenni. A tegnapi napon 2 db
filagórát helyezett el a söröző tulajdonosa az utcára, amelyre tőle, a szomszédtól nem kért
beleegyezést. Kérdése volt, hogy van-e engedélye ehhez és meddig tart a vendéglátóhely
nyitva tartása? Többször jelezték a tulajdonosnak és az önkormányzat felé ezt a problémát, de
megoldás nem született eddig.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Ez nem Képviselőtestületi hatáskör, panaszával az igazgatási
csoporthoz forduljon, írásban jelezze problémáját. A település más vendéglátóhelyének nyitva
tartása miatt is érkezett panasz, ezért a mai ülésen fogja tárgyalni a Képviselőtestület
előterjesztésként a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjét. A mai ülésen a
Képviselőtestület dönt arról, hogy a rendelet-tervezet megjelenjen-e a Fegyverneki
Hírmondóban, a lakosság tájékoztatása és a tervezet véleményezése céljára. A lakosság
véleménye alapján a Képviselőtestület korlátozhatja az éjszakai nyitva tartást, ami már 2011.
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szeptemberben életbe is léphet. Padok, asztalok elhelyezése közterületen nem lehetséges
engedély hiányában, engedélyt nem kért és nem kapott rá.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták.

Tatár László polgármester: A napirendek sorába javasolta felvenni az alábbi előterjesztéseket:

16.) napirend: Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti ingatlan lakás céljára
szolgáló helyiséggé átminősítése

17.) napirend: Díszpolgári cím adományozásáról

A 12.), 15.) és 17.) napirendek zárt ülésen kerülnek tárgyalásra.

A napirendek felvételével a képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Kérdések

Dr. Kiss Györgyné: Érdeklődött, hogy a Baldácsy Egyesület új elnökének mi a programja? A
május 11-én folytatott tárgyalásnak - amely a kommunális szemétszétválogató és
újrahasznosító üzem létrehozásáról szólt térségünkben – mi lett az eredménye?

Tatár László polgármester válasza: Személyes találkozás, bemutatkozás történt a Baldácsy
Egyesület újonnan megválasztott vezetőjével, ahol Kovács Péter elmondta, hogy folytatni
szeretné az eddigieket, az önkormányzat részéről pedig biztosítottuk a további
együttműködésről.
A május 11-i megbeszélésen elhangzott, hogy a válogatott műanyag hulladékból olajat
előállítva, elektromos energiát termelve, melegvíz melléktermékként fóliasátrakat lehetne
fűteni. A befektető csak kiválogatott műanyag hulladékot hajlandó átvenni díjtalanul, a
műanyag hulladék kiválogatását és odaszállítását valakinek el kell végeznie. Jelenleg ez nem
megvalósítható, véleménye szerint gazdaságosabb lenne, ha a szemétlerakó mellé telepítenék.

Herman József: A május 22-i rendezvénnyel, az ételosztással kapcsolatban többen jelezték,
hogy több órát várakozni kellett és néhányan nem azt kapták, amit megrendeltek.

Tatár László polgármester válasza: Ennek a testületnek ez volt az első rendezvénye, a
tapasztalatokat leszűrtük, a következő időszakban odafigyelünk erre a hibára. Reméljük, hogy
ettől függetlenül, akik családtagjaikkal együtt részt vettek a rendezvényen, jól érezték
magukat.

A képviselők a polgármester tájékoztatóját és a válaszokat elfogadták.

2.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
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Barta Józsefné: Elmondta, hogy az intézmény tevékenysége rendkívül szerteágazó, a
beszámoló a legfontosabb adatokat tartalmazza, a felmerülő kérdésekre válaszolni fog.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadták
a beszámolót és az alábbi határozatot hozták:

75/2011.(V. 26.) önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) d) pontja alapján a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ éves szakmai
munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.

Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Igazgatási Csoport
5./ Képviselőtestület tagjai

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

3.) napirend: A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtása
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság véleményezte a határozati javaslatot és azzal egyetértett.

Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Megköszönte a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinek és a
hivatal gyámügyi előadójának munkáját és az iskola pedagógusaival való szoros
együttműködést.

A képviselők hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal elfogadták a gyermekvédelmi törvény
helyi végrehajtásáról szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozták:

76/2011.(V.26) sz. önkormányzati határozat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96.§ (6) bekezdése alapján Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtását jónak



8

értékeli, a beszámolót elfogadja, megtárgyalta és egyúttal megköszöni a
gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr.jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat
5./ Gyermekjóléti Szolgálat

(A tájékoztatót a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolta a költségvetés módosításá.

Vita nélkül a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadták a 2011. évi költségvetés
módosítását és az alábbi rendeletet alkották:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
26/2011.(V.30.) számú rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

5.) napirend: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság véleményezte az anyagot és azzal
egyetértett.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Lakossági kezdeményezésre, a lakossági panaszok egyre
nagyobb száma miatt indokoltnak látszik a településen a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjének szabályozása. A határozat mellékletét képezi az a rendelet-tervezet,
amely a Képviselőtestület döntése alapján a lakosok tájékoztatása és a rendelet véleményezése
céljából megjelenne a Fegyverneki Hírmondóban. Kérte a képviselők javaslatát a rendelet
tartalmával kapcsolatban.

Herman József: A vendéglátó üzletek közvetlen környezetében lakókat kellene megkérdezni,
hiszen őket érinti elsősorban az éjszakai nyitva tartás, illetve őket zavarhatja a hangos zene és
szórakozás. Ha az egész lakosság véleményét kérdezzük, nem kapunk reális képet.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem kérhetjük a lakosság csak egy részének véleményét, a
feldolgozásnál azonban kitűnik a vendéglátó helyek szomszédjában lakók véleménye is. A
hivatal ellenőrzési jogköre csak a nyitvatartási időre terjedhet ki, de ez nem azt jelenti, hogy
az előadó éjszaka ellenőrzi a zárórát, hanem a lakossági bejelentést az önkormányzat
kivizsgálja és hoz egy döntést, határozatot.
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Papp Róbert: Felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok számára Fegyverneken szórakozási
lehetőség szinte nincs, ezért alaposan át kell gondolni a rendelet-tervezetet. Törökszentmiklós
és Szolnok vendéglátó üzletei előtt is vannak padok, asztalok kihelyezve, miért nem lehet a
településen?

Tatár László polgármester: A törvény szerint közterületen padokat elhelyezni nem lehet, de
nagyobb problémának tartja, hogy a fiatalok este megveszik az italt és éjszakába nyúlóan a
kihelyezett padokat használva isznak, hangoskodnak.

