
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i
ülésének jegyzőkönyvéhez

176/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-
III. negyedéves teljesítéséről

177/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. évi munkatervének elfogadásáról

178/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat 2012. évi
költségvetési tervkoncepciójáról

179/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. A köztisztviselői teljesítmény követelmény
alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról

57/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendelet módosításáról

58/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet módosításáról

59/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosításáról

60/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A lakások bérletére, valamint elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet
módosításáról

61/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott
temetőkről, valamint temetkezési
tevékenységről szóló rendelet módosításáról

62/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A település környezetvédelméről szóló rendelet
módosításáról

63/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról

64/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. Fegyvernek Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosításáról

65/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A 2011. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet
módosításáról
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66/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet
módosításáról

67/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A közműfejlesztési célú lakossági
pályázatokról szóló rendelet módosításáról

68/2011.(XI.28.) sz. önk.rend. A települési folyékony hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet módosításáról

180/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztés napirendről való
levétele

181/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógia Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztés napirendről való
levétele

182/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra

183/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Örményesi víz közmű üzemeltetésére kötött
Társulási Megállapodás módosításáról

184/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Girincsi Norber 8. évfolyamos tanuló
részvételének támogatása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában

185/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről,
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról

186/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről

187/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és
Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezése

188/2011.(XI.24.). sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezése

189/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosításáról

190/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosításáról
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191/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó vételi
ajánlatáról

192/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Az 53/2005.(III.31.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról

193/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Oltópuska vásárlásáról

194/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának módosításáról

195/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való
csatlakozásról

196/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
szolgáltató váltásról

197/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási
Tervének módosításáról

198/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza halőrzési
feladataiban résztvevő halászati őrök
vizsgadíjának átvállalásáról

199/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” c. pályázat
keretében általános Projekt Menedzsment
feladatok ellátásáról

200/2011.(XI.24.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” c. pályázat
keretében jogi feladatok ellátásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-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, Hillender Györgyné, Szekeresné
Csőke Anita intézményvezetők és Bognár Annamária a Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott intézményvezető, valamint Gácsi Zoltánné gazdaságvezető, Nardai Dániel a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Temesváriné
Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Miklósi Jánosné és Kuntzer Mártonné csoportvezetők,
Négyesiné Derecskei Edina művelődésügyi felügyelő

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirendek
felvételével:

 17.) Oltópuska vásárlásáról
 18.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának

módosításáról
 19.) Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról
 20.) Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására szolgáltató váltásról
 21.) Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
 22.) A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás

Fegyverneken” című pályázat keretében általános Projekt Menedzsment
feladatok ellátásáról

 23.) A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” pályázat keretében jogi feladatok ellátásáról

Interpellációk:

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az
intézményvezetők a hozzá eljuttatott alábbi levél felolvasására kérték a tegnapi napon
megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen kialakult vita tisztázása érdekében:
„Tisztelt Elnök Úr!
Az Ön által elnökölt bizottság 2011. november 23-ai ülésén kifogás merült fel az intézmények
nettóbér könyvelési gyakorlatának jogszerűségét illetően. Az adott időben nem állt
rendelkezésünkre a kérdéskört rendező jogforrás nyomtatott formája, ezért – ezen a módon –
a következőkről tájékoztatom:

A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet „az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” 9. sz. melléklete, - A számlaosztályok
tartalmára vonatkozó előírások 3. g. pontja - szerint:
….„Költségvetési átfutó kiadásként kell elszámolni az olyan kifizetéseket, amelyek az államháztartás
szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódó, ideiglenes vagy
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lebonyolítás jellegű kiadásokat jelentenek: a személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadásokat, a
munkavállalónak adott munkabérelőlegeket”….

A fentiekből következően az önkormányzat által fenntartott intézményekben a munkabér
könyvelése a vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározottak szerint történik.”

Egyéb interpellációt nem intéztek a képviselők.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Dr. Kiss Györgyné: Milyen jellegű tárgyalást folytatott a Kétpói ebédszállítóval?

Tatár László polgármester: A Gyermekélelmezési Konyháról szállít ebédet a vállalkozó
Kétpóra. A vállalkozó kezdeményezte a találkozót, amelyen egyeztetés történt az esetleges
díjemelésről és arról is, hogy az önkormányzat tervezi a szállítás átvállalását,
költséghatékonyabbá tételét.

Bognár Zoltán: A START munka-program indulásáról érdeklődött. A villamosenergia-
beszerzés mire vonatkozik?

Tatár László polgármester: A START munka-program a jövő évi közfoglalkoztatás egy
része, amely keretén belül 40 főt tudunk 8 órában foglalkoztatni 2012. január 1-től – 2012.
december 31-ig. Ez a program 100 %-ban támogatott, önkormányzati saját forrást nem
igényel. Két projektet indítunk, a mezőgazdasági és az ár- és belvíz-védekezési projektet. A
mezőgazdasági projektben különböző konyhakerti növények (burgonya, hagyma, szárazbab,
sárgarépa, zöldség, főzőtök, fűszerpaprika) termesztését tervezzük, az ár- és belvíz-védekezési
projekten belül szeretnénk elvégezni a csatornák, átereszek és az ehhez kapcsolódó
szerelvények tisztítását. A támogatás elnyerése esetén lehetőségünk lesz eszközök
beszerzésére, ezen belül például öntözőberendezés vásárlására is. A közfoglalkoztatás ideje
alatt képzésben is részt vehetnek a dolgozók, (motorfűrész, motoros fűkasza, kisgépkezelő
tanfolyam) amelynek költsége szintén nem az önkormányzatot terheli.
Az EC Multienergie Kft. vezetőjével a közvilágítás és az intézmények villamosenergia-
beszerzéséről tárgyaltunk. Az előzetes kalkulációk alapján – ha az EC Multienergie Kft-től
vásároljuk az áramot – éves szinten 4,5 mFt-tal csökkenteni tudnánk a villamos energia
költséget. Felhívta az intézményvezetők figyelmét arra, hogy a szolgáltatókkal megkötött
szerződés aláírása előtt tájékozódjanak az árakról és törekedjenek a költségek csökkentésére.

Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Önállóan gazdálkodó intézményként döntöttek a jelenlegi
szolgáltató (E-ON) mellett, a Kft-vel kb. 2 évvel ezelőtt kötöttek szerződést, de mivel az
kedvezőtlen volt az intézmény számára 1 év után szolgáltatót váltottak. Elfogadja
polgármester úr javaslatát, egyetért a szerződés megkötése előtti egyeztetéssel.

Papp Róbert: Miről folyt megbeszélés a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek
igazgatójával?

