
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i
ülésének jegyzőkönyvéhez

36/2011.(X.3.) sz. önk.rend. 2011. évi költségvetés módosítása

37/2011.(X.3.) sz. önk.rend. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosítása

38/2011.(X.3.) sz. önk.rend. Lakások bérletére, valamint elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet
módosítása

39/2011.(X.3.) sz. önk.rend. A közterület használatáról szóló rendelete
módosítása

40/2011.(X.3.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott
temetőkről, valamint temetkezési
tevékenységről szóló rendelet módosítása

41/2011.(X.3.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség közigazgatási
területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
rendelet módosítása

141/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. A település folyékony hulladékgazdálkodásáról
szóló rendelet módosításának napirendről való
levétele

42/2011.(X.3.) sz. önk.rend. A település környezetvédelméről szóló rendelet
módosítása

43/2011.(X.3.) sz. önk.rend. A szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosítása

44/2011.(X.3.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosítása

142/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. évi éves ellenőrzési tervének elfogadása

143/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában lévő
közoktatási intézményekben a 2011/2012-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról
és a felvehető maximális létszámtól való eltérés
engedélyezéséről
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144/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti
ingatlan használatba adása térítésmentesen az
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak

145/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása

146/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosítása

1472011.(IX.29.) sz. önk.hat. „Fegyvernek lakosságának egészséges és
biztonságos életéért” Alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

148/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. „Fegyvernek biztonságos és egészséges
környezetéért” Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

149/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való
csatlakozás

150/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről
körjegyzőség alakítására

151/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Üdvözlő tábla elhelyezéséről

152/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat
betöltésére érkezett pályázatokról ((Dr. Szabóné)

153/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat
betöltésére érkezett pályázatokról (Dr. Balogh)

154/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő
háziorvos alkalmazásáról szóló 98/2011.(V.26.)
sz. határozat visszavonásáról

155/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Sol Oriens Kft. ajánlata az orvosi ügyelet
ellátására

156/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. A Képviselőtestület 2011. évi munkatervének
módosításáról

157/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. A Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. tartozásának rendezéséről

158/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni
végrehajtási eljárás megindításáról
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159/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás (Díszpolgári Cím)

160/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kialakítására

161/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. KEOP-1.2.0 jelű, „Települési szennyvíztisztító
telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról

162/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. KEOP-1.2.0 jelű „Települési szennyvíztisztító
telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyvernek” című projekt finanszírozásához
kapcsolódó készfizető kezesség vállalásról

163/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 169. sz. alatti
ingatlan fejlesztő központ létesítéséről

164/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. O384/23 hrsz-ú ingatlanon vágópont létesítéséről

165/2011.(IX.29.) sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ létszám
előirányzatának emeléséről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i
soros ülésén.

Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Barta Józsefné, Hillender Györgyné,
Szekeresné Csőke Anita és Tűhegyi Julianna intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes
pénzügyi szervező, Miklósi Jánosné és Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Bérczesi Mária
Fegyverneki Hírmondó főszerkesztője, Négyesi Derecskei Edina és Kapusi Jánosné belső
ellenőr

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek az alábbi napirendek
felvételével:

17.) Kötelezettségvállalásról
18.) Kötelezettségvállalásról a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására
19.) „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyvernek”
című projekt finanszírozásáról
19/B „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyvernek”
című projekt finanszírozásához kapcsolódó készfizető kezesség vállalásról
20.) Felszabadulás út 169. sz. alatti ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről
21.) A 0384/23 hrsz-ú ingatlanon vágópont létesítéséről
22.) Kötelezettségvállalás a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
létszám előirányzatának emelése

Interpellációk:

Bognár Zoltán: Jelezte, hogy a Holt-Tisza környékén sok a szemét, traktorokkal,
teherautókkal hordják és leborítják. Javasolta, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatott
dolgozókkal takaríttassa ki a területet.

Tatár László polgármester: Az említett területen folyamatosan végzik a szemét
összeszedését, ennek ellenére újabbak keletkeznek. Tapasztalta, hogy a régi szeméttelepre is
szállítottak ki szemetet, véleménye szerint időnként ezt meg kellene vizsgálni és a kiszállító
személyére utaló bizonyíték birtokában felszólítani a tulajdonost.

Dr. Kiss Györgyné: A lakók nagyon örülnek a Hársfa úton lévő játszótér felújításának, sok
család használja, babaklubot tartanak. Kérdezte, hogy este zárni lehetne-e a játszóteret?

Tatár László polgármester: Az esti kapuzárásnak nincs akadálya. Éjszakai megfigyelést
szerveztek, hogy a rongálást, betöréseket megelőzzék, mert a legutóbbi felújítást követően is
rövid időn belül tönkretették a játékokat, ellopták a nagykaput. A focipályán szombaton
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éjszaka végeztek megfigyelést, ezen idő alatt nem történt semmi, viszont vasárnap éjszaka
betörtek. Nem tudunk mindenhol és mindig ott lenni, de próbáljuk megelőzni a lopást és
rongálást.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az
interpellációkra adott válaszokat.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Dr. Kiss Györgyné: A szennyvízcsatorna beruházás jelenlegi állásáról érdeklődött.