Ficsor Dénes: Megérti azokat a lakosokat, akik vendéglátó üzletek szomszédságában laknak,
de megérti azokat a fiatalokat is, akik pénteken, illetve szombaton éjszaka szórakozni
szeretnének. Véleménye szerint a vállalkozási engedély kiadásakor meg kellene határozni az
üzlet nyitva tartását is. A rendeletet meg kell alkotni, a gyakorlatban majd kiderül, hogyan
tudjuk betartatni.
Az autóbuszmegálló áthelyezésekor is felhívta a figyelmet a problémára, ami sajnos
bekövetkezett, a buszra várakozó gyerekek a kerítésre másznak, az épület falára teszik a
lábukat.

Dr. Kiss Györgyné: Szépnek és kultúráltnak tartja a vendéglátó üzlet elé kitett padokat.

Egyéb vélemény nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal, ellenvetés nélkül elfogadták,
hogy a rendelet-tervezet megjelenjen a Fegyverneki Hírmondó következő számában a
lakosság tájékoztatása és véleményezése céljából és az alábbi határozatot hozták:

77/2011.(V.26.)sz. önkormányzati határozat:

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet-tervezet
Fegyverneki Hírmondóban történő megjelenéséről:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet-tervezetet jelenlegi formájában
megjelenteti a Fegyverneki Hírmondóban, a lakosság tájékoztatása és a
tervezet véleményezése céljára.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Valamennyi Képviselőtestületi tag
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetők
5. Irattár

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

6.) napirend: A közműves vízellátásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
módosítását. Megköszönte Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
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Intézmény megbízott igazgatójának munkáját, határozott fellépését, az elmaradt vízdíjak
beszedésére tett intézkedését.

Dr. Kiss Györgyné: Mennyi víz folyik naponta azokon az ingatlanokon, ahol szűkítőt
helyeztek el?

Nardai Dániel: A szűkítő elhelyezésével a víz nyomása csökken, így körülbelül 50-60 liter
víz vehető naponta.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták a
rendelet módosítását az alábbiak szerint:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2011. (V.30.) rendelete

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

(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

7.) napirend: A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
A bizottság a rendelet 1. §. (2) bekezdését nem javasolja módosítani, a többi módosítással
egyetért.

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A jelenlegi pénzügyi megszorítások, elvonások
miatt a bizottság javasolta, hogy 2011. évre a díszpolgári cím odaítélését a Képviselőtestület
függessze fel. A rendelet-tervezet 2. és 3. §-át elfogadásra javasolták.

Ficsor Dénes: A díszpolgári címet nagy tiszteletben álló személynek szokták adományozni,
ezért nem ért egyet a rendelet 1. §. (2) bekezdésének módosításával. Ha a Képviselőtestület
úgy dönt, hogy díszpolgári címet adományoz valakinek, akkor az a személy kapjon oklevelet
és gyűrűt is. Át kell gondolni, hogy 2011. évben - a gazdasági helyzetre tekintettel –
adományozzunk-e díszpolgári címet.

Szatlóczki Edit: Egyetért Ficsor Dénes képviselőtársával, a díszpolgári cím egy erkölcsi
elismerés és ne csorbítsuk az elismerés minőségét.

A képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek a rendelet-tervezet 2. §-ában lévő
rendelkezéssel, hogy a díszpolgári cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatására az Oktatási,
Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot jelöli ki. A rendelet-tervezet 1. §-ában
lévő módosítást a képviselők 8 nem szavazattal elvetették.
A Pénzügyi bizottság módosító indítványa volt, hogy 2011. évre a Képviselőtestület
függessze fel a díszpolgári cím odaítélését, a módosítás felvételével a képviselők 6 igen
szavazattal 2 nem ellenében egyetértettek.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, ha a díszpolgári cím adományozását
a testület felfüggeszti 2011. évre, akkor ezt a 2011. évi költségvetési rendeletben is át kell
vezetni.
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A képviselők a díszpolgári cím odaítélésének 2011. évi felfüggesztését 4 igen szavazattal 4
ellenében elvetették, tehát 2011. évben a cím odaítélésre kerülhet.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
28/2011.(V.30.) sz. rendelete

A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.4.) sz. rendelet
módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)

8.) napirend: A helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet
módosítását.

Kérdés, vélemény nem volt, a képviselők egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadták a
rendelet-tervezetet és az alábbi rendeletet alkották:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
29/2011.(V.30.) rendelete

a helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004. (V.28.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)

9.) napirend: Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolta az Alapító Okiratok
és a Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítását.

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
helyesbítést javasol. Az Orczy Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Alapító Okiratának 4.j.) pontjában a 00 gyümölcstermesztő (kertész) OKJ
száma helyesen: 31 622 01 0010 31, a 02 zöldségtermesztő (kertész) OKJ száma helyesen:
31 622 01 0010 31. Az Alapító Okirat 11. pontjában a Szakiskola Intézményegység b)
pontjában a szakoktatás 11-13 évfolyam után 4 osztály helyett 6 osztály kerüljön.

A képviselők a módosító indítványt 8 igen szavazattal és a módosítással együtt 8 igen
szavazattal elfogadták az Alapító Okiratok, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatok
módosítását az alábbi határozatok szerint:

78/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 34/1994(IV.28.) sz. határozattal
elfogadott és a 22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.),
160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.),
7/2010.(I.28.), 197/2010.(XII.16.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az
alábbiak szerint módosítja 2011. június 1.-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 4.) „Alaptevékenysége:” pont f. pontja hatályát veszti.

2.) Az Alapító Okirat 7. a; pontja, valamint 7.b. pont cím „b; a feladatellátás funkciója
alapján:” hatályát veszti, a 7. pontjának címe hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„7. Gazdálkodási jogköre:”

3.) Az Alapító Okirat 15.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„15.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

4.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletének címe hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„Alap és szabad kapacitás érdekében végzett tevékenység”

5.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében a „879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek
ellátása” hatályát veszti.

6.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletének címe hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„Alap és szabad kapacitás érdekében végzett tevékenység”

7.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletéből törlésre kerül a „870001 1 Szociális,
gyermekjóléti ellátások, pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési
szervnél.” és kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

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

Erről értesül:
1.) Barta Józsefné igazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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79/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 209/2009.(X.8.) sz. határozattal
elfogadott és a 199/2010.(XII.16.) sz. önk. határozattal módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát és mellékletét képező Házirendjét az alábbiak szerint
módosítja 2011. június 1.-i hatállyal:

1.) A szabályzat I.6.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.) Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv”

2.) A szabályzat I.7.) pontjában a …”:Intézményi társulás…” szövegrész helyébe az
„…:Intézményfenntartó társulás…” szöveg lép.

