
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéhez

37/2012.(VI.29.) rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló rendelet
módosításáról

82/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

83/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött
Társulási Megállapodás módosításáról

84/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról

85/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról

86/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Alapító Okiratának módosításáról

87/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

88/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár „Küldetés
nyilatkozat”-ának elfogadásáról

89/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről szóló
határozat módosításáról

90/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti
önkormányzati bérlemény bérleti szerződésének
hosszabbításáról

91/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 166. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról

92/2012.(VI.28.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény álláshelyének növeléséről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Barta Józsefné, Molnár Barna intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója, a Tiszamenti Regionális Vízmű
képviselői, valamint Bencze Sándor a Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti
Szervezet képviselője

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirend
felvételével:

7.) napirend: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény álláshelyének
növeléséről

Tatár László polgármester: Megkérdezte, hogy a Tiszamenti Regionális Vízmű képviselői
az üzleti titok miatt kérik-e zárt ülés elrendelését?

A Tiszamenti Regionális Vízmű képviselői: Nem kérik a zárt ülést.

1.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról, valamint a vagyonkezelői
szerződés elfogadásáról és az Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött
Társulási Megállapodás módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy végére értek egy hosszú
tárgyalássorozatnak, az egyeztetések alapján született meg a vagyonkezelési szerződés.
Kiemelte a szerződés legfontosabb pontjait, az egyeztetés során elért pozitív eredményeket.

Papp Róbert: A meghívó szerint a Tiszmenti Regionális Vízmű vezérigazgatója is meghívást
kapott a rendkívüli testületi ülésre, még sem látja. Véleménye szerint megtisztelhette volna a
képviselőket a részvételével.

Tatár László polgármester: Elmondja, hogy Hajdú Gábor vezérigazgató úrral telefonon
beszélt, aki más elfoglaltságára hivatkozva jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de
képviselői teljes felhatalmazással rendelkeznek.

Papp Róbert: A vagyonkezelési szerződés 4. oldalának j) pontjában szerepel, hogy a tárgyi
eszközök, ingatlanok bérlete tárgyában külön szerződést kötnek. Kérdezi, hogy ezen
vagyontárgyak, ingatlanok felmérésre kerültek? Mi alapján lett meghatározva a bérleti díj?
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Felhívja a képviselők figyelmét a szerződés 5. oldalának e) pontjában lévő vagyonbiztosításra,
mely szerint a szerződést a vagyonértékelés szerinti érték alapulvételével kell megkötni. A
meghatározott vagyon értéke és az új ár közötti különbséget ki fogja megfizetni? A szerződés
szerint a vagyonkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vízi közmű szolgáltatási tevékenységen lévő munkavállalók
közül 12 főt jogfolytonosan, munkajogi jogutódlással átveszi és munkaviszonyát az átvétel
napjáig számított 2 évig rendes felmondással nem szünteti meg. A két évet kevésnek találja, a
tárgyalások során nem lehetett volna többet elérni?
A Jobbik Magyarország Szervezete nevében tiltakozik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI tv. ellen, a Kormánypárt által 2/3-os többséggel elfogadott diktátumnak tartja, ezért
elfogadni nem tudja.

Tatár László polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízművekkel folytatott tárgyalások
során tudomásunkra jutott, hogy a munkavállalókat más önkormányzatok esetén 1 évre
alkalmazzák, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzattal kötött szerződés szerint 2 évre. Az
egyeztetések eredményesek voltak, a szerződés előnyös az önkormányzat számára, a
tervezethez képest nagyon sokat elértünk. A törvényt a képviselők szavazták meg, nekünk be
kell tartani.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A törvény szerint a vagyonbiztosítást a vagyonhasználó és a
vagyonkezelő is fizetheti, azt vagyonkezelői szerződésben kell rögzíteni. A tárgyalások során
a vagyonkezelő átvállalta a vagyonbiztosítás fizetését. A vagyonértékelést 2012. október 31-
éig az önkormányzatnak el kell végeznie, a vagyonbiztosítási szerződés a vagyonértékelés
alapja lehet, a 15 év lejáratára a könyv szerinti értéket meg kell őrízni.

Papp Róbert: Nem vonja kétségbe, hogy Polgármester Úr és Jegyző Asszony mindent
elkövetett a minél előnyösebb szerződés megkötése érdekében, de nem ért egyet a törvénnyel.

Nagy József: A közkifolyókkal mi történik? A közkifolyókról elfogyasztott vízért nem
fizetett senki.

Tatár László polgármester: A közkifolyókra szükség van, egyrészt vízvételi hely, másrészt
vizsgálati pont.