Tatár László polgármester: A megbeszélésen elhangzott, hogy a koncepció szerint az ivóvíz-
ellátást állami kézbe fogják venni, az ország vízműveit regionális központba tömörítik.
Előzetes információk szerint a Szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek irányítása alá
fogunk tartozni, ez ügyben folyt tárgyalás a fegyverneki ivóvíz-rendszerrel kapcsolatban. Ha a
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törvény kötelezi a vízmű csatlakozását, mindent el kell követni a minél előnyösebb pozíció
megszerzéséért.

Papp Róbert: Szomorúnak és felháborítónak tartja, hogy a vízműveket is elveszik az
önkormányzatoktól.

A képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.

2.) napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítéséről szóló beszámolót.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

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

176/2011.(XI.24.) számú önkormányzati határozat:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-2-3. számú
melléklet szerint elfogadja.

Erről értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézmény vezetők
5.) Pénzügyi csoport vezető
6.) Pénzügyi szervező

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1., 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: A képviselőtestület 2012. évi munkatervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság 2 módosító indítványt tesz:

1.) A munkaterv-tervezetben az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a képviselőtestület 2012. június 21-i ülésén
kerül előterjesztésre. A 2010-2011. tanítási év lezárását és a beszámolót az
augusztusra tudják elkészíteni, ezért módosításként javasolja a bizottság, hogy a 2012.
augusztus 23-i ülésen tárgyalják az előterjesztést.
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2.) A munka-tervezet 2012. január 26-i ülés 3.) napirendjének előadójaként „Tűhegyi
Julianna igazgató” került tévesen beírásra, a bizottság javasolja, hogy helyébe a
„Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója” szerepeljen.

A bizottság a módosításokkal elfogadásra javasolja a 2012. évi munkaterv-tervezetet.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a két módosítással és ezek
figyelembevételével javasolja az előterjesztés elfogadását.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a bizottság 2 módosító
indítványával és a módosításokkal együtt egyhangúlag az alábbi határozatot fogadja el:

177/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi munkatervének elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2012. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

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

(A határozat mellékletét képező 2012. évi munkatervet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete
tartalmazza.)

3.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság 3 módosítást javasol az alábbiak szerint:

1.) A határozati javaslat 1.11. pontjának vastag betűvel kiemelt része kerüljön törlésre,
mert a bizottság tagjai az óvodában és a bölcsődében is javasolják a tízórai és az
uzsonna, az iskolában pedig az uzsonna adását.

2.) A határozati javaslat 2.25. pontjának szövegrészében kiegészítést javasol, amely így
hangzik: „…… nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.”

3.) A határozati javaslat 2.52. pontjának táblázati részében elírás történt, „az Orczy A.
Általános Iskola és Szakisk.int.egység napközis csoport” szöveg helyett „az Orczy A.
Általános Iskola int.egység napközis csoport” szöveg kerüljön.

A bizottság a módosító indítványokkal elfogadásra javasolja a 2012. évi tervkoncepciót.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság 2 módosító indítványt tesz az
alábbiak szerint:

1.) A határozati javaslat 1.11. pontjának vastag betűvel kiemelt részét javasolja
módosítani a „nem” szó kitörlésével, ami által az intézmények tervezhetnének
bevételt. A szövegrész módosítását az alábbiak szerint javasolják: „Tízóraira és
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uzsonnára a Bölcsőde kivételével az intézmények tervezhetnek bevételt.” A bizottság
tagjainak véleménye szerint 2012-ben az óvoda és a bölcsőde is tervezhessen tízórait
és uzsonnát.

2.) A határozati javaslat 2.24. pontjában a szöveg módosítását javasolja a bizottság:
„A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami
csak vissza nem térülő helyettesítés fedezetére használható fel, elszámolási
kötelezettséggel.” szövegrész helyébe az alábbi kerüljön:

E módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Papp Róbert: Az óvoda igazgatója és gazdaságvezetője a Pénzügyi Bizottság ülésén
tájékoztatta a bizottság tagjait a tízórai és az uzsonna fontosságára, amelyek megvonása egyéb
következményekkel is járhat. Tudomása szerint 8.1 mFt-ba kerül a tízórai és uzsonna az
óvodás és a bölcsődés gyerekeknek. Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy 3-5 éves
gyerekekről van szó, akiknek meg kell oldani a délelőtti és délutáni étkezését is.

Bognár Zoltán: Elmondta, hogy a képviselők egy része úgy gondolta, hogy azok a szülők is
fizetnek a tízóraiért és az uzsonnáért, akiknek a gyerekei ingyen ebédelnek, de az új
információ szerint, aki rászoruló, annak minden étkezése ingyenes.

Papp Róbert: Tudomása szerint a 275 óvodás közül 170 gyerek ingyenesen étkezik. A
törvény hogyan határozza meg a támogatást, kinek jár ingyenes étkezés?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. szerint:
Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés,
óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az
intézményi térítési díj 100 %-át, a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az
intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani.

Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság ülésén elhangzott az is, hogy az óvodákban, iskolákban
hiányoznak a feltételek a behozott uzsonna tárolására.

Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója: Az iskolákban 264 gyermek veszi igénybe az uzsonnát. Fenntartja
az oktatási bizottsági ülésén elhangzott véleményét, hogy a gyerekek egy része meg tudja
oldani a délutáni étkezését, de a nagyobb része nem. Jelezte, hogy a tízórai megvonása után
több esetben a tanító készít tízórait egyes diákoknak, csak erről nem beszélnek. A jogosultak
körét kellene csökkenteni, akkor csökkennének a költségek is.

Bognár Zoltán: Egyetért azzal, hogy az óvodás gyerekek (3-5. évesek) tízórait, ebédet és
uzsonnát is kapjanak, de az iskolás gyerekek esetében minden szülő képes egy szelet zsíros
kenyeret készíteni. A szülőknek tudomásul kell venni azt, hogy a költségekhez hozzá kell
járulniuk.

Papp Róbert: Egyetért Bognár Zoltán képviselőtársával, 2012. évben az önkormányzat még
nehezebb helyzetben lesz. A szülőknek felelősséggel kell gondoskodni a gyerekeikről.

Ambrus Dénes: A 264 gyerekből 224 gyerek jogosult 100 %-os támogatásra.
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Ficsor Dénes: Minden napközis gyereknek dolgozik mindkét szülője?

Szatlóczki Edit: A jogosultságnak nem feltétele, hogy a szülőknek munkahelye legyen.

Ficsor Dénes: Az elhangzottak ellenére javasolja, hogy az iskolába járó gyerekek is kapjanak
uzsonnát, tervezzük be a koncepcióba. Mekkora összeget jelentene ez 2012. évben?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 264 fő iskolás uzsonnája kb. 6 mFt-ba kerül évente.