3.) A szabályzat I.8.) pontjának bevezető szakasza hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 57. §
(1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Tv. 39. §.-a szerint:…”

4.) A szabályzat I.9.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„9.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5.) A szabályzat III. fejezet, Feladatkörök, 1. „Felnőtt szociális ellátás:”pontjában a
„…(továbbiakban Szociális tv.) 65. F §., 62. §, 63. §…., valamint…” Szöveg
kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„…64. §.,…”

6.) A szabályzat III. fejezet, Feladatkörök, 1. „Felnőtt szociális ellátás:”, b. „Étkeztetés:”
pontjában a „…fogyatékos személyek, …” szöveg helyébe a „…fogyatékkal élő
személyek, …” szöveg lép.

7.) A szabályzat III. fejezet, Feladatkörök, 1. „Felnőtt szociális ellátás:”, c. „Házi
segítségnyújtás:” pontjában a „Gondozási tevékenység különösen:” címszó alatti
felsorolás utolsó, francia bekezdése „az előgondozást végző személlyel (szakértővel)
való együttműködés.” hatályát veszti, továbbá kiegészül az alábbi francia bekezdéssel:

„- felvétel előtti előgondozás.”

8.) A szabályzat III. fejezet, Feladatközök, 2. „Családsegítés és Gyermekjóléti
Szolgálat:”, a. „Családsegítés” pontjában a „Feladatai:” bekezdés hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:
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„Feladatai:
- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése.
- 55 év feletti aktívkorúak ellátásában részesülő személyekkel egyéni

életvezetési tanácsadás, egyéb ellátáshoz való juttatás segítése az
együttműködési megállapodás alapján.

- effektív hajléktalanok nyilvántartásának vezetése, életvitelük figyelemmel
kísérése, életvezetési tanácsadás, egyéb ellátásokhoz juttatás.

- társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, családtámogatási ellátásokkal ,
szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben segítségnyújtás.

- természetbeni adományok gyűjtése, szétosztása.
- pártfogói tanácsadáshoz helység biztosítása.
- a családban előforduló működési zavarok, konfliktusok megoldásának

elősegítése.
- a gyermekjóléti szolgálattal szoros együttműködés, az iskoláztatási

támogatás felfüggesztése esetén eseti gondnoksággal kapcsolatos feladatok
végzése.

- pszichológiai tanácsadáshoz juttatás
- a klienseket érintő szakellátást nyújtó intézményekkel kapcsolattartás.”

9.) A szabályzat III. fejezet, Feladatközök, 2. „Családsegítés és Gyermekjóléti
Szolgálat:”, b. „Gyermekjóléti Szolgáltatás” pontjában az „Ennek érdekében:”
bekezdés hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Ennek érdekében:
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a kiemelt gyermek visszahelyezését.

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét

- tájékoztatást nyújt a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, az azokhoz való
hozzájutás lehetőségéről

- szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, átmeneti
intézményekhez való hozzájutás segítése.

- hivatalos ügyek segítése
- természetbeni segítségnyújtás, adományok családokhoz juttatása.
- veszélyeztetettséget jelző rendszer hatékony működtetése.
- javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően

- a gyermek tankötelezettségének előmozdítására
- a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni

formában történő nyújtására.
- a gyermek családból történő kiemelésére

- utógondozási szociális munka, a gyermek családjába történő visszaillesztéséhez.”

10.) A szabályzat IV. fejezet, 1. „Az intézmény vezetése” pontjában a „pénzügyi
szervező” helyébe a „gazdaságvezető” lép.
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11.) A szabályzat IV. fejezet, 2. „A társult települések telephelyvezetőinek feladata
és hatásköre (Örményes, Kuncsorba)” pontjában a „telephely költségeinek” helyébe a
„telephely kifizetéseinek” szöveg lép. A „pénzügyi szervezőnek” helyébe a
„gazdaságvezetőnek” szöveg lép, továbbá a „Minden hónap 10-ig beszedi és postázza
a térítési díjakat a székhely település számlájára." szöveg hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

„Minden hónap 10-ig beszedi és postázza az előző havi térítési díjakat, az
esetenkénti befizetéseket folyamatosan a székhelytelepülés számlájára".

12.) A szabályzat V. fejezet, 1. „A gazdálkodási feladatokat a fegyverneki
telephelyen végzik” pontjában a „pénzügyi szervező” helyébe a „gazdaságvezető”
lép.

13.) A szabályzat V. fejezet, 1. „A gazdálkodási feladatokat a fegyverneki
telephelyen végzik” pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„A Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Bankszámlája feletti
rendelkezési jogokat az intézmény Ügyrendje tartalmazza.”

14.) A szabályzat V. fejezet, 2.) „Az intézmény bélyegzői és használata” pontjának
utolsó bekezdésében a „tárgyi adómentes” szöveg helyébe az „adómentes” lép.

15.) A szabályzat VI. fejezet, 1./b) „Fegyverneki telephely: Idősek Klubjainak
nyitvatartási rendje:” hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Idősek Klubjainak nyitvatartási rendje:

Hétfő 8-15 óráig
Kedd 8-15 óráig
Szerda 8-15 óráig
Csütörtök 8-15 óráig
Péntek 8-15 óráig
Szombat 8-12 óráig”

16.)A szabályzat VI. fejezet, 1./c. „Örményesi telephely: Idősek Klubjainak nyitvatartási rendje:”
pontjában a „Péntek 8-16 óráig” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Péntek 8-14 óráig”

17.) A szabályzat VI. fejezet, 3.) „Helyettesítések rendje:” pontjában a „pénzügyi
szervező” helyébe a „gazdaságvezető” lép.

18.) A szabályzat VI. fejezet, 3.) „Helyettesítések rendje:”, b.) „Örményes
telephely:” pontjának harmadik francia bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„- A házi gondozónőt a klubvezető helyettesíti.”



16

19.) A szabályzat VI. fejezet, 3.) „Helyettesítések rendje:”, b.) „Örményes
telephely:” pontjának negyedik francia bekezdése hatályát veszti.

20.) A szabályzat 2. sz melléklete „Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási
Központ Idősek Klubjainak Házirendje” hatályát veszti és helyébe az alábbi 2. sz.
melléklet lép:

„A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete
CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
IDŐSEK KLUBJAINAK

HÁZIRENDJE

1.) A klub nyitvatartási ideje: Fegyvernek Kuncsorba Örményes
Hétfőtől – Csütörtök 8-15 óráig 8-16 óráig 8-16 óráig
Péntek 8-15 óráig 8-16 óráig 8-14 óráig
Szombaton 10-12 óráig 10-12 óráig 10-12 óráig

2.) A klub az ellátást igénylők részére szükségleteinek megfelelően az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:

- rádió, televízió, videó, napilapok rendszeres használata
- könyvkölcsönzés a könyvtárból
- szabadidős programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében segítség
- egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás szervezése
- szükségletnek megfelelő mentális segítségnyújtás, tanácsadás
- személyes ruházat tisztítása, fürdési lehetőség biztosítása
- önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése
- igény szerint egyszeri meleg élelem biztosítása

A klubtagok az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag a klubvezető,
távollétében a gondozónő engedélyével használhatják.