Tatár László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 25-én aláírták a
pályázati anyagot, várják a pozitív visszajelzést és a támogatási szerződést.

Bognár Zoltán: Az Orvosi Rendelő milyen berendezéseket nyert pályázaton?

Tatár László polgármester: 24 órás vérnyomásmérőt, véralvadás vizsgálót, EKG készüléket
és defibrillátort helyeztek üzembe.

Nagy József: Az ivóvíz-hálózat üzemeltetésének társulásos formában történő működtetése
hogyan történne?

Tatár László polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Délvíz képviselője, a
megbeszélésen szó esett a jövő évi törvényi változásokról. Az új törvény alapján
központosítani akarják az ivóvízbázist, az üzemeltetőt pedig ki fogják jelölni. A Délvíz
képviselője elmondta, hogy a törvény megalkotása előtt lehetőség van társulásba való
belépésre annak érdekében, hogy az üzemeltetést továbbra is az önkormányzat végezze.
A polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy lezárult a Gyermekélelmezési
Konyha vizsgálata, amelyet – lakossági bejelentés alapján - a rendezvények lebonyolításával
kapcsolatban kezdeményezett az önkormányzat. A belső ellenőrzés során hiányosságok
merültek fel, az önkormányzatot folyamatosan kár érte. A Gyermekélelmezési Konyha
vezetője – aki jelenleg felmentési idejét tölti - a szabálytalanságot írásban elismerte.
Figyelmeztetésben részesült és kártérítés címén 980.000,- Ft-ot 2011-2012. évben fog
megfizetni.

Ficsor Dénes: A Vízmű működtetését végző a szennyvízkezelést is átveszi?

Tatár László polgármester: A törvény-tervezetben az szerepel, hogy ha az önkormányzat
nem fogadja el az üzemeltetőt, akkor kényszer-üzemeltetőt jelölnek ki és ezzel megszűnik az
önkormányzat alkupozíciója. A szennyvízberuházás még nem valósult meg a településen,
ezért azt még nem tudják átadni másnak üzemeltetésre. Az üzemeltetés átadásakor a legjobb
megoldást kell választani.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a
polgármester tájékoztatóját.

2.) napirend: A 2011. évi költségvetés módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolta a költségvetés módosítását.

Észrevétel, kérdés nélkül 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
36/2011.(X.03.) számú rendelete

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

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

3.) napirend: Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolta a rendeletek módosítását, azzal, hogy a folyékony
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a Képviselőtestület vegye le napirendről.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az iparűzési adó 0,1 %-os
csökkentésével és további csökkentést javasol. A lakások bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet felülvizsgálata során a havi lakbér mértéke
emelésre került. A szakfeladat 5.777 eFt hiánnyal zárt, amit véleménye szerint az alacsony
bérleti díjak eredményeztek. A későbbiekben feltétlenül szükséges ezek emelése, hiszen a
piaci bérleti díjak felét sem éri el a havi lakbér mértéke.

Tatár László polgármester: Ez a szakfeladat 2 fő dolgozó bérét és járulékait is magában
foglalja, ez eredményezi ezt a veszteséget, a lakbérek szinte fedezik a kiadásokat.

Bognár Zoltán: A bizottság az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetek elfogadását
javasolta, kivéve a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását. A
bizottság módosító javaslata, hogy e rendeletet a Képviselőtestület vegye le napirendről és az
érintettekkel további tárgyalásokat folytasson.

Tatár László polgármester: Támogatja a módosító indítványt, az érintett szállítókkal való
egyeztetést és javasolta, hogy a rendelet módosítását az októberi ülésen tárgyalja a testület.

Papp Róbert: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen előretekintő, de kemény vita volt. Kérte a
jelenlévőket, hogy az egyeztetéseken az egymás iránti tiszteletet adjuk meg és tiszteljük
mások véleményét.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosító indítványt javasolt a település környezetvédelméről
szóló rendelet-tervezetben a Kormányrendelet megnevezésének pontosítása miatt. A rendelet-
tervezet 2. §-a helyesen:
2. §. A rendelet V. fejezet 9. §. (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A község területén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007.(X.29.) Kormányrendelet szerinti határérték nem léphető túl.”
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Kérte, hogy a Képviselőtestület mindegyik rendelet esetében a hatályba lépést megelőző §-
ban rendelje el az egységes szerkezetbe foglalást az alábbiak szerint: „A Képviselőtestület
elrendeli a rendelet egységes szerkezetbe foglalását.”