Nardai Dániel: Jogosnak tartja a felvetést. A közkifolyóknál az elkövetkező fél évben vízóra
aknákat alakítunk ki és vízórával mérjük a fogyasztást, amelyet 2013. január 1-től a
Tiszamenti Regionális Vízmű az önkormányzatnak számláz ki.

A Tiszamenti Regionális Vízmű képviselője: Egyetért az intézményvezetővel, a települések
a közkifolyóknál aknát készítenek és a vízóra alapján fizetik a vízfogyasztást.

Ficsor Dénes: Mi lesz a sorsa a szennyvíztelepnek és a szennyvízberuházásnak?

Tatár László polgármester: A beruházó az önkormányzat, a beruházás elkészülte után az
üzemeltetést a Tiszamenti Regionális Vízmű végzi, a szerződés 14. oldalának 6.1. pontjában
szerepel, hogy a vagyonkezelő vállalja a szennyvízcsatorna rendszerének kiépítéséhez
szükséges saját erő megfizetését.
A vagyonkezelési szerződésben módosítást javasol az alábbiak szerint:
1.) A szerződés 3. oldalán az e) pont az alábbi szövegre módosul:
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e) A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe adó jogosultsága esetén a
lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás után járó állami támogatást
a vagyonkezelésbe adó, a vagyonkezelő által igazolt, elszállított és ártalmatlanított
folyékony hulladék mennyiségnek megfelelő összegű állami támogatást átad az
igénylést követő 8 napon belül.

2.) A szerződés 5. oldalának o) pontjában a „2012.12.31.” időpont „2013.01.01.” időpontra
módosul.

Tájékoztatja még a képviselőket arról, hogy az 1/c. napirendben az előterjesztésben lévő
vagyonkezelési szerződés megkötése miatt módosítani kell a Örményesi vízi közmű
üzemeltetésére kötött Társulási Megállapodást is, mivel a vagyonkezelési szerződés 2012.
június 30-ával jön létre, az üzemeltetés 2013. január 1-ével kezdődik, a közbeeső időre a
Fegyverneki Vízmű üzemelteti az Örményesi Vízművet.

További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében
egyetértenek a két módosítással és 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet és
határozatokat hozzák:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
37/2012.(VI.29.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) sz. rendeletének módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

82/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

Vagyonkezelői szerződés elfogadása

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló 3/2006.(II.01.) rendeletének 11/B. §. (5) bekezdése alapján a határozat
mellékletét képező vagyonkezelői szerződést elfogadja.

Erről értesül:
1.) Tiszamenti Regionális Vízművek vezérigazgatója Hajdú Gábor
2.) Tatár László polgármester
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét képező vagyonkezelői szerződést a jegyzőkönyv 2. sz. melléklet
tartalmazza.)

83/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

Örményesi vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási Megállapodás módosításáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes községi vízi
közmű üzemeltetésére kötött, a 183/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozattal
elfogadott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja.

A Társulási Megállapodás 7. pontjában a „2021. február 28-ig” szövegrész „2012.
december 31-ig” szövegrészre módosul.

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

2.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A jogszabályi változások teszik szükségessé az intézményi
alapító okiratok és SZMSZ-ek felülvizsgálatát. A Művelődési Ház és Könyvtár esetében
szakfelügyelői ellenőrzés határozta meg a feladatot, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ esetében pedig az SOS segélyhívó telefonok új szolgáltatásként
kerültek az intézmény alaptevékenysége közé.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a két intézmény Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az alábbi határozatot
hozzák:

84/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Művelődési
Ház és Könyvtár 35/1994.(IV.28.) sz. htározattal elfogadott és a 4/1998(I.29..)sz , a
7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz,
164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30)
szl., a 125/2009(VI.11.), 10/2010.(I.28.)sz., valamint a 84/2011.(V.26.)sz. határozattal
módosított Alapító Okiratot 2012. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:



6

„Alapvető szakágazati besorolása:
932 929 Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
9105011 Közművelődési tevékenység es támogatásuk”

2.) Az Alapító Okirat 7.) a. pontjában a „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:”
szövegrész „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul,
továbbá a 7.) b, pont utolsó mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az
intézményvezető irányítása mellett.”

3.) Az Alapító Okirat 10.) b, pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi pont lép:

„10.) b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412641

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

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester Fegyvernek
2. Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a
Művelődési Ház és Könyvtár 184/2009.(IX.24.) sz. határozattal elfogadott és a
85/2011. (V.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát
2012. július 1-től az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 8. b, pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

„b, Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412641”

2.) A Szabályzat III. „Az intézmény tevékenysége” 1.2. pontja hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:

„Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja.”
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3.) A Szabályzat III. „Az intézmény tevékenysége” 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe
az alábbi szöveg lép:

„2.4. A könyvtáros ellátja a pénztár ellenőrzését.”