3.) Az intézményben igény szerint napi egyszeri meleg élelem biztosított
Ebéd: 11-14 óráig

4.) Az étkezés lemondását 2 munkanappal korábban, délelőtt 11 óráig a klubvezetőnél írásban
kell bejelenteni.
Ismételt igénybevétel esetén is 2 munkanappal korábbi bejelentés szükséges.

5.) Az Idősek klubjaiban fizetendő térítési díjat a települési önkormányzatok által elfogadott
rendelet alapján kell fizetni.

6.) A térítési díjat Fegyverneken megállapodás alapján vagy utólag a tárgyhónapot követő
10-ig kell befizetni a pénztárosnál, Örményesen és Kuncsorbán a telephelyvezetőknél.
7.) A klubban 8-15 óráig lehet vendégeket, látogatókat fogadni.
8.) Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. Ittas ember az intézményben nem tartózkodhat,

kerüljük a vitát, veszekedést.
9.) Az intézményi jogviszony megszűnik:

- saját kérésre
- a klubtag halálával
- a házirend szabályainak súlyos megsértésekor
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével

10.) Gondjaival, problémáival bizalommal fordulhat mindenki a saját klubvezetőjéhez,
telephelyvezetőkhöz, vagy bármelyik alkalmazotthoz, az intézmény igazgatójához.

11.) Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos panasz esetén ellátott jogi képviselő
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igénybevételére van lehetőség az intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint.”

Erről értesül:
1. Barta Józsefné igazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

80/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal
elfogadott és a 161/2007.(VI.29.), 31/2008.(III.27.), 136/2008.(VIII.28.),
18/2009.(I.29.), 121/2009.(VI.11.), 8/2010.(I.28.), valamint a 11/2011.(I.27.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2011. június 1.-
i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 7. a; pontja, valamint 7.b. pont cím „b; a feladatellátás
funkciója alapján:”hatályát veszti, a 7. pontjának címe hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„7. Gazdálkodási jogköre:”

2.) Az Alapító Okirat 16. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép:

„16. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

3.) Az alapító Okirat 3. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz.
melléklet lép:

„ Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
3. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

562912 1 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 1 Munkahelyi étkeztetés
562920 1 Egyéb vendéglátás
811000 1 Építmény üzemeltetés
841907 1 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851011 1 Óvodai nevelés, ellátás
851012 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 1 Bölcsődei ellátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása”

4.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja
és kiadja.
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Erről értesül:
1. Hillender Györgyné óvodaigazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

81/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal
elfogadott és a 183/2009.(IX.24.), 53/2010.(III.25.) sz., 202/2010.(XII.16.) sz.
határozatokkal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja 2011. június 1.-i hatállyal:

1.) A szabályzat 1.2. „A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai”
pontjának 6. francia bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

 „Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet”

2.) A szabályzat 2.8. pontja hatályát veszti.

3.) A szabályzat 2.9. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

4.) A szabályzat 2.12. pontjában a „…és kiegészítő…” szövegrész hatályát veszti.

5.) A szabályzat 2.14. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.14. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

6.) A szabályzat 2. „Az intézmény adatai” 2.13. pontjának címe hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:

„2.13. Alaptevékenységen belüli egyéb feladatok”

7.) A szabályzat 2. „Az intézmény adatai” 2.13. pontja kiegészül az alábbi francia
bekezdéssel:

 „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, valamint bérpótló juttatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.”

Erről értesül:
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1. Hillender Györgyné óvodaigazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

82/2011.(V.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.), 9/2010.(I.28.) és a
123/2010.(VIII.26.) sz. önkormányzati határozattal módosított Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát 2011. június
1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4;j.) pontjában a „00 = gyümölcstermesztő (kertész) OKJ 33 622
01 0010 31 és a 02 = zöldségtermesztő (kertész) OKJ 33 622 01 0010 31” hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„00 = gyümölcstermesztő (kertész) OKJ 31 622 01 0010 31”
„02 = zöldségtermesztő (kertész) OKJ 31 622 01 0010 31”

2.) Az Alapító Okirat 7. a; pontja, valamint 7.b. pont cím „b; a feladatellátás funkciója
alapján:”hatályát veszti, a 7. pontjának címe hatályát veszti és helyébe az alábbi
szöveg lép:

„7. Gazdálkodási jogköre:”

3.) Az Alapító Okirat 11; pontjában a Szakiskola Intézményegység b) pontja hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„b) szakoktatás 11-13. évfolyam 6 osztály”

4.) Az Alapító Okirat 16. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„16. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5.) Az alapító Okirat 3. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz.
melléklet lép:

„Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Okiratának

3. sz. melléklete
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Alaptevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatok

56 29 13 1 iskolai intézményi étkeztetés

56 29 16 1 üdülői, tábori étkeztetés

56 29 17 1 munkahelyi étkeztetés

68 20 02 1 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

** 81 10 00 1 építményüzemeltetés

84 19 07 9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

85 20 00 1 alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

85 20 11 1 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

85 20 12 1 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)

85 20 21 1 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

85 20 22 1 sajátos nevelési igényű ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

85 31 31 1 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)

85 31 32 1 sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam

85 32 11 1 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85 32 12 1 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 32 21 1 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon

85 32 22 1 sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

85 59 11 1 általános iskolai napközi otthoni nevelés

85 59 12 1 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók napközi otthoni nevelése

85 59 14 1 általános iskolai tanulószobai nevelés

85 59 15 1 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

85 59 17 1 középiskolai tanulószobai nevelés

85 59 18 1 sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

85 60 11 1 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

* 89 04 41 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

* 89 04 42 1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

* 89 04 43 1 Egyéb közfoglalkoztatás

6. A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.

Erről értesül:
1. Ambrus Dénes igazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

83/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 182/2009.(IX.24.) sz. önkormányzati
határozattal jóváhagyott Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai
Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. június 1-től az alábbiak
szerint módosítja:

1.) A szabályzat 1.3. „Az intézmény által ellátott tevékenységek” pontjának utolsó
bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”

2.) A szabályzat 1.4. „Az intézmény jogállása:” pontjának első bekezdése hatályát veszti
és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.”