A képviselők további hozzászólást nem intéztek, a képviselők 9 igen szavazattal
egyetértettek a három módosító indítvánnyal és egyhangúlag az alábbi rendeleteket fogadták
el, illetve határozatot hozták:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
37/2011.(X.03.) számú rendelete

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

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
38/2011.(X.03.) sz. rendelete

A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
39/2011.(X.03.) sz. rendelete

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
40/2011.(X.03.) sz. rendelete

a Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
41/2011.(X.03.) számú rendelete

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

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

141/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelet
módosításának napirendről való levétele.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a települési
folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelet
módosításáról szóló előterjesztést leveszi napirendről és további egyeztetést
javasol a szállítást végzőkkel.
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Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
42/2011.(X.03.) sz. rendelete

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
43/2011. (X.03.) sz. rendelete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
44/2011.(X.03.) sz. rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: 2012. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.

A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a 2012. évi ellenőrzési
ütemtervet és az alábbi határozatot hozták:

142/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi éves ellenőrzési tervének
elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek
önkormányzatra vonatkozó 2012. évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Belső ellenőr
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5.) napirend: Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a
2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető
maximális létszámtól való eltérés engedélyezése

Előadó Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Tatár László polgármester: Ambrus Dénestől, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójától kérdezte, hogyan működik az 1. osztály
az új rendszerben?

Ambrus Dénes: Az eddigi tapasztalatok szerint az új rendszer beválik, a kérdés az, hogy az új
törvények hogyan fogják szabályozni.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozták:

143/2011.(IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a
2011/2012-es tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális
létszámtól való eltérés engedélyezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja
alapján az 1, 2. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2011/2012-es
nevelési, tanítási évben, a fenntartásában lévő közoktatási intézményekben
indítható csoportok, osztályok számát és engedélyezi a maximális létszámtól való
eltérést.

Erről értesül:

1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Orczy Anna Általános Iskola , Szakiskola és EPSZ
3.) Tatár László polgármester
4.) Török Csaba polgármester
5.) Rédai János polgármester
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző
7.) Képviselőtestület tagjai

(A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 10. és 11. sz. melléklete tartalmazza.)

6.) napirend: Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról az
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosító javaslatot tesz. A határozati javaslatban szereplő bérbeadás helyett
használatba adás kerüljön az alábbiak szerint:



10

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti
helyiséget határozatlan időre térítésmentesen használatba adja az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére.

Herman József: Mi a célja az épülettel az iskolának?

Ambrus Dénes: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységét szeretnék áthelyezni a volt
Mozi épületébe, felújították és átadás után a mozi részét is felújítják, amit közösségi térként
kívánnak működtetni. Tanévnyitó, tanévzáró ünnepségek, ballagás, osztály bulik kerülnek a
helyiségben megrendezésre.

A képviselők ellenvetés nélkül 9 igen szavazattal egyetértettek a módosító javaslattal és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

144/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti ingatlan használatba adása
térítésmentesen az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat részére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz.
alatti helyiséget határozatlan időre térítésmentesen használatba adja az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére.

Erről értesül:
1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai

7.) napirend: Az önkormányzat fenntartásában működő oktatási, nevelési intézmények
Alapító Okiratainak módosítása

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta mindkét intézmény Alapító Okiratának módosítását.

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat fogadták el:

145/2011. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 161/2005.(VIII.25.) sz. határozattal
elfogadott, és többször módosított Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 4. pont (Alaptevékenysége:) második bekezdése hatályát veszti,
helyébe az alábbi második bekezdés kerül:



11

-Gyógypedagógiai ellátás:

 Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.

 Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás:
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport

146/2011. (IX. 29.) 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, többször módosított Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 4. pont Alaptevékenysége: Tevékenységek, feladatok d.) pontja
hatályát veszti, helyébe az alábbi d.) pont kerül:

d.) -Gyógypedagógiai ellátás:

d.1) Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.
Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.

d.2) Az eltérő tantervű oktatás szerint oktatható tartós és súlyos rendellenességgel
küzdő (enyhe fokban értelmi fogyatékos) tanulók ellátása az általános iskola 1-8
évfolyamán.

Erről értesül:
1.) Ambrus Dénes igazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport
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8.) napirend: Alapítványok Alapító Okiratainak módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását javasolta.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal elfogadták az Alapító Okiratok
módosítását és az alábbi határozatokat hozták:

147/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának egészséges és
biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla
feletti rendelkezéshez minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és
Cseh Imre kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

2. A határozat mellékletének „9. pont hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegrész kerül:

„ 9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:”
Elnöke: Mészáros Ildikó Fegyvernek, Hársfa út 7/C.
Tagjai: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich út 27.

Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.
Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.

Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

148/2011.(IX. 29.) sz. önkormányzati határozat:

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek biztonságos és egészséges
környezetéért” alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. 7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A
kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
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rendelkezéshez minden esetben Mészáros Ildikó kuratórium elnök és Cseh Imre
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

2. A határozat mellékletének „9. pont hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész
kerül:

„ 9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:”
Elnöke: Mészáros Ildikó Fegyvernek, Hársfa út 7/C.
Tagjai: Bukta Jánosné Fegyvernek, Damjanich út 27.

Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.
Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.

Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

9.) napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi fordulójához való csatlakozás

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozással.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadták el:

149/2011. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi
fordulójához való csatlakozásról

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet
alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú
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pályázatokat a szerződési feltételek szerint.

Erről értesül: 1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai

10.) napirend: Tiszabő Község Önkormányzat kérelméről körjegyzőség alakítására
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslattal,
Tiszabő Községgel nem kíván körjegyzőséget alakítani. Kérdezte, hogy Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzatát kötelezhetik-e körjegyzőség alakítására Tiszabő Községgel?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Jelenlegi jogszabályok szerint nem kötelezhetik az
önkormányzatot.

További kérdés nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

150/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszabő Község kérelméről Körjegyzőség alakítására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát,
hogy nem kíván körjegyzőségben közreműködni, tekintettel a közigazgatás
várható átszervezésére.

Értesül:
1.) Tiszabő Község Önkormányzata
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

11.) napirend: Üdvözlőtábla elhelyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat „A”
alternatívájának elfogadását javasolta.

A Képviselőtestület tagjai megtekintették az üdvözlő táblák tervezetét.

Ficsor Dénes: Az előző Képviselőtestület tagjai nem döntöttek a jelenleg kint lévő üdvözlő
táblákról. Véleménye szerint egy olyan házaspár arcképe került kihelyezésre, akik már nem
élnek, de köztiszteletben álló emberek voltak. Hangsúlyozta, hogy a táblák lecserélését semmi
esetben sem tartja elfogadhatónak, ellenben az új táblát mellé lehetne helyezni a jelenleginek.
A tábla lecserélése kegyeletsértő lenne, ezzel a döntéssel megbántanák a hozzátartozókat is.

Bognár Zoltán: Az arcképeket nem lehet felismerni, a festő nem élethűen ábrázolta a
házaspárt.
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Ficsor Dénes: Aki ismerte a házaspárt, az felismeri az arcvonásokat. Az igaz, hogy Pista
bácsi valójában 190 cm magas volt, de a táblán csak kb. 150 cm.

Papp Róbert: A jelenlegi tábla üdvözlő táblának nem megfelelő, véleménye szerint
Fegyvernek címerét, a Csonkatornyot mindenképpen tartalmaznia kell. A jelenlegi tábla a
Néprajzi Múzeumba vagy kiállításra alkalmas, de nem üdvözlő táblának.

Dr. Kiss Györgyné: Az előző Képviselőtestület tagjai nem tudták, milyen tábla kerül ki a
település szélére, de azt el kell ismerni, hogy nem sikerültek tökéletesre az arcok.

Nagy József: A jelenleg kint lévő táblával nem elégedett, ennek ellenére nem tartja
aktuálisnak a cserét az önkormányzat anyagi forrásainak hiánya miatt.

Ficsor Dénes: Kérte, hogy az általa elmondottak szó szerint kerüljenek bele a jegyzőkönyvbe.
Arról tárgyalhatnak, hogy az új tábla a jelenlegi mellé legyen kihelyezve. Megerősítette, hogy
nem támogatja a házaspárról készült tábla levételét. Módosító indítványt javasol, a határozati
javaslatba kerüljön be alternatívaként, hogy a kint lévő tábla mellé helyezzék el az új táblát.

Papp Róbert: Megdöbbenve hallja, hogy az előző testületnek nem volt döntési joga a
jelenlegi táblák kihelyezésekor.

Bognár Zoltán: Ki döntötte el annak idején, hogy milyen tábla legyen kihelyezve?

Herman József: Huber Ferenc volt polgármester egyéni döntése volt. A táblák kihelyezéséről
tudomásuk volt, de arról nem, hogy milyen táblák kerülnek ki.

Bognár Zoltán: Az üdvözlő tábláknak tükröznie kell a valóságot és tartalmaznia kell a
település címerét. A táblákat nem elsősorban a lakosoknak, hanem az átmenő forgalom
érdekében kell kihelyezni.

Tatár László polgármester: Elmondta, hogy érzi a döntés súlyát, a jelenlegi tábla
személyekhez köthető. Kérte a képviselőket, hogy ne hozzanak elhamarkodott döntést,
fontolják meg azt.