Nagy József: Egyetért azzal, hogy az iskolások kapjanak uzsonnát, de csökkenteni kellene az
ingyenesen étkezők számát.

Tatár László polgármester szavazásra bocsátja az alábbi módosító indítványokat:
- az óvodában maradjon a tízórai és az uzsonna, amelyet a képviselők 9 igen

szavazattal elfogadnak,
- az iskolában maradjon az uzsonna, amelyet a képviselők 6 igen szavazattal 3

nem ellenében szintén elfogadnak.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a határozati javaslat 1.11.
pontjának vastag betűvel kiemelt mondatának törlésével a koncepcióban továbbra is
tervezhető az óvodában és a bölcsődében a tízórai és az uzsonna, az iskolában pedig az
uzsonna.

Tatár László polgármester: Módosító javaslatot tesz a koncepció 1.6. pontjának utolsó
bekezdésében, ugyanis a repce bevételét 1,8 t/ha = 80.000 Ft/tonna + ÁFA áron terveztük, de
a csapadékmentes ősz miatt nem kelt ki. Javasolja, hogy az 1,8 t helyett 1,0 tonnát
tervezzenek. Ezt a 20 ha-t újra kell tárcsázni, vetni, műtrágyázni, a kiadások megduplázódnak.

Tatár László polgármester az elhangzott módosító indítványokat bocsátja szavazásra:
1.) A határozati javaslat 1.11. pontjának vastag betűvel kiemelt mondata (Tízóraira és

uzsonnára a Bölcsőde kivételével az intézmények nem tervezhetnek bevételt.) törlésre
kerüljön, amelyet a képviselők 9 igen szavazattal elfogadnak.

2.) A határozati javaslat 1.6. pontjának utolsó bekezdése az alábbira módosuljon:
- repce 1,0 t/ha 80.000 Ft/tonna + ÁFA áron
A módosítást a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.

3.) A határozati javaslat 2.24. pontjának szövegrésze az alábbira módosuljon:
„A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami
betegszabadságra használható fel, elszámolási kötelezettséggel.”, amelyet a
képviselők 9 igen szavazattal elfogadnak.

4.) A határozati javaslat 2.25. pontjának szövegrészét kiegészíteni javasolja, amely az
alábbira módosul:
„Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető a 2.52. figyelembevételével.” E módosítást
a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.

5.) A határozati javaslat 2.52. pontjának táblázati részében elírás történt, „az Orczy A.
Általános Iskola és Szakisk.int.egység napközis csoport” szöveg helyett „az Orczy A.
Általános Iskola int.egység napközis csoport” szöveg kerüljön, amelyet a képviselők 9
igen szavazattal elfogadnak.
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A képviselők egyéb kérdést, hozzászólást nem intéztek, a módosításokkal 9 igen szavazattal
elfogadják az önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról készült előterjesztést és az alábbi
határozatot hozzák:

178/2011.(XI.24.)sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójáról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2012. évi költségvetési koncepciót a
következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2012. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a
várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként
vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3.,
4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként
(címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti
részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.
mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell
készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését
jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A
jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2012. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl.
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi ………….. törvényben meghatározott
normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított



11

összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez
kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell
egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát
kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.)
pontban foglaltakra.

1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten
kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel
a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola
tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási
költségtérítését ……. %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét
(……….. %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai
Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:

- búza 4,0 tonna/ha 40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,5 tonna/ha 80.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,0 tonna/ha 35.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce 1,0 t/ha 80.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2011. január 1. és december 31. között felmerült
költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra
vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni
önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési
törvényben meghatározott összeg tervezhető.
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2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként, ami betegszabadságra használható fel,
elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető a 2.52.
figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke
tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell
tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen 800,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött
felhasználású előirányzatként.

DOLOGI KIADÁSOK
Egyéb
dologi
kiadások

Energia Rehabilitációs
járadék

I. Csorba Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
-ebből Fegyvernek

II. Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

III. Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
-ebből Fegyvernek

IV. Művelődési Ház és
Könyvtár

V. Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Vízmű és

Községgazd. Int.
B.) Orvosi Rendelő

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,
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pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot, az
Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok
beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a
központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető
figyelembe.

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
-ebből Fegyvernek

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya,
többlete (eFt)

( eFt)
A.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
B.) Orvosi Rendelő

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Az V. címnél a (eFt)
- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra 3.500

- Közművelődési alapra
- Civil szervezetek támogatása alapra

tervezhető.

2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

2012. I. 1-
től

2012. IX.1.

Tervezhető heti iskolai
óraszámok összesen:

1.789,9 óra 1780,4 óra

-ebből:
Orczy A. Általános Iskola
int.egység
napközis csoport
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5 5
Móra F.Ált.Isk. tagintézmény
napközis csoport 4 4
Szalay S. tagintézményben
napközis csoport 1 1
Kuncsorba tagintézményben
napközis csoport 1 1

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül
céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret 3.000 eFt
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján
iparűzési adóalanyok részére

1000 eFt

-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati
önrész

500 eFt

-környezetvédelmi alap ………….. eFt
-Vízmű fejlesztési tartalék …………… eFt

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás
Támogatási
Alap 1.450
Dolgozói
lakástám.Alap 400

2.72. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési
rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a koncepció
figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére
tagdíjként 1.419 eFt-ot
- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére …………….. eFt
éves tagdíj tervezhető

- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a
tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított –
6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.
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2.74. A 2012. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok
erejéig tervezhetők.

(eFt)
1. Települési szennyvízhálózat kiépítése
2. Zetor 160 beszerzése (gabonaféle termesztése

szakfeladat)
6.000

3. A komposztálás népszerűsítése a településen 10.354

4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz.
melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2013-2014. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény
szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött
felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-pszichológus foglalkoztatása

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-úszás oktatásra
-nyári napközire

III. Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ
-iskolai rendezvényekre összesen:
-nyári napközire

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
-Gyermekszínjátszó találkozó
-Majálisra
-Falunapra
-Országos Diák Gulyásfesztivál

V. Polgármesteri Hivatal
-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése
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A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2011.12.31. Évközi változás 2012.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás
állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8 órás Fogl.f
ő

8 órás
álláshe

Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 18 13,815 18 13,815
Örményes 4 3,125 4 3,125
Kuncsorba 4 4,00 4 4,00

I. Intézmény összesen 26 20,94 26 20,94
Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 44 41,45 44 41,45
Támogatott 1 1 -1,00 2012.09. -1,00 0 0
Örményes 5 4,125 5 4,125
Kuncsorba 5 3,45 . 5