Erről értesül:

1. Ambrus Dénes igazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

84/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal
elfogadott és a 4/1998(I.29..)sz , a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a
90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz.,
74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) önk és a 125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.)sz .
határozattal módosított Alapító Okiratot 2011. június 1-től az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:” hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„4. Alaptevékenysége:
Közművelődési és könyvtári tevékenység.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.”

2.) Az Alapító Okirat 4. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 4. sz. melléklet lép:

„4.sz. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár alap tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

562 917 1 Munkahelyi étkeztetés
841 907-9 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
910 121 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910 122 1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910 123 1 Könyvtári szolgáltatások
910 501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910 502 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932 918 1 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás”
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása

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

Erről értesül:

1. Tűhegyi Julianna igazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

85/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/2009.(IX.24.) sz.
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. június 1-től az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat 5. a; pontja, valamint 5.b. pont cím „b; a feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója alapján:”hatályát veszti, az 5. pontjának címe hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:

„5. Gazdálkodási jogköre:”

2.) A szabályzat 7. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”

Erről értesül:

1. Tűhegyi Julianna igazgató
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

86/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri
Hivatal 231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.)
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105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.),
230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.) és az 55/2010. (III.25.) sz. határozattal
módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 7. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.”

2.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”

3.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

„890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás”

4.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében hatályát veszti az alábbi szakfeladat:

„841129 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása”

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

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

87/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 178/2009.
(IX.2.) sz. határozattal elfogadott és a 103/2010.(VI.24.) sz. határozattal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. június 1-től az alábbiak szerint módosítja

1.) A szabályzat 10.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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88/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz.
határozattal elfogadott és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.),
207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.), 129/2009.(VI.11.),
11/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratot 2011. június 1.-től
az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat I./7.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.) A költségvetési szerv besorolása:
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező,

önállóan működő költségvetési szerv.
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.”

2.) A határozat 10.) pontjának első mondata „A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozói
tevékenységet nem végez.” hatályát veszti és helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez.”

3.) A határozat II. 11.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.) Törzsszám: 413844”

4.) A határozat 3. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép:

„Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának 3. sz. melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621001 Rendezvényi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
6820021 Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadás
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatás

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

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Gyermekélelmezési Konyha
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5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

89/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 185/2009.(IX.24.) sz.
határozattal elfogadott és a 27/2010.(II.25.) sz. határozattal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatot 2011. június 1.-től az alábbiak
szerint módosítja:

1.) A határozat I. 4.) „A költségvetési szerv alaptevékenysége” utolsó bekezdésében a „A
költségvetési szerv kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem végez.” mondata
hatályát veszti és helyébe az alábbi mondat lép:

„A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez.”

2.) A határozat I./7.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.) A költségvetési szerv besorolása:
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező,

önállóan működő költségvetési szerv.
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.”

3.) A határozat I. 8.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„8.) Törzsszám: 413844”

4.) A határozat II. 17.) „Szervezete:” 3. „pénztáros helyettes” hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:

„3. adminisztrátor”

5.) A határozat II. 17.) „Szervezete:” a.) pontjában „…, a pénztáros helyettest,…” hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„…, adminisztrátor,…”

6.) A határozat II. 18.) „Munkaidő:” első bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az adminisztrátor munkaideje: 6-12 óráig tart.”

7.) A határozat II. 24.) „A gazdasági ügyintéző feladatai:” hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

„24.) A gazdasági ügyintéző feladatai:
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a.) A gazdasági ügyintéző az intézményvezető távollétében ellátja az
intézményvezető feladatait.

b.) Nyilvántartja a kis értékű tárgyi eszközöket, érszt vesz a leltározási
feladatokban.

c.) Ellátja a Gyermekélelmezési Konyha pénztárosi teendőit, a Házi Pénztári
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

d.) Egy pénztárat kezel.
e.) Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, telephelynek megfelelően.
f.) A főkönyvi könyveléshez a pénztári adatokat minden hó 11-ig, 21-ig és

tárgyhót követő hó 1-ig juttatja el.”

8.) A határozat II. 25.) „A pénztáros helyettes feladatai:” hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

„25.) Adminisztrátor feladatai:
a.) Vezeti a munkaügyi és egyéb nyilvántartásokat, adatot szolgáltat a

bérszámfejtés számára.
b.) A gazdasági ügyintéző távollétében ellátja a pénztárosi feladatokat.”

Erről értesül:

1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Gyermekélelmezési Konyha
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

90/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/1992.(XII.17.) sz.
határozattal elfogadott és a 41/1993.(IV.28.), 38/2000.(III.30.), 99/2002.(V.6.),
160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.), 38/2008.(III.27.), 132/2009.(VI.11.)
határozattal módosított alapító okiratot 2011. június 1.-től az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az Alapító Okirat I./7.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„7.) A költségvetési szerv besorolása:
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező, önállóan

működő költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
- Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő

költségvetési szerv
- Önállóan működő Orvosi Rendelő pénzügyi feladatait – házipénztár

kivételével – a Polgármesteri Hivatal látja el.”

2.) Az Alapító Okirat I.10.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
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„10.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

3.) A határozat II./11.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.) Törzsszám: 413668”

4.) A határozat 3. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

„8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

Közfoglalkoztatás”

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

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orvosi Rendelő
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

91/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) sz.
határozattal elfogadott és a 84/96.(VIII.22.), 79/1997.(VIII.28.),
44/2001.(III.29.), 26/2002.(II.28.), 98/2002.(V.6.), 114/2003.(VIII.28.),
26/2005.II.24.) sz., 186/2009. (IX.24.) sz. 228/2009.(XI.26.) sz.,
29/2010.(II.25.) határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot
2011. június 1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat I./4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.) A költségvetési szerv besorolása:
- Gazdálkodási jogköre szerint: bankszámlával rendelkező, önállóan

működő költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
- Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő

költségvetési szerv

2.) A szabályzat I./6. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„6./ Nyilvántartási szám: 413668”

3.) A szabályzat I./9. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”
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4.) A III. „Szervezeti Műdödési Rend” 1./ „Munkarend” d./ „Védőnők” „csecsemő
tanácsadás”, valamint az „általános tanácsadás” bekezdés hatályát veszti és helyébe az
alábbi bekezdések lépnek:

„csecsemő tanácsadás”

I.sz. védőnői körzet csütörtök 09.00-11.00
II. sz. védőnői körzet kedd 08.00-10.00
III. sz. védőnői körzet hétfő 08.00-09.00

„általános terhes tanácsadás”

I.sz. védőnői körzet csütörtök 11.00-13.00
II. sz. védőnői körzet kedd 10.00-12.00
III. sz. védőnői körzet hétfő 09.00-10.00”

5.) A III. „Szervezeti Műdödési Rend” 1./ „Munkarend” e./ „gazdasági ügyintéző”
bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi bekezdés lép:

„e./ Gazdasági ügyintéző napi 8 óra 07.00 – 15.30”

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orvosi Rendelő
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

92/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A 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.), 54/2010.(III.25.) sz. határozattal módosított
Alapító Okiratát 2011. június 1.-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 7. a; pontja, valamint 7.b. pont cím „b; Feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:…” hatályát veszti, a 7. pontjának címe hatályát
veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„7. A költségvetési szerv besorolása:”
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2.) A határozat I.10.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép .

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad
kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.”

3.) A határozat I.15.) pont második francia bekezdésében a „Gépjárművek
tekintetében üzembentartó:„ szöveg kiegészül az alábbi szöveg résszel :

„…tekintetében a 3.sz. melléklet szerinti…”

4.) A határozat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

„ - 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkozatás”

5.) A határozat 1.sz.mellékletében szereplő szakfeladatok közül törlésre kerül az alábbi
szakfeladat:

„ - 841418-1 Város-,községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi
igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél”

6.) A határozat 1. sz. mellékletében „Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége „
hatályát veszti, továbbá a „016100-2 Növénytermesztési szolgáltatás „ szakfeladat
száma az alábbira módosul:

„016100-1 Növénytermesztési szolgáltatás „

7.) A határozat 3. sz. melléklet hatályát veszti és helyébe az alábbi 3. sz. melléklet lép:

„Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz.
melléklete

Gépjárművek listája

SORSZÁM RENDSZÁM TÍPUS
Leltári
száma

1. YEE-749 T-16 M Traktor 382

2. YEK-684 PÓTKOCSI 385

3. YDA-611 MTZ-550 TRAKTOR 1407

4. YGY-961 MTZ 1025 TRAKTOR 1512

5. LKR-014 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1682

6. XZ 91-20 SZIPPANTÓ POTKOCSI 395

7. YEE-752 T16 M TRAKTOR 440

8. YEK-685 PÓTKOCSI MBP 6,5 467

9. YEE-751 MTZ-82 TRAKTOR 551

10. YCE-409 MTZ-50 1190

11. YHX-182 MTZ-80 1191

12. GYX-925 TOYOTA HILUX 736

13. YHX-183 MTZ 80 TRAKTOR 909

14. HWM-070 IVECO KOM.HULL.SZÁLL. 892

15. EZZ-762 CITROEN C-15 755
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16. HKP-021 TOYOTA HILUX 858

17. IDL-580 TOYOTA HIACE 912

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

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

93/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 228/2009.(XI.26.) sz.
határozattal elfogadott és 3/2010.(I.28.), 28/2010.(II.25.),
27/2011.(II.24.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatot 2011. június 1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat I. fejezet 4.2.) és a 4.4.) pontjának zárójelben lévő szövege kiegészül
az alábbi szöveg résszel:

„…,belvízöblözet üzemeltetés)„

2.) Az Alapító Okirat I fejezet 5.1.) pontja, valamint 5.2.) pont cím „5.2.)
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:…” hatályát veszti, az 5. pontjának
címe hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. A költségvetési szerv besorolása:”

3.) A határozat I. fejezet 9.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad
kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.”

4.) A határozat I. fejezet 12.) a.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„ a.) Nyilvántartási szám: 413679 „

5.) A határozat II fejezete hatályát veszti, és helybe az alábbi II fejezet lép:

„II. fejezet

A FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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1.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, VEZETÉSE

Az intézmény élén az intézményvezető áll, beosztása igazgató
Egyéb önálló szervezeti egységet irányító vezetői beosztások: részlegvezetők.

VÍZMŰ RÉSZLEG
részlegvezető
csoportvezető
vízmű-kezelő I-III.
vízügyi szakértő
szennyvíztelep-kezelő I-III.
csatornaőr

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG
részlegvezető
csoportvezető /lakatos/
festő-mázoló
asztalos
kőműves
közcélú irányító
segédmunkás I-V.
egyéb fizikai I-IV.
halászati őr
temetőőr I-II.
telepőr

GAZDASÁGI RÉSZLEG
részlegvezető
pénzügyi előadó I.
pénzügyi előadó II.
pénzügyi előadó III.
pénztáros
adminisztrátor
gazdasági előadó I.
gazdasági előadó II.
díjbeszedő

MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEG
részlegvezető
növénytermesztőgépész
egyéb fizikai I-IV./traktorosok/

2.) Az intézményvezető, részlegek, részlegvezetők és ügyintézők feladatai

2.1.) AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELADATAI
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 Az intézményt az intézményvezető vezeti, aki felelős az intézmény
munkájáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért. Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja. Az intézményvezetőt Fegyvernek Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki.

 Az intézményvezető felelős az intézményre vonatkozó szabályok
betartásáért.

 Irányítja, összehangolja, ellenőrzi az intézmény feladatköréhez
tartozó szakmai, gazdasági, munkákat.

 Ellátja az intézmény működéséhez kapcsolódó jogszabályokban és
testületi határozatokban meghatározott feladatokat.

 Kezdeményezi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint a működéssel összefüggő jogszabályokban előírt
szabályzatok és azok mellékleteinek módosítását.

 Értékeli az intézmény szakmai és gazdasági munkáját.

2.2.) A RÉSZLEGEK FELADATAI

2.2.1. VÍZMŰ RÉSZLEG

 Fegyvernek és Örményes település vízellátásának biztosítása.
 A települési ivóvízbázis megóvása és a fogyasztók egészséges

ivóvízzel történő ellátása érdekében a vonatkozó jogszabályokban
előírtak betartása, a szükséges teendők ellátása.

 Az ellátott települések vízműveinek üzemeltetése a kiadott vízjogi
üzemeltetési engedélyek alapján.

 Települési szennyvízkezelési feladatok ellátása.
 A környezetterhelés csökkentése érdekében a folyékony hulladék-

kezelő telep üzemeltetése a kiadott vízjogi üzemeltetési engedély
alapján.

 Nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések készítése , statisztikai
jelentések a feladatellátást érintő jogszabályok által előírt
adatszolgáltatások elvégzéséhez.

2.2.2.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEG

 Ellátja a település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének
üzemeltetésével kapcsolatos teendőket.

 Az üzemeltetési feladatokat a kiadott vízjogi üzemeltetési
engedélyek és üzemeltetési szabályzatok figyelembe vételével végzi.