További hozzászólás nem volt, a képviselők a módosító indítvány felvételét – hogy a kint lévő
tábla mellé helyezzék el az új táblát - 3 igen szavazattal 5 nem ellenében 1 tartózkodással
nem fogadták el. A képviselők a határozati javaslat „A” alternatívájával – a tábla cseréjével -
6 igen szavazattal 3 nem ellenében egyetértettek és az alábbi határozatot hozták:

151/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Üdvözlő táblák kihelyezéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal
8 db tábla elkészítése: 158.400,- Ft + ÁFA
8 db tábla kihelyezése: 16.000,- Ft + ÁFA
Összesen: 174.400,- Ft + ÁFA összegben a 2011. évi
költségvetés terhére.
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Erről értesül: 1.) RONIN-ROL BT. 5200 Törökszentmiklós, Templom u. 28.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

12.) napirend: Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat betöltésére érkezett
pályázatokról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta mindkét határozati javaslatot.

A képviselők kérdés nélkül 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi határozatokat:

152/2011.(IX.29.)sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvos alkalmazásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I.
számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére
kiírt pályázatra Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062. Kőtelek, Erkel F. út 4. szám alatti
lakos pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Dr. Szabóné Dr. Földes Teréz 5062 Kőtelek, Erkel Ferenc út 4. sz

153/2011.(IX.29.)sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvos alkalmazásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő I.
számú háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges háziorvos munkakör betöltésére
kiírt pályázatra Dr. Balogh Béla 4241. Bocskaikert, Pillangó utca 46. szám alatti lakos
pályázatát nem fogadja el, mivel nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4./ Képviselőtestület tagjai
6./ Dr. Balogh Béla háziorvos (4241 Bocskaikert, Pillangó utca 46.)

13.) napirend: Az Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos
alkalmazásáról szóló 98/2011.(V.26.) sz. határozat visszavonásáról
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Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők észrevételt nem intéztek, 9 igen szavazattal egyetértettek a határozat
visszavonásával az alábbi határozat szerint:

154/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Az Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat 1 fő háziorvos alkalmazásáról szóló
98/2011. (V.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2011./VI.23.)
sz. határozatát visszavonja.

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

14.) napirend: Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, hogy a Sol Oriens Kft. által működtetett központi
ügyelethez nem kíván csatlakozni.

A képviselők észrevételt nem tettek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

155/2011.(IX.29.)sz. önkormányzati határozat:

Sol Oriens Kft. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a Sol Oriens Kft
által működtetett központi ügyelethez nem kíván csatlakozni a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség ÉAOP-4.1.2/A-2008-0011.sz Támogatási Szerződésben 2015-ig vállalt
kötelezettsége miatt, továbbá vállalja, hogy az ügyeleti ellátást továbbra is fenntartja.

Erről értesül:
1.) Dr. Szalóki Árpád Sol Orien Kft. Ügyvezetője Törökszentmiklós
2.) Tatár László polgármster
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Örményes Község Polgármestere
5.) Kuncsorba Község Polgármestere
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Orvosi Rendelő Fegyvernek

15.) A Képviselőtestület 2011. évi munkatervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolta a 2011. évi munkaterv módosítását.

Hozzászólás nem lévén a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a módosítással és az
alábbi határozatot fogadták el:

156/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

A 2011. évi Munkaterv módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
171/2010.(XI.25.) sz. határozatával elfogadott Munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A 2011. október 21-i ünnepi ülésen
Levezető elnök: Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi

Bizottság elnöke

2.) Ülés ideje: 2011. OKTÓBER 27.
Napirendek: 1.) Művelődési Ház és Könyvtár szervezetének áttekintése

2.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás pályázati
kiírása

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

16.) napirend: Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az első határozati javaslat „B”
alternatívájának és a második határozati javaslat elfogadását javasolta.

A képviselők észrevételt nem tettek, 9 igen szavazattal a „B” alternatívát fogadták el és 9
igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

157/2011.(IX.29.) számú önkormányzati határozat:

A Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának rendezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben nem él a hitelezői
igénybejelenéssel, a kezességvállalásból adódó 2.905.157,-Ft összegű tartozás
rendezése ügyében.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
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3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

158/2011.(IX.29.) számú önkormányzati határozat:

Szabó Gábor és Szabó Gáborné elleni végrehajtási eljárás megindításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tartozásának 2.905.157,-Ft összegű tőke és
ennek kamatai erejéig kéri a Közjegyzői okiratban foglalt végrehajtási eljárás
megindítását Szabó Gábor és Szabó Gáborné mint készfizető kezesek ellen.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

17.) napirend: Kötelezettségvállalás Díszpolgári Cím adományozásának ünnepélyes
megrendezésére

Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetértett a
kötelezettségvállalással.

Szatlóczki Edit: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a múlt héten rendkívüli Oktatási
Bizottsági ülést tartottak az ünnepség lebonyolításával kapcsolatban. Döntöttek az ünnepi ülés
forgatókönyvéről, a Díszpolgári Cím átadásának menetéről és az azt követő műsorrendről. A
bizottság javaslata, hogy az ünnepi ülést követően az étteremben állófogadásra kerüljön sor,
amelyre kb. 150 fő kap meghívást.