4.) A Szabályzat III. „Az intézmény tevékenysége” 2. pontja kiegészül az alábbi 2.5.
ponttal hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.5 Az igazgató helyettesítését a vezető könyvtáros látja el.”

5.) A Szabályzat III. „Az intézmény tevékenysége” 3.5. pontja hatályát veszti.

6.) A Szabályzat V. „Záradék” 1. „Szabályzatok” az alábbi pontokkal egészül ki:

„1.2.21 Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata
1.2.22 Reprezentációs szabályzat”

7.) A Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes szerkezetben
jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
3) Buzás Istvánné dr. jegyző
4) Képviselőtestület tagjai
5) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

86/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott
és a 22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.),
160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.),
7/2010.(I.28.), 197/2010.(XII.16.) sz. és a 78/2011. (V.26.) sz. határozattal módosított
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2012. július 1.-i hatállyal:

1.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége” pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„Alapvető szakágazati besorolása:
881000 Idősek, fogyatékosak szociális ellátása bentlakás nélkül”



8

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
88101111 Idősek nappali ellátása

2.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége” pontja kiegészül az alábbi f. ponttal:

„f. máshová nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység”

3.) Az Alapító Okirat 7.) a. pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész „A
költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul.

4.) Az Alapító Okirat 14.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„14.) Költségvetési bankszámlaszáma: 11745066-15412627”

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

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Török Csaba polgármester Örményes
3) Rédai János polgármester Kuncsorba
4) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője
5) Buzás Istvánné dr. jegyző
6) Képviselőtestület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

87/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 209/2009.(X.8.) sz. határozattal elfogadott
és a 199/2010.(XII.16.) sz. önk., valamint a 79/2011.(V.26.) határozattal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékletét képező Házirendjét az alábbiak
szerint módosítja 2012. július 1.-i hatállyal:

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 8. pontja kiegészül az alábbi f. ponttal:

„f. 890509 szakfeladat: nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység (SOS
segélyhívó
telefonrendszer)

2.) A szabályzat I. 11. „Egyéb előírások” pontjában a költségvetési számlaszáma hatályát
veszti, helyében az alábbi lép:



9

"Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412627"

3.) A szabályzat III. FEJEZET „szervezeti struktúra, szakmai egységek” ”, „A
FEGYVERNEKI TELEPHELY" 1.) pontja kiegészül az alábbi d, ponttal:

"890509 szakfeladat. Máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység
(SOS segélyhívó telefonrendszer)”

4.) A szabályzat III. FEJEZET „Feladatkörök”, „l. Felnőtt szociális ellátás felvezető
szövegrésze kiegészül az alábbi szöveggel:

„Fegyvernek telephelyen a település közigazgatási területén az SOS telefonos
segélyhívó rendszerben, mint Központ működik.”

5.) A szabályzat III. FEJEZET „Feladatkörök”, „l. Felnőtt szociális ellátás” pontja
kiegészül az alábbi d. ponttal:

"d.) SOS telefonos segélyhívó rendszer működtetése

Célja: Fegyvernek településen a lakosság élet, egészség és vagyonvédelmének
biztosítása,

a közrend és közbiztonság javítása, a szolgáltatást igénybevevők számára a
bizton-

ságos életvitel megteremtése.

Feladatai:
- lakossági igények folyamatos felmérése, koordinálása,
- nyomtatványok, nyilvántartások elkészítése, vezetése,
- lakossági igényekkel kapcsolatos változások nyilvántartása (ki és belépők)
- Megállapodás kötés a segélyhívó rendszert igénybevevőkkel.
- Helyi Polgárőr Egyesülettel a rendszer működtetése, azon belül

munkanapokon
reggel 8 és 16 óra között a segélyhívások fogadása, intézkedések a

krízishelyzetek
elhárítására.

- Szolgáltatási díj havonkénti beszedése, nyilvántartása.”

6.) A szabályzat V. FEJEZET "AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA" 1.) pont első
bekezdésének utolsó mondata (A térítési díjak beszedését…) kiegészül az alábbi
szövegrésszel:

"Az SOS telefonos rendszer szolgáltatási díjait azt adott hónap 5-ig kell
beszedni és elkülönítetten kezelni".