II. Intézmény összesen 55 50,025 -1 -1,00 54 49,025

Orczy A.Ált.Isk.
Orczy tagintézmény Ált Isk. 39 37,25 39 37,25
Szakiskola intézményegység 17 14,75 17 14,75
Egys.Ped.Szakszolg.Intézmén 6 5,50 6 5,50
Móra F.Ált.Isk. 41 38,50 41 38,50
Fegyvernek összesen 103 96,00 103 96,00
Szalai S. Ált.Isk. 14 12,25 14 12,25
Ált.Isk.Kuncsorba 2 2,00 2 2,00
III. Intézmény összesen 119 110,25 119 110,25
IV. Műv.Ház és Könyvtár
-közalkalmazottak 9 5,86 9 5,86
IV. Intézmény összesen: 9 5,86 9 5,86
Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselők: 31 30,125 31 30,125
-ebből Fegyvernek 26 25,125 26 25,125

-ebből Örményes 5 5 5 5,00
Közalkalmazottak 28 27,625 28 27,625
-ebből Fegyvernek 28 27,625 28 27,625
Támogatott foglalkoztatott 1 1 -1 2012.03. -1 0 0
-ebből Fegyvernek 1 1
Fegyvernek összesen: 55 53,75 -1 -1 54 52,75
Örményes összesen: 5 5 5 5,00
V. Intézmény összesen 60 58,75 -1 -1 59 57,75
A.) Fegyv.Vízmű é s
Közalkalmazottak 44 42,45 44,00 42,45
A.) Intézmény összesen : 44 42,45 44 42,45
B.) Orvosi Rendelő
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Közalkalmazottak 11 10,75 11 10,75
B.) Intézmény összesen: 11 10,75 11 10,75
MINDÖSSZESEN 324 299,02 -2 -2 322 297,02

Erről értesül:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Pénzügyi szervező

6.) napirend: A köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2012. évi
célok meghatározásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

179/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok
meghatározásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek teljesítmény-követelmény alapját képező 2012. évi célokat az alábbiak
szerint határozza meg:

1. A Képviselőtestület és bizottságok törvényes működéséhez szükséges
feltételek biztosítása.

2. Önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
3. Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésben való

részvétel önkormányzati támogatással.
4. Társulási feladatok segítése.
5. Kintlévőségek csökkentése.

Erről értesül:

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

6.) napirend: A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta
és egyetért azzal.

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében egyetértenek a rendelet
módosításával és az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
57/2011.(XI.28.) sz. rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/1995.(VI.22.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

7.) napirend: Önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletek
módosítását.

A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeleteket
alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
58/2011.(XI.28.) számú rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
59/2011.(XI.28.) sz. rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
60/2011.(XI.28) sz. rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
61/2011.(XI.28.) sz. rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
62/2011.(XI.28.) sz. rendelete



19

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
63/2011.(XI.28.) sz. rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
64/2011.(XI.28.) sz. rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
65/2011.(XI.28.) sz. rendelete

a 2011. évi nyersanyagnormáról szóló 33/2010.(IX.24.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
66/2011.(XI.28.) sz. rendelete

a 2012. évi nyersanyagnormáról 45/2011.(X.28.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
67/2011.(XI.28.) sz. rendelete

A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.1.) sz. rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
68/2011.(XI.28.) rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.)

8.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásainak módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosító indítványa, hogy az intézmények Társulási Megállapodásának módosítását
vegyék le napirendről a várható törvényi változások miatt.

Bognár Zoltán: A bizottság szintén az előterjesztés napirendről való levételét javasolja.

Ambrus Dénes: Figyeli a híreket és a közoktatási törvény kapcsán 338 módosító indítványt
nyújtottak be.

A képviselők hozzászólást nem intéztek, 9 igen szavazattal egyetértettek mindkét
intézménynél, hogy az előterjesztések tárgyalását vegyék le napirendről és az alábbi
határozatokat hozzák:

180/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést leveszi napirendről és a
törvényi változások miatt egy későbbi időpontban tárgyalja.

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

181/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés
napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztést leveszi napirendről és a törvényi változások miatt egy későbbi
időpontban tárgyalja.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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9.) napirend: Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
nem javasolja elfogadásra a megállapodást. Miért nem fizet minden település a lakosság
számának arányában?

Tatár László polgármester: A megállapodás módosítása éppen azért szükséges, hogy e
megállapodás szerint Örményes és Kuncsorba a lakossága arányában fizesse az
önkormányzati támogatást. 2012. évre az önkormányzati támogatást úgy kell számolni, hogy
a 2011. évi intézményi költségvetés összegét csökkenteni kell a jelenleg érvényes szerződés
szerint vállalt összeggel, – ami Örményes esetében 480 eFt/év, Kuncsorba esetében 360
eFt/év – az így kapott különbséget a két önkormányzat 2 év alatt fizeti meg 50-50 %-os
arányban, legkésőbb 2013. december 31-ig.

Bognár Zoltán: Kérdezte, hogy eddig Fegyvernek Önkormányzat fizette ki az Örményes és
Kuncsorba Önkormányzatára eső részt is?

Tatár László polgármester: A régi megállapodás szerint Örményes havonta 40 eFt-ot,
Kuncsorba 30 eFt-ot fizetett Fegyvernek Önkormányzatnak, a többit Fegyvernek vállalta. A
megállapodás módosításával minden település önkormányzata lakosság arányában vállalja a
költséget.

Bognár Zoltán: Mi történik, ha Fegyvernek nem fizeti ki a két település helyett?

Tatár László polgármester: Összedől az orvosi ellátás a hétvégén és a munkaszüneti
napokon, megszűnik az ügyeleti rendszer. Az Országos Egészségügyi Pénztár a jelenlegi
megállapodás alapján adta ki az engedélyt, Örményes és Kuncsorba a szerződésben
foglaltakat teljesítette. Attól függetlenül, hogy Fegyvernek Önkormányzat számára ez a
megállapodás jelenleg hátrányos, a vállalt kötelezettségét teljesíteni kell.

Papp Róbert: Mikor kötötték az önkormányzatok ezt a megállapodást?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A megállapodást 2009. április 9-én kötötték, amelyben azt is
rögzítették, hogy Örményes és Kuncsorba minden hónap utolsó napjáig átutalja a
megállapodásban szereplő összeget Fegyvernek Önkormányzatnak. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy Örményes Képviselőtestülete a tegnapi ülésen elfogadta a megállapodás
módosítását.