A képviselők kérdést, észrevételt nem intéztek, 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi
határozatot:

159/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalásról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal a 2011. október 21-i ünnepi ülésen
átadásra kerülő Díszpolgári Cím adományozásának ünnepélyes
megrendezésére 200.000,- Ft összegben.

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

18.) napirend: Kötelezettségvállalás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítására
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Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a rendszer kiépítésével.
Kérdése volt, hogy az idősek közül mennyi fő kaphatja meg ezt a jelzőberendezést?

Tatár László polgármester: A Családsegítő Szolgálat közvélemény-kutatást végzett, amely
alapján elsődlegesen 50-70 karóraszerű műszert vásárol az önkormányzat, amit használatba ad
az idős lakosoknak. A műszer akciós ára jelenleg 9.900,- Ft/db, 47.000,- Ft a modemtelepítés,
amit a cég elvégez, a 24 órás diszpécserszolgálatot pedig meg kell szervezni. Az elkövetkező
napokban fognak az árakról és a telepítésről egyeztetni a cégvezetővel. A lakosok a rendszer
kialakításáról tájékoztatást kapnak a honlapon és a Fegyverneki Hírmondóban is. A
későbbiekben a lakosok térítés ellenében igényelhetnek ilyen műszert.

Bognár Zoltán: Téves jelzések is érkezhetnek, ezeket hogyan kezelik?

Tatár László polgármester: Természetesen előfordulhat ez is. A diszpécserközpontba
beérkezik a jelzés, megjelenik, hogy milyen telefonszámról. A diszpécser felhívja a számot és
érdeklődik a jelzés oka iránt. Ha a lakos nem veszi fel a telefont, a diszpécser kiküld valakit a
lakcímre, ha orvosra van szükség, akkor értesíti az ügyeletes orvost, ha a rendőrség segítségét
kérik, akkor értesíti az ügyeletes rendőrt. A 2012. évben próbálunk pályázati lehetőséget
találni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére, ugyanis nem a műszerek
beszerzése, hanem a rendszer működtetése a nagyobb feladat. Legalább 3 fő szükséges ahhoz,
hogy a 24 órás diszpécserszolgálatot fenntartsák és egy jármű költségeit is fedezni kell. A
személyes beszélgetések során az idősek örülnek a kezdeményezésnek és kb. 500,- Ft/fő
támogatással hozzájárulnának. Reméljük, hogy az elképzeléseket sikerül megvalósítani és a
megyében példaértékű kezdeményezést elindítani.

Dr. Kiss Györgyné: A gyakorlatban mikor indul el a rendszer?

Tatár László polgármester: Szeretnénk még az idén, a tél kezdete előtt elindítani, mert az
idősek veszélyben lesznek. A településen szinte minden hétvégén követnek el
bűncselekményt, általában az idősek kárára.

Herman József: Hogyan fog a rendszer működni?

Tatár László polgármester: A jelzés beérkezése után a diszpécser felhívja a telefonszámot,
ha bűncselekmény történik, akkor a rendőrséget vagy a polgárőrséget értesíti, ha rosszul van,
illetve beteg a hívó, akkor az ügyeletes orvost hívja.

Herman József: A rendőrséget, illetve a polgárőröket el tudják majd érni?

Tatár László polgármester: A polgárőrök legtöbbször 24 órás ügyeletet tartanak, a
rendőrséggel pedig egyeztetünk erről. Reméljük a rendszer kiépítése visszatartó erejű lesz a
bűncselekmények elkövetőivel szemben.

Ficsor Dénes: Jónak tartja a kezdeményezést, nem csak az idősek, hanem a fiatalabb lakosok
is érdeklődnek a műszer iránt, amit meg is vásárolnának és hozzá is járulnának a rendszer
kialakításához, illetve fenntartásához. A település lakossága – életkortól függetlenül –
támogatja a rendszer kiépítését.
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Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója:
Elmondta, hogy elkészült a lakosság tájékoztatása és az idős lakosok körében az
igényfelmérés folyamatban van. A mai napig már 50 igény beérkezett, a tájékoztatás a
honlapra is felkerült, amelyre várhatóan – az előzetes beszélgetések szerint – még többen
jelentkeznek.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítésével és az alábbi határozatot hozták:

160/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalásról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi
költségvetés terhére kötelezettséget vállal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kialakítására 1.000.000,- Ft összegben.

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

19.) napirend: A KEOP-1.2.0 jelü, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című projekt finanszírozásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 19.) és 19/B napirendek összefüggnek, a 19.) napirend a saját
erőt, a 19/B napirend a hitelígérvényhez szükséges kezességvállalást tartalmazza.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.

Nagy József: Az éves bontások nagyságrendjét ki alakította ki? Soknak találja a 2013 évre
vállalt 17 MFt-ot, miért nem egyforma az összeg minden évben?