 A Holt-Tisza üzemeltetési, hasznosítási feladatainak ellátása
 Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és

tervek figyelembe vételével.
 Mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása.
 Piaci-vásári tevékenység
 Települési hulladékkezelési feladatok (kommunális hulladék

begyűjtés, -szállítás, építési-bontási hulladék kezelés) ellátása
hulladékkezelési engedélyben foglaltak alapján

 Közutak üzemeltetése, karbantartása
 Erdőgazdálkodási feladatok ellátása
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 Katasztrófavédelmi feladatok ellátása
 Sportlétesítmény működtetése
 Temető fenntartási és üzemeltetési feladatok, temetkezési feladatok

ellátása
 Zöld területek fenntartása
 Mezőőri tevékenység irányítása
 Beruházások, fejlesztések bonyolítása, irányítása, ellenőrzése
 Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása, üzemeltetése

2.2.3.) GAZDASÁGI RÉSZLEG

 Költségvetés készítéséhez az intézmény által ellátott szakfeladatok
megtervezése

 Az év közben szükségessé váló költségvetési előirányzatok
módosítására javaslatot tesz

 Kötelezettség vállalás, megrendelések készítése
 Számlázással kapcsolatos feladatok ellátása
 Vagyongazdálkodással, üzemeltetéssel és nyilvántartással

kapcsolatos feladatok ellátása.
 Pénztárosi teendők ellátása a vonatkozó szabályzatnak megfelelően
 Kintlévőségek kezelése
 Számlák nyilvántartása
 Gondnoki teendők ellátása
 Leltározással kapcsolatos feladatok ellátása
 Iktatási, irattározási feladatok ellátása
 Hús értékesítéssel kapcsolatos gazdasági feladatok.
 Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos gazdasági feladatok

ellátása
 Önkormányzati lakások és bérlemények hasznosítása üzemeltetése
 Önkormányzati Ingatlanok, épületek műszaki adatainak

nyilvántartása, nyomon követése

2.2.4.) MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEG

 Növénytermesztési feladatok ellátása
 Mezőgazdasági gépek és eszközök üzemeltetésével és

karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása

2.3.) A RÉSZLEGVEZETŐK FELADATAI

2.3.1.) VÍZMŰ RÉSZLEGVEZETŐ

 Felelős a Fegyverneki vízmű, az Örményesi vízmű és a Fegyverneki
folyékonyhulladék-kezelő telepen a szakmai és telephelyi feladatok
ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a tulajdon védelméért, az
intézményre vonatkozó szabályok betartásáért az intézményvezető
irányítása mellett:

 Irányítja, szervezi a részleg munkáját
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 Gondoskodik a részlegbe tartozó ellenőrzések megszervezéséről és
végrehajtásáról, hiányosság esetén gondoskodik a szükséges
intézkedések megtételéről.

 Ellenőrzi a részleg feladatához kapcsolódó üzemeltetési
engedélyben foglaltak betartását, hiányosság esetén gondoskodik a
szükséges intézkedések megtételéről

 Ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban
foglaltak maradéktalan betartását.

2.3.2.) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI RÉSZLEGVEZETŐ

 Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén,
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, telephelyein
az alábbi feladatok ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a
tulajdon védelméért, az intézményre vonatkozó szabályok
betartásáért az intézményvezető irányítása mellett:

 Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok irányítása
 Közutak kezelésével kapcsolatos feladatok irányítása
 Gazdálkodik a rendelkezésre álló fizikai munkaerővel
 Végzi az ár- és belvíz védelmi feladatok irányítását
 Elvégezteti a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását,
 Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok
 Piaci-vásári tevékenységgel kapcsolatos feladatok
 Halgazdálkodással kapcsolatos feladatok
 Erdészeti feladatok ellátása (kitermelés, telepítés, működtetés
 Elvégzi a közcélú munka irányításának szakmai felügyeletét
 Mezőőri tevékenység irányítása
 Út- járdaépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása
 Közműépítéssel kapcsolatos feladatok irányítása
 Önkormányzat által végzett beruházásokkal kapcsolatos feladatok

irányítása.
 Önkormányzati lakások fenntartásával, felújításával,

karbantartásával kapcsolatos feladatok irányítása
 Köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

irányítása

2.3.3. GAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ

 Felelős a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
az alábbi feladatok ellátásáért intézményvezető irányítása mellett:

 Az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi
fegyelem megtartásáért,

 Az intézmény éves költségvetésének összeállításával és
végrehajtásával, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok

 Felel a tevékenységi körébe tartozó költséghelyek dologi
előirányzatának célszerű felhasználásáért, az éves tervben
meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásáért,

 Figyelemmel kíséri a költséghelyek felhasználását, és amennyiben
gazdálkodást akadályozó tényezőt tár fel, azt jelzi az
intézményvezetőnek,
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 Szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait az intézményi
szakfeladatok tekintetében.

 Irányítja az önkormányzat rendelkezése szerint az intézmény
selejtezési és leltározási feladatait.

2.3.4. ) MEZŐGAZDASÁGI RÉSZLEGVEZETŐ

 Felelős a Fegyvernek település közigazgatási területén a
mezőgazdasági feladatok ellátásáért, az ott folyó tevékenységért, a
tulajdon védelméért, az intézményre vonatkozó szabályok
betartásáért az intézményvezető irányítása mellett:

 Termesztéstechnológiai műveleteket tervez, számításokat végez
 Talaj előkészítést végeztet
 Növénytermesztéssel kapcsolatos feladatok irányítása (tervezés,

végrehajtás)
 Koordinálja az eszközök és gépek üzemeltetésével és

karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

2.4.) AZ ÜGYINTÉZŐK ÉS EGYES MUNKAKÖRÖK FELADATAI

 A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményben
foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza részletesen.

3.) A helyettesítések rendje

 Az intézményvezetőt távolléte esetén a vízmű részlegvezető helyettesíti. A
vízmű részlegvezető és az intézményvezető együttes távolléte esetén a
helyettesítést a gazdasági részlegvezető látja el.”

6.) A III.fejezet 4.) „Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség” pontja hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.) VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG

4.1.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv. 5.§ (1) ca alapján évente
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett:

- igazgató

4.2.) Az intézményben a 2007.évi CLII. tv 5. § (1) cb alapján kétévente
vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek:

- részlegvezetők
- pénztáros
- adminisztrátor /pénztár helyettes/ „

Erről értesül:
6. Tatár László polgármester
7. Buzás Istvánné dr. jegyző
8. Képviselőtestület tagjai
9. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
10. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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10.) napirend: „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat beadásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolta a határozati javaslat
elfogadását.

A képviselők észrevétel nélkül, egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértettek a pályázat
benyújtásával és a következő határozatot hozzák:

94/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat
benyújtásával a KEOP-6.2.0/A-09-11 azonosító számú pályázati felhívásra,
„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” címen.