Papp Róbert: Összefoglalásként elmondja, hogy Fegyvernek Önkormányzat számára volt
egy hátrányos szerződés, ezzel a módosítással 2013. évre rendeződnek a költségek, minden
település lakossága arányában járul hozzá az orvosi ügyeleti ellátáshoz.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják a
megállapodás módosítását és az alábbi határozatot hozzák:
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182/2011.(XI.24.).sz. önkormányzati határozat:

Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az összevont ügyelet
működtetési, feladatellátásról szóló Megállapodást a határozat
melléklete szerint elfogadja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Török Csaba polgármester Örményes
3.) Rédai János polgármester Kuncsorba
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

(A határozat mellékletét képező megállapodást a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete tartalmazza.)

10.) napirend: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Örményesi ülésen módosító indítványként merült fel, hogy a
Társulási Megállapodás 4.2.3 pontjában lévő szövegrész törlésre kerüljön, a részlegvezető
foglalkoztatásával összefüggő bér és egyéb juttatások, valamint járulék kiadások 15 %-a nem
számolható el. A 4.2.3 pont törlésével a 4.2.4 pont 4.2.3 pontra módosul.

Tatár László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a vízdíj m3-enkénti nettó
ára 239,50 Ft-ra emelkedne a mostani 200,- Ft-os díjhoz képest. Örményes 230,- Ft/m3 árat
tartana elfogadhatónak, a jövő héten rendkívüli testületi ülésen folytatják a tárgyalást.

Kérdést, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal a képviselők egyetértenek a módosítással,
valamint 9 igen szavazattal a módosítással együtt az alábbi határozatot hozzák:

183/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási Megállapodás módosításáról

Az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 14/2000. (III.31.) számú
határozata, valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
77/2000. (V.04.) számú határozata alapján az Örményes községi vízi közmű
üzemeltetésére 2001. március 1-én kötött, majd többször módosított Társulási
Megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat
mellékletét képező társulási megállapodás szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Tatár László, polgármester
2.) Buzás Istvánné dr., jegyző
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3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nardai Dániel, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

intézményvezető
5.) Képviselőtestület tagjai

(A határozat mellékletét képező társulási megállapodást a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete
tartalmazza.)

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Girincsi Norbert szülője nem kér zárt tárgyalást a
következő napirendnél.

11.) napirend: Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a tanuló támogatását.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértettek abban, hogy elviekben támogatják
a tanulót, anyagi támogatást viszont nem tudnak nyújtani és az alábbi határozatot hozzák:

184/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozat:

Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Girincsi Norbert 8. évfolyamos tanuló (an.:Túró Anna), Fegyvernek
település képviseletében vegyen részt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a határozattal együtt − határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2011. december 12.
Felelős: Tatár László polgármester
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Orczy Anna Tagintézmény vezetője
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző

12.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, kötelezettségvállalásáról
és utalványozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nélkül a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

185/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és
utalványozásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Bognár
Annamáriát, a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosát a 108-2 számú
ügyrendjében meghatározottak alapján az intézmény képviseletére, valamint az
intézmény működéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásra és utalványozásra,
a 167/2011.(X.27.) sz. képviselőtestületi határozattal kiírt pályázat alapján az
igazgatói munkakör betöltésének napjáig.

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

13.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
hatályon kívül helyezéséről továbbá a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztésben szereplő négy határozati javaslatot.

Szatlóczki Edit: Mennyit takarít meg az önkormányzat ezzel a döntéssel?

Tatár László polgármester: Kimutathatóan az intézményvezető bérét és járulékait takarítjuk
meg, de a következő év gazdálkodása mutatja meg a tényleges megtakarítást. A
Gyermekélelmezési Konyha szakmai része az intézménynél marad, a gazdasági része a
hivatalba kerül.

Egyéb kérdést a képviselők nem intéztek, 9 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést és az
alábbi határozatokat hozzák:

186/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül
helyezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési
Konyhát - mint önállóan működő költségvetési szervet - megszünteti és
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a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot és annak
módosításait 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a
mellékelt „Megszüntető Okirat” alapján.

Erről értesül:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestületek tagjai

187/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 185/2009. (IX.24.) sz.
határozattal elfogadott Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és
Működési Szabályzatát és annak módosításait 2011. december 31.
napjával hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestületek tagjai

188/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/1994. (IV.28.) sz.
határozattal elfogadott Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend, valamint
annak módosításait 2011. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek
4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
5.) Képviselőtestületek tagjai

189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:
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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.)
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.), 55/2010. (III.25.) és a 86/2011. (V.26.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. január 1.-től az alábbiak szerint
módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrészében a „…, valamint a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 4. §-a” szövegrész
hatályát veszti.

2.) Az Alapító Okirat 4.) pontjában a „217/1998. (XII.30.)” szövegrész hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:

„292/2009. (XII.19.)”

3.) Az Alapító Okirat 15.) pontjának „1.) Gyermekélelmezési Konyha” szövegrésze
hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 2.) pont 1.) pontra a 3.) pont 2.) pontra változik.

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

„5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621001 Rendezvényi étkeztetés
6820021 Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása”

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

14.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a határozat módosítását.

A képviselők vita nélkül elfogadják az előterjesztést és 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

190/2011.(XI. 24.) számú önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I. 30.) számú határozat módosításáról

A határozat V. fejezet „Egyéb feladatok” című rész kiegészül az alábbi 10. ponttal:
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-2012. január 1-től
Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:
= Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény : 6,0 %
= Orvosi Rendelő : 1,7 %
= Polgármesteri Hivatalnál: 3,0%

(kivéve az 56-os számmal kezdődő szakfeladatok)
-vendéglátás szakfeladatok (Gyermekélelmezési Konyha) 3,4%

Erről értesül:

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

15.) napirend: A fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosító indítványa, hogy a
határozati javaslatban a 15.000,- Ft/AK 20.000,- Ft/AK összegre emelkedjen, az „értékesíti”
helyébe „vételi ajánlatát elfogadja” kerüljön az alábbiak szerint:
fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó vételi ajánlatáról.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz. rendelet 10. §. (1)
bekezdés c.) pontja alapján elfogadja a fegyverneki 088/12 hrsz-ú,
szántó művelési ágú 2401 m2 nagyságú 8.36 AK értékű ingatlanra
20.000.- Ft/AK áron, azaz 167.200.- Ft összegben tett vételi
ajánlatát Nagy Lajos Fegyvernek, Fő u. 8. sz. alatti lakosnak.

2. Vétel esetén megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésével.

E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Nagy József: Nem merült fel cserelehetőség?