Tatár László polgármester: A pénzügyi ütemterv szerint van meghatározva. A kifizetések
arányában használják fel a támogatást.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a határozati
javaslatot és az alábbi határozatot hozták:

161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

„KEOP-1.2.0 jelű „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyvernek”című projekt finanszírozásáról”

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-1.2.0
azonosító számú pályázati felhívásra, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyvernek” címen.
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2. A projekt összértéke 2.780.143.739 Ft melyhez Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 22.694.445 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

Év 2012 év 2013 év 2014 év Összesen
Összeg 2.907.000 FT 17.123.000 Ft 2.665.445 Ft 22.694.445

Ft

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a Polgármestert
a Társberuházói Szerződés aláírásával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Temesváriné Bozsó Ágnes
6. Bakos László, Csatornamű Vízi közmű Társulat elnöke
7. Irattár

(A Társberuházási Szerződést a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

19/B napirend: A KEOP-1.2.0 jelű „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyvernek” című projekt finanszírozásához kapcsolódó
készfizető kezesség vállalásról

Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

162/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

A KEOP-1.2.0 jelű „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyvernek”című projekt finanszírozásához kapcsolódó készfizető kezesség vállalásról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet
vállal a Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat által felvenni szándékozott
422.000.000,-Ft hitelből, Fegyvernek nagyközség közigazgatási területén a KEOP-
1.2.0 azonosító számú pályázat elnyerése után megvalósuló beruházáshoz
kapcsolódóan.

2. A Készfizető kezesség vállalás összegét a fegyverneki ingatlanok vonatkozásában
az esetlegesen meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások miatti becsült maximális
tartozás összegében 84.400.000,- Ft- ban határozza meg, az alábbi éves bontásban:

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
16.880 eFt 16.880 eFt 16.880 eFt 16.880 eFt 16.880 eFt

Erről értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bakos László, Csatornamű Vízi közmű Társulat elnöke
5.) Marosi Géza Takarékbank
6.) Pénzügyi csoportvezető
7.) Pénzügyi szervező
8.) Irattár

20.) napirend: A Fegyvernek, Felszabadulás út 169. sz. alatti ingatlanon fejlesztő
központ létesítéséről

Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.

Herman József: Milyen formában kívánja működtetni? Jelenleg közalkalmazottként dolgozik
a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél, mikor lesz rá ideje?

Tatár László polgármester: Egyéni vállalkozóként fogja végezni ezt a tevékenységet. A
Leader-en keresztül pályázik, a beruházás tervezett összköltsége 25 millió Ft, amelyből az
épületet is felújítja.

Nardai Dániel: Megkérdezte Bakos László egyéni vállalkozót, aki azt nyilatkozta, hogy ha a
cég működése elkezdődik, akkor a munkaviszonyát megszünteti a Vízműnél.

Bognár Zoltán: Nem kellene meghatározni, hogy mely időtartamig adja bérbe az épületet az
önkormányzat?

Szatlócki Edit: A határozati javaslat 3. pontjaként bele kellene írni, hogy a pályázat
elnyerésének időpontjától.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Ez egy ígérvény, a pályázat benyújtásához szükség van a
Képviselőtestület támogató határozatára, ha a pályázat nyer, akkor kerül sor a szerződés
előkészítésére és egy későbbi testületi ülésen ismét a képviselők elé kerül.

Egyéb vélemény nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek az ingatlan
bérbeadásával és az alábbi határozatot hozták:

163/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

Felszabadulás u. 169 sz., ingatlanon fejlesztő központ létesítéséről

4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat egyetért térségi fejlesztő központ létesítésével
a 174 hrsz számú természetben: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 169 ingatlanon.

5. Nyertes pályázat esetén az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999(V.6.) sz. rendeletének 2.
§. a.) pontja alapján közérdekből az épületet a tevékenység végzéséhez szükséges
időtartamig bérbe adja Bakos László, egyéni vállalkozónak a beruházás megvalósítása
és a térségi fejlesztő központ üzemeltetése céljából.
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Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Bakos László, EV.
6. Irattár

21.) napirend: A 0384/23. hrsz-ú ingatlanon vágópont létesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta az ingatlan
használatba adását. Kérdezte, hogy szintén a pályázat benyújtásához szükséges a
Képviselőtestület támogatása?

Nardai Dániel: A beruházáshoz meglévő saját erő, valamint a már elnyert minősített
elismerési pályázat és az ott megpályázni kívánt Leader támogatás adná a forrást, amelyet
október hónapban kell benyújtani. Ezen pályázat benyújtásához kell a Képviselőtestület
fejlesztési támogató határozata. Az ingatlanon 50-60 millió Ft-os beruházást kellene
végrehajtani.