2. A projekt bruttó összértéke bruttó 10.354.000 Ft melyhez Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete 517.700 Ft saját erőt vállal a 2011 évi költségvetés
terhére.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
1.) Nardai Dániel, projekt adminisztrátor
2.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
3.) Irattár

11.) napirend: A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás”
című pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról szóló határozat
módosítása

Előadó: Tatár László polgármester

Ficsor Dénes: A döntés a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik?

Tatár László polgármester: Igen, a Képviselőtestület május 12-én határozatot hozott a
pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról. A határozatban az árajánlatok beadásának
határideje 2011. május 31. Az előterjesztésben szereplő indokok alapján azonban szükséges a
határidő módosítása, ezért javasoljuk a határozat módosítását.

A képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek a határidő módosításával és az alábbi
határozatot hozták:

95/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:
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A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című pályázathoz
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról szóló 72/2011.(V. 12.) sz. önkormányzati
határozat módosítása

A határozat 1.) pontjában az ….”ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre 2011. május 31-ig.”
szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

……….. „ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre 2011. június 15 – ig.”

Erről értesül:
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bakos László, egyéni vállalkozó
5.) Bognár Noémi, művelődési előadó
6.) Nardai Dániel, projekt adminisztrátor
7.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
8.) Irattár

13.) napirend: „Fegyvernek Települési Épített Környezetért Alap” létrehozása
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők hozzászólás nélkül egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadták az elkülönített
számla létrehozását és az alábbi határozatot hozták:

96/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Települési Épített Környezetért Alap” létrehozásáról

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat egyetért „Fegyvernek Települési Épített
Környezetért Alap” nevű elkülönített számla létrehozásával.

4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011 évben 100.000 Ft – ot különít el
„Fegyvernek Települési Környezetért Alap” számlán.

5. A számlán elkülönített összeg felhasználása az épített és természeti környezet
megóvását, a rekreációs célú fejlesztéseket (játszótér, parkosítás stb.,), szolgáló
fejlesztések megvalósítása érdekében történhet (előkészítésre nem használható fel), a
képviselő testület egyedi jóváhagyásával.

Erről értesül:

1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Isvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
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14.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal körjegyzőséget érintő
tevékenységéről készült tájékoztató

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Körjegyzőségnek évente beszámolási kötelezettsége volt, a
szervezeti változások miatt ez a kötelezettség megszűnt, az együttműködési megállapodás
nem tartalmazza ugyan, de szeretnénk tájékoztatni a továbbiakban is a testületet a
körjegyzőségi feladatok ellátásáról.

Papp Róbert: Megköszönte a Jegyző Asszony alapos és részletes tájékoztatóját, felhívta a
figyelmet az 1. sz. melléklet V. Pénzügyi információ Fegyvernek táblára, amelyben az aktív
korúak rendszeres szociális segélyének kifizetésére 104777 eFt-ot fordított az önkormányzat.

További észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták a tájékoztatót és az
alábbi határozatot hozták:

97/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal körjegyzőséget érintő tevékenységéről
készült tájékoztatóról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
Körjegyzőség 2010. évi működéséről készült tájékoztatót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestületek tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A tájékoztató mellékletét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

15.) napirend: I. sz. háziorvosi szolgálat betöltéséről szóló pályázat elbírálása
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Hódi Pál és Dr. Tóth Sándor pályázók nem kérték a zárt tárgyalást, röviden bemutatkoztak
a képviselőknek, ismertették elképzeléseiket és feltételeiket.

Tatár László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a fegyverneki háziorvosokkal
egyeztettek a pályázó orvosokról, akik Dr. Hódi Pál személyét találták megfelelőbbnek. Dr.
Hódi Pál háziorvosi gyakorlattal nem rendelkezik, a tapasztalat szerint a kezdő orvosok
könnyebben be tudnak illeszkedni, gyorsabban el tudják fogadni a helyi szokásokat. Dr. Hódi
Pál közalkalmazotti jogviszony keretein belül végezné a háziorvosi feladatait július 1-től, míg
Dr. Tóth Sándor vállalkozóként látná el a praxist előreláthatólag 5 hónap múlva.

Ficsor Dénes: Elmondta, hogy Dr. Hódi Pál szimpatikusabb volt számára és elfogadja a
fegyvernek háziorvosok véleményét.

Papp Róbert: Egyetért a háziorvosok ajánlásával.
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Burján Attila: A fiatalabb Dr Hódi Pál orvos alkalmazása mellett szavaz, bízva abban, hogy
Fegyverneken letelepedik és hosszabb távra tervez.

Dr. Kiss Györgyné: Dr. Tóth Sándor több gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, Dr. Hódi Pál
pedig könnyebben elfogadja a helyi háziorvosok véleményét.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslat „A” alternatíváját fogadták el és az alábbi határozatot hozták:

98/2011.(V.26.)sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal 2011. július 1-től az Orvosi Rendelő I.
számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges 1 fő háziorvos
alkalmazására Dr. Hódi Pál személyében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló1992. évi XXXIII. tv-ben meghatározott feltételekkel.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
finanszírozási szerződés módosítását kezdeményezze és aláírja.

Erről értesül:

1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr.
3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Dr. Hódi Pál 5931.Nagyszénás, Október 6. u.4.
6./ Dr. Tóth Sándor 5244. Tiszaszőlős, Fő utca 60.
7./ Országos Alapellátási Intézet Budapest, Szabolcs u. 33-35. 1135

16.) napirend: Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti ingatlan lakás céljára
szolgáló helyiséggé minősítése

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Orvosi Rendelő felújítása miatt ideiglenesen raktárként
használták az ingatlant, a munkálatok befejeződtek, ezért szükséges az ingatlant ismét lakás
céljára szolgáló helyiséggé minősíteni.

A képviselők vita nélkül 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

99/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:
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Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti ingatlan lakás céljára szolgáló helyiséggé
minősítéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek,
Felszabadulás út 123. sz. alatti ingatlant lakás céljára szolgáló helyiséggé
átminősíti.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester indítványozza, hogy zárt ülésen tárgyalja az alábbi napirendeket
a testület:

12.) Fegyvernek, Dankó út 6. sz. alatti lakos lakóházában fürdőszoba átalakításához
nyújtandó kamatmentes önkormányzati kölcsönről

17.) Díszpolgári cím adományozásáról

A polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a képviselők 8 igen szavazattal
elfogadnak.

100/2011.(V.26.) sz. önkormányzati határozat:

Zárt ülés elrendeléséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés a.) pontja értelmében az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja.

12.) Fegyvernek, Dankó út 6. sz. alatti lakos lakóházában fürdőszoba átalakításához
nyújtandó kamatmentes önkormányzati kölcsönről

17.) Díszpolgári cím adományozásáról

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Napirendek után a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Burján Attila János :)
Jkv.hitelesítő