Tatár László polgármester: Vételi szándékot jelentettek be, nem ajánlottak fel cserét, nincs
szomszédos területe az önkormányzatnak.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:

191/2011. (XI. 24.) sz. önkormányzati határozat:

fegyverneki 088/12 hrsz-ú szántó vételi ajánlatáról.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló
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3/2006.(II.1.) sz. rendelet 10. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján elfogadja a
fegyverneki 088/12 hrsz-ú, szántó művelési ágú 2401 m2 nagyságú 8.36 AK
értékű ingatlanra 20.000.- Ft/AK áron, azaz 167.200.- Ft összegben tett vételi
ajánlatát Nagy Lajos Fegyvernek, Fő u. 8. sz. alatti lakosnak.

2. Vétel esetén megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nagy Lajos Fegyvernek, Fő út 8.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

16.) napirend: Az 53/2005.(III.31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozat
módosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és
az alábbi határozatot hozzák:

192/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Az 53/2005.(III.31.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az
53/2005.(III.31.) sz. önk. határozatát akként módosítja, hogy
elcseréli az önkormányzat tulajdonát képező 0141/31 hrsz-ú
ipartelepet a Krupatechnika Kft. tulajdonában lévő 0144/6 hrsz-
ú útra.
A csereingatlanok értéke egyenlő, felenként 1.773.000.- Ft.

2. Megbízza a polgármestert a csereszerződés módosításával.

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

17.) napirend: Oltópuska vásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az oltópuska vásárlásáról szóló határozati
javaslatot.

Bognár Zoltán: Az önkormányzatnál van olyan dolgozó, aki használhatja az oltópuskát?
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Tatár László polgármester: Igen, a mezőőrnek van engedélye, az állatorvos pedig
meghatározza az altatólövedék mennyiségét. A településen lévő kóbor kutyák számának
csökkentése érdekében intézkedések megtétele szükséges. Az önkormányzat dolgozója az
állatorvos közreműködésével elaltatja az állatot, 2 hétig kennelben tartják, ha ez idő alatt a
tulajdonos nem jelentkezik, elaltatják.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

193/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozat:

„Oltópuska” vásárlásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2011 évi költségvetés terhére „oltópuska vásárlására” Tiszabő Község
Önkormányzatától bruttó 120.000 Ft értékben.

2. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Ulviczky László, Tiszabő Önkormányzat jegyzője
4.) Képviselőtestület tagjai
4.) Nardai Dániel,
5.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
6.) Irattár

18.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A módosításokat a jogszabály változása miatt szükséges
megtenni. A határozati javaslatban módosító indítványként javasolja a következő
változtatásokat:
1.) A határozati javaslat 2.) d) pontját az alábbira javasolja módosítani:

d) A polgármester által felkért jogász szakember.
2.) A határozati javaslat 3.) b) pontjának kiegészítését javasolja:

b) „……… közbeszerzési tanácsadó, aki ellátja a Közbeszerzési Bizottság elnöki
feladatait.”

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a módosító indítványokat és az
alábbi határozatot hozzák:

194/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta
és a 2011. január hó 27-én 22/2011. (I.27.) számon elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:
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1.) Közbeszerzési Szabályzat II. FEJEZET - Általános rendelkezések, alapelvek 6)
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a
szerződés teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de
legalább az említett öt évig kell megőrizni.

2.) Közbeszerzési Szabályzat III. FEJEZET - A Közbeszerzési Bírálóbizottság 2)
bekezdése a d) pontban foglaltakkal egészül ki:

2) A bírálóbizottság állandó tagjai:
a) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési referens (mint a

bírálóbizottság elnöke)
b) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal pénzügyi

szervezője
c) Közbeszerzés tárgya szerinti Illetékes ügyintéző
d) Fegyvernek Nagyközség Polgármestere által felkért jogász szakember

3.) Közbeszerzési Szabályzat III. FEJEZET - A Közbeszerzési Bírálóbizottság - 3)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3) A bírálóbizottság további tagjai
a) Szükség szerint a polgármester által delegált, a közbeszerzés tárgyának

megfelelő szakértelemmel rendelkező további személyek
b) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul

meg úgy a közbeszerzési tanácsadó, aki ellátja a közbeszerzési bizottság elnöki
feladatait.

4.) Közbeszerzési Szabályzat IX. FEJEZET - A tárgyalásos eljárás lefolytatásának
szabályai - 4) bekezdése a c) pontban foglaltakkal egészül ki:

4) A polgármester a tárgyalás lefolytatásával megbízhatja:
a) a képviselő-testület bizottságát
b) a bírálóbizottságot.
c) amennyiben az eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával valósul

meg úgy a közbeszerzési tanácsadót

5.) Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. függeléke - A közbeszerzésekről szóló törvény és a
kapcsolódó jogszabályok - az alábbiakkal egészül ki:

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről

Az 1. számú függelék-hivatkozás a Közbeszerzési Szabályzat II. FEJEZET - Általános
rendelkezések, alapelvek 8) - 9) bekezdéseiben feltüntetésre kerül, így azok az
alábbiak szerint módosulnak:
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8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza. Az értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzési referens
haladéktalanul átvezeti a szabályzat függelékén.

9) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza.

6.) Közbeszerzési Szabályzat 4. sz. függelék 4) bekezdése - Általános
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a Képviselőtestület tagjai számára - az
alábbiak szerint módosul:

(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem
járhat el a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más
szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó
szervezetként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, ha
az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni
részesedéssel.

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 22/2011. (I.27.) számon
elfogadott Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának további
szövegezése változatlan formában hatályos.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.)Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.)Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.)Irattár

19.) napirend: Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Megyei Önkormányzatnak 2011. november 25-ig kell
megküldeni, hogy Fegyvernek Önkormányzat csatlakozik-e a Parlagfű-mentesítési Alaphoz.
A határozati javaslat szerint Fegyvernek Önkormányzat nem csatlakozik, ugyanis tudomásunk
szerint a településen nincs parlagfüves terület. A Fegyverneki Önkormányzatnak a
csatlakozáskor 64.448,- Ft-ot kell befizetni.

A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a határozati javaslattal és az alábbi határozatot
hozzák:

195/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozásról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz nem csatlakozik.

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

20.) napirend: Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására szolgáltató váltásról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Kuncsorba Község kezdeményezte a Törökszentmiklósi Hunyadi
Mátyás Általános és Angol-magyar két tannyelvű Iskola Egységes Pedagógiai
Szakszolgálattal kötött megállapodás felmondását és az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal történő feladat-ellátást. Örményes
Képviselőtestülete a tegnapi ülésen ezt elfogadta.

Tatár László polgármester: A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
ülésén tájékoztatták, hogy a szerződés felmondására csak a tanévkezdés előtt 6 hónappal
lehetséges és a következő tanévre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy leghamarabb 2012.
szeptembertől csatlakozhatnának Fegyvernekhez.