Tatár László polgármester: A gazdák által felnevelt sertéseket az önkormányzat felvásárolja
és a Gyermekélelmezési Konyha számára a vágóponton levágná és darabolná. Az előírások
szerint a sertéseket állatorvos által be kell vizsgáltatni és az engedéllyel rendelkező telepen
vághatják le. Az egyeztetések során szó esett szarvasmarha vágásáról és szárazárú
előállításáról is. A beruházás elindulásakor az önkormányzat megállapodást köt a
szövetkezettel, elképzelés szerint, vagy az épület tulajdonosaként a szövetkezet
résztulajdonosai is leszünk, vagy kedvezményes vágási lehetőséget biztosítanak az
önkormányzat részére. Ez egy későbbi megállapodás része lesz.

Nagy József: A vágópont létesítésével egyetért, de nem szeretné, ha az önkormányzat az
épület átadásával rosszul járna. A beruházás megvalósulása esetén az önkormányzat figyeljen
arra, hogy előnyös szerződést kössön a szövetkezettel.

Tatár László polgármester: A terület és az épület jelenleg elhagyatott, folyamatosan romlik
az állaga. A beruházás megvalósításával az épület is hasznosításra kerül.

További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadták el:

164/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

a 0384/23 hrsz ingatlanon vágópont létesítéséről

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat egyetért vágópont létesítésével a 0384/23
helyrajzi számú területen.

2. Nyertes pályázat esetén a területet a tevékenység végzéséhez szükséges időtartamig
használatba adja a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezetnek a beruházás
és vágópont üzemeltetés céljából.
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Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi szervező
6. Dr. Tatár Gábor, Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet
7. Irattár

22.) napirend: Kötelezettségvállalás a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ létszám előirányzatának emelésére

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A létszám emelésére azért van szükség, mert a
közfoglalkoztatásban alkalmazott Dobler Csillának – aki a hármas ikreknél segít – megszűnik
szeptember 30-án a munkaviszonya. A Négyesi család kérte a segítő további alkalmazását,
mert nélküle nem tudják megoldani a nagyobb gyerekek iskolába, óvodába kísérését. Dobler
Csilla április óta részt vesz a család életében, a gyerekek megszokták és elfogadták. A
testületnek arról kellene döntenie, hogy 2011. október 1-től december 15-ig nap 6 óra
időtartamban foglalkoztassa Dobler Csillát a szociális keret terhére és ez időre emelje a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámát 0,75 fővel.

A képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek Dobler Csilla foglalkoztatásával, valamint a
létszám emelésével és az alábbi határozatot hozták:

165/2011.(IX.29.) számú önkormányzati határozat:

Kötelezettség vállalás a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
létszám előirányzatának emelésére

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal a Csorba Mikro-térségi Alapszolgáltatási Központ 2011. évi létszám
előirányzatának 0,75 fővel történő emelésére az alábbiak szerint:

2011. október 1. napjától 2011. december 15-ig napi 6 órás közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztat 1 főt a házi segítség nyújtás szakfeladaton.

2. A foglalkoztatott személyi juttatásának és kapcsolódó járulékának forrását a
szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós
kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz.
határozat szerinti átmeneti segélykeret előirányzatából kell biztosítani.

3. Az előirányzat átcsoportosítását a soron következő költségvetés módosításkor
az önkormányzat költségvetésén át kell vezetni.

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Barta Józsefné intézmény igazgató
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

Napirendek után:

Dr. Kiss Györgyné: Hubai Sándorné mit követel még az önkormányzattól?

Tatár László polgármester: Hubai Sándorné azt hangoztatja a településen, hogy az
önkormányzat feljelentette a bíróságon. Az önkormányzat kérte a bíróságot, hogy szüntesse
meg az eljárást, mert a bíróság által az önkormányzatra rótt feladat végrehajtásra került. Az
eljárás megszüntetésével az ügy lezárásra kerül. Az önkormányzat rendelkezik műszaki
szakértői véleménnyel, a kivitelező nyilatkozata szerint a műszaki szabványoknak
megfelelően készült el a munka. Hubainénak újabb és újabb kérése és követelése van.

Herman József: Mikor készül el a szilárd burkolat a Lehel utcában?

Tatár László polgármester: Ha megkapjuk az engedélyt a régi 4-es főút elbontására, mert
onnan 2000 m3 követ tudunk elhozni és útépítésre felhasználni. Ezt a követ nem csak a Lehel,
hanem még a Budai Nagy Antal utca útépítésére is tervezzük felhasználni.

Bognár Zoltán: Kérdezte, ha az utca lakói vállalják, hogy a járdát elkészítik, az
önkormányzat biztosítja az építőanyagot? A településen a Hársfa úton a legrosszabbak a
járdák.

Tatár László polgármester: Ha a lakók megvásárolják az anyagot, az önkormányzat a
számla alapján kifizeti részükre. Ezt a gyakorlatot szeretnénk követni. A legrosszabb
állapotban az Ady Endre úti járda van jelenleg.

Tatár László polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 17,30 órakor
bezárta.

Kmft.

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

(: Papp Róbert :)
Jkv.hitelesítő