A képviselők egyhangúlag támogatják a szolgáltató váltást és az alábbi határozatot hozzák:

196/2011.(XI.24.)sz. önkormányzati határozat:

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására szolgáltató váltásról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja Kuncsorba
Község Törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Általános és Angol-magyar két tannyelvű
Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kötött megállapodás 2011. augusztus 31.
napjával történő felmondását, és a feladat 2011. szeptember 1-től a Fegyverneki Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal történő
ellátását.

Erről értesülnek: 1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2.) Törökszentmiklós Város Polgármestere
3.) Örményes Község Polgármestere
4.) Kengyel Község Polgármestere
5.) Tiszapüspöki Község Polgármestere
6.) Tiszatenyő Község Polgármestere
7.) Kuncsorba Község Polgármestere
8.) Tiszabő Község Polgármestere
9.) Tatár László polgármester
10.) Buzás Istvánné dr. jegyző
11.) Képviselőtestület tagjai
12.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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A 21.) napirend tárgyalására megérkezett Csík János A Sárszögi Holt-Tisza Sporthorgász
Egyesület elnöke.

21.) napirend: Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy minden horgászegyesület
képviselője jelen volt az egyeztetésen, az előterjesztés az ő javaslataik alapján készült.

Bognár Zoltán: A horgászegyesületek az előterjesztéssel egyetértettek, az önkormányzatnak
hátránya a módosításokból nem származik, nem látja akadályát a határozati javaslat
elfogadásának. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szemetet ugyan összeszedik a vízpartokon,
de nem szállítják el.

Tatár László polgármester: A közfoglalkoztatásban részt vevők szedik zsákba a szemetet és
hetente az önkormányzat kistraktorával gyűjtik össze, de mindig újabb szemét keletkezik.

Papp Róbert: Személyesen részt vett a horgászegyesületek egyeztetésén, ahol konszenzus
született a képviselők között. Véleménye szerint az előterjesztésből kimaradt a napijegy
irreálisan magas összegének csökkentése, amely miatt módosító indítványt nyújt be. A
napijegy árának 3.000,- Ft-ról 2.500,- Ft-ra való csökkentését javasolja, amely 2 db nemes hal
és 2 kb egyéb hal kifogására jogosít. A Tisza tónál 2.400,- Ft a napijegy ára.

Tatár László polgármester: A megbeszélésen elhangzott, hogy a 3.000,- Ft napijegy ár
Fegyvernek nem emelkedik 2012-ben, ellenben a többi horgászegyesület árat fog emelni és
valószínűleg máshol is ennyibe fog kerülni, ezért nem javasolják az árcsökkentést.

Nardai Dániel: Minden esetben szem előtt tartják a horgászegyesületek érdekeit, de
tájékoztatni szeretné a képviselőket arról, hogy ez a szakfeladat veszteséges vagy nullás lesz,
mivel az éves jegyek eladása csökkent és olyan megoldásokat kell keresni, ami ezt
kompenzálja. Az elképzelés az volt, hogy heti jegy bevezetésével a bevétel növekedni fog, a
napijegy árának csökkentésével azonban ez nem oldódik meg.

Ficsor Dénes: Javasolja, hogy minden évben annyi értékű halat telepítsenek, amennyi
összeget az egyesület tagjai befizettek.

Nardai Dániel: A Halgazdálkodási Tervben meg van határozva, hogy adott területen mennyi
halat kell telepíteni évente.

Csík János: A turizmus fellendülését Fegyverneken a településen lévő vizek, vízpartok
fejlesztésével tudjuk elérni, ezt látja az egyetlen iránynak. A napijegy csökkentésével a
turizmus fellendülését szeretnék elérni, más településről érkező horgászok sokallják ezt az
összeget, ezért nem jönnek településünkre, inkább továbbautóznak Abádszalókra, ahol 2.400,-
Ft a napijegy ára és teli van hallal. Véleménye szerint a 2.500,- Ft-os napijegy több bevételt
jelenteni a horgászegyesületeknek.

Herman József: Minden horgászversenyen jelen van és azt hallja, hogy a haltelepítés után
nincs horgászati tilalom, e miatt a Tiszabőről érkező lakosok 1-2 nap alatt kihorgásszák az
újonnan telepített halakat.
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Nardai Dániel: A horgászversenyre kijelölt partszakaszon horgászati tilalmat vezetnek be. A
tilalom elrendelésének elvileg nincs akadálya, azonban ez csak akkor kivitelezhető és
célszerű, ha a telepítés pénteken történik a verseny pedig szombaton kerül lebonyolításra.

Herman József: A rendeletben hiába szabályozzuk, ha a gyakorlatban nem valósul meg.

Tatár László polgármester: A lakosok egy része sportként kezeli a horgászatot, míg mások
húsbeszerzésként. Ezt nagyon nehéz összeegyeztetni.

Ficsor Dénes: A sporthorgászok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megőrizzék a
telepített halakat. Nagyobb hal kifogása esetén lefotózzák a szép zsákmányt és utána
visszaengedik a vízbe. A nem ezt a szemléletet képviselő horgászok viszont a telepítés után
válogatás nélkül, tömegesen fogják ki a halakat. Már korábban is elmondta azt a véleményét,
hogy a horgászegyesületeknek biztosítani kellene vízterületet, ahol saját maguk telepítenék a
halat, illetve őriznék azt, majd a szabályok szerint horgásznának.

Szatlóczki Edit: Miért kell sürgősen tárgyalni az előterjesztés? Milyen változásokat hoznak a
módosítások? Több időre lett volna szükség az előterjesztés áttanulmányozására.

Tatár László polgármester: A horgászengedélyeket decemberben meg kell rendelni, 2012.
januártól csak így tudnak indulni.

Csík János: A legnagyobb változást abban látja, hogy egyrészt megnyílna a lehetőség az
ellenőrzésre. Jelenleg 1 fő halőr foglalkoztatása történik, az előterjesztésben szerepel, hogy az
üzemeltető meg fog minden egyesületet keresni a társadalmi halőrök delegálásával
kapcsolatban és a horgászegyesületek segíteni fogják a halőr munkáját minden
ellenszolgáltatás nélkül. Másrészt a sporthorgász hetijegy (bojlis) bevezetésével nagyobb
bevételt várnak. A bojlis horgász bármeddig képes elmenni, hogy egy 15 kg-os halat kifogjon
és lefényképezés után ismét elengedjen.

Bognár Zoltán: Mit jelent a bojlis horgászat?

Csík János: A bojlis horgászat alkalmával csalinak egy proteingolyót használnak, amit csak a
nagyobb halak tudnak bekapni.

Nagy József: Mennyi napijegyet adtak el az egyesületek 2011. évben?

Nardai Dániel: Kb. 200 db napijegyet vásároltak a horgászok.

Papp Róbert: Volt olyan év, hogy 700 db napijegyet adtak el az egyesületek.

Nagy József: Egyetért azok véleményével, akik szerint kevesebb összeggel több napijegyet
adjanak el. Támogatja a halállomány őrzését, mert tapasztalata szerint szürkületkor megindul
az orvhalászok forgalma a Holt-Tisza partra.

Csík János: Indulnak civil kezdeményezések, amely során akciót szerveznek az engedély
nélkül horgászók ellen.

Herman József: Módosító indítványként javasolja, hogy a napijegy árát 2.000,- Ft-ban
határozzák meg és a telepítés után 3 napig ne lehessen horgászni.
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Bognár Zoltán: A hetijegy ára – 10.000,- Ft – a 3.000,- Ft-os napijegyhez lett megállapítva.
A 2.000,- Ft-os napijegy ára nincs arányban a hetijegy árával, inkább megveszik a 2.000,- Ft-
os napijegyet, mint a 10.000,- Ft-os hetijegyet.

Ficsor Dénes: Az árak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a szakfeladat ne legyen
veszteséges az önkormányzatnál.

Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványokat:
A képviselők Herman József módosító indítványát -a napijegy 2.000,- Ft, ezért kifogható 2 db
nemes hal és 2 kg egyéb hal és a telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni – 3 igen
szavazattal 5 nem ellenében 1 tartózkodással nem támogatják.
A képviselők Papp Róbert módosító indítványát – a napijegy 2.500,- Ft, ezért kifogható 2 db
nemes hal és 2 kg egyéb hal és a telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni – 8 igen
szavazattal 1 tartózkodással elfogadják.

Fentiek alapján a határozati javaslat kiegészül az alábbi pontokkal:

6. A Halgazdálkodási terv II.4. pontjának „Felnőtt területi napi:….” bekezdése az alábbira
módosul:

„Felnőtt területi napi: 600 db 2.500,- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/”

7. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjának harmadik bekezdésének szövegrésze kiegészül az
alábbi mondattal:

„A telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.”

8. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjának tizenegyedik bekezdése hatályát veszti és helyébe az
alábbi szövegrész kerül:

„Napijeggyel kifogható 2 db nemes- és 2 kg egyéb hal.”

A képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Papp Róbert módosító
indítványának figyelembe vételével az alábbi határozatot hozzák:

197/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza - 182/2010. (XI.25.)
sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint módosítja és
hagyja jóvá:

1. A Halgazdálkodási terv II. 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Felnőtt területi heti: 100 db 10.000.-Ft”

2. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az Alsóréti Holt-Tisza IV. tóegységén a horgászati tevékenység csak a jobb parton
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(nagykörűi oldal) engedélyezett, a bal parton mindennemű horgászati tevékenység folytatása
tilos”

3. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Horgásznak kötelező magánál tartani 1 db minimum 10 literes szemeteszsákot”

4. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„ A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival)
állapotban lévő horgászbotnál többet a parton és a csónakban sem”

5. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az Alsóréti Holt-Tisza tóegységein, csak olyan stégről szabad horgászati tevékenységet
folytatni, amely közvetlen összeköttetésben van a parti sávval”

6. A Halgazdálkodási terv II.4. pontjának „Felnőtt területi napi:….” bekezdése az alábbira
módosul:

„Felnőtt területi napi: 600 db 2.500,- Ft
/adott nap reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig/”

7. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjának harmadik bekezdésének szövegrésze kiegészül
az alábbi mondattal:

„A telepítéstől számított 3 napig tilos horgászni.”

8. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontjának tizenegyedik bekezdése hatályát veszti és
helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Napijeggyel kifogható 2 db nemes- és 2 kg egyéb hal.”

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

A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a horgászegyesületek által delegált halászati
őrök vizsgadíjának átvállalásával és az alábbi határozatot hozzák:

198/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza halőrzési feladataiban résztvevő halászati őrök
vizsgadíjának átvállalásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
arra, hogy az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek
értékesítését vállaló horgászegyesületek által delegált halászati őrök
(egyesületenként maximum 2 fő) vizsgadíjának költségét átvállalja.

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

22.) napirend: A „Települési szennyvíztisztító telep bővítés és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” pályázat keretében általános Projekt Menedzsment feladatok
ellátására
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán: Milyen feladatokat látnak el? Ők válasszák ki a kivitelezőt is?

Tatár László polgármester: A kivitelező kiválasztása nem a feladatuk, a megbízott cég a
projekt menedzselését végzi.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozzák:

199/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozat:

A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című KEOP-7.1.2.0-2008-0269 azonosítószámú pályázat keretében általános PM
feladatok ellátásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Települési
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
tárgyú KEOP-7.1.2.0-2008-0269 azonosító jelű beruházás megvalósítási
szakaszának feladatainak ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatárt elérő,
a Kbt., 251 § (2) bekezdés szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást
szükséges lebonyolítani és a következő ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre:

1. O-PMM Projekt Kft. (1024, Budapest, Káplár u. 15-17 I/8)
2. Inno Invest Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3., 1/4 )
3. K-Projekt Management Kft. (4400 Nyíregyháza, Árok u. 18. 3. em. 13.)

2. Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lebonyolításával és a szerződés
megkötésével.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bognár Noémi, művelődési előadó
5.) Nardai Dániel, projekt adminisztrátor
6.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.) Irattár
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23.) napirend: A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás” pályázat keretében jogi feladatok ellátására
Előadó: Tatár László polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadják el:

200/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozat:

A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című KEOP-
7.1.2.0-2008-0269 azonosítószámú pályázat keretében jogi feladatok ellátásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Települési
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú
KEOP-7.1.2.0-2008-0269 azonosító jelű beruházás megvalósítási szakaszának
jogi feladatainak ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három
ajánlat kérésén alapuló eljárást indít a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata III. 1/d. pontja alapján, és a
következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

Dr. Mosonyi Csaba ügyvéd
5000 Szolnok, Arany J. u. 21.

Dr. Deák Róbert ügyvéd
5000. Szolnok, Dózsa György u. 1.

Dr. Bali János ügyvéd
5000. Szolnok, Szapáry ut 25. III/322.

2. Felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolításával és a
megbízási szerződés megkötésével.

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

A napirendek tárgyalása után a polgármester megköszöni a munkát és az ülést 18,10 órakor
bezárja.

Kmft.

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

(: Bognár Zoltán :)
Jkv. hitelesítő