7.) A szabályzat VI. FEJEZET "AZ INTÉZMÉNY NYILVÁNTARTÁSI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE" címszó 1.) b. „Fegyverneki telephely: Idősek
Klubjainak nyitvatartási rendje:” pontjában a " szombat: 8 - 12 óráig " szövegrész
hatályát veszti, helyébe a "szombat 10 - 12 óráig” szöveg lép.
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8.) A szabályzat VI. FEJEZET "AZ INTÉZMÉNY NYILVÁNTARTÁSI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE" címszó 1.) b. „Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgáltatás ügyfélfogadási rendje” hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás ügyfélfogadási rendje
Hétfő : 8 - 14
Kedd : 8 - 14
Szerda : 8 - 14
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek : 8 – 14”

9.) A szabályzat VI. FEJEZET "Az INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE", CÍMSZÓ, 3. „Helyettesítések rendje”, a. pontjának
első francia bekezdésében a "családgondozó asszisztens" szövegrész hatályát veszti,
helyébe "családgondozó" szöveg lép.

10.) A szabályzat VI. FEJEZET "Az INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE", CÍMSZÓ, 3. „Helyettesítések rendje”, a. pontjának
negyedik francia bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

"- a házi gondozónőket a telephelyhez tartozó klubgondozók helyettesítik"

11.) A szabályzat VI. FEJEZET "Az INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE", CÍMSZÓ, 3. „Helyettesítések rendje”, a. pontja
kiegészül az alábbi francia bekezdéssel

"- SOS koordinátort a II. számú Idősek Klubjának vezetője helyettesíti"

12.) A szabályzat VIII. „EGYÉB SZABÁLYOK” „Szabályzatokat” bekezdésében
az „érdekvédelmi” szövegrész hatályát veszti, továbbá kiegészül az alábbi
szöveggel:"közalkalmazotti, reprezentációs, helyiségek és berendezések használata,
vezetékes és rádiótelefonok használata, közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek teljesítése elszámolásai, ügyrend, számvitel politika, számlakeret és
számlarend, belső ellenőrzések, szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje".

13.) A szabályzat I. sz. melléklete "Szervezeti ábra" hatályát veszti, helyébe az
alábbi 1. sz. melléklet lép:

„A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete



11

K
uncsorba

telephely

Igazgató

Ö
rm

ényes
telephely

F
egyvernek
telephely

Gazdasági csoport

Családsegítő
Gyermekjóléti Szolg.

Nappali ellátás

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

I. sz. Annaházi
Idősek Klubja

II. sz. Újtelepi
Idősek Klubja

III. sz.
Szapárfalui
Idősek Klubja

Nappali ellátás

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,
gyermekjóléti
szolgálat

Nappali ellátás

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés,
gyermekjóléti szolg.

SOS segélyhívó
telefon



12

14.) A Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes
szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Török Csaba polgármester Örményes
3) Rédai János polgármester Kuncsorba
4) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője
5) Buzás Istvánné dr. jegyző
6) Képviselőtestület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

3.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári „Küldetés nyilatkozata”
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Herman József: A szakfelügyeleti ellenőrzés azt állapította meg, hogy nem volt ilyen
nyilatkozat?

Molnár Barna: Az ellenőrzés azt kifogásolta, hogy a testület nem fogadta el a „Küldetés
nyilatkozat”-ot.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadják el:

88/2012.(VI.28.) sz önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár „Küldetés Nyilatkozat”-ának elfogadásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 55. §. (1) bekezdés a. pontja alapján a határozat melléklete
szerint elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár, könyvtárra vonatkozó
„Küldetés Nyilatkozatát”.

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

(A határozat mellékletét képező „Küldetés nyilatkozat”-ot a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.)

4.) napirend: Folyószámla igénybevételéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Herman József: Elmondja, hogy előkereste a 2002. november 28-ai ülés előterjesztését, mely
szerint 2011. december 31-től 30 mFt folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá a testület. Tehát
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2002-ben 30 mFt visszafizetésével megoldottuk volna a hitelfelvételt, ha az akkori vezetés jól
gazdálkodik. Emlékezete szerint a hitelfelvétel 2000-ben kezdődött 20 mFt hitel felvételével,
ma pedig már 170 mFt-nál tartunk.

Ficsor Dénes: Mi indokolta az előterjesztést? Meg tudjuk oldani a finanszírozást?

Tatár László polgármester: A bank 10-10 mFt-tal csökkentette a folyószámlahitel felvételét,
de ennek ellenére megoldjuk a finanszírozást. A terv szerint 2012. december 31-re
csökkenteni szeretnénk a folyószámlahitel összegét 100 mFt-ra.

Papp Róbert: Elmondja, hogy az állam folyamatosan csökkentette a normatív támogatást az
önkormányzatoknál, ennek eredményeként több önkormányzat csőd közeli helyzetben van,
vagy elszámoló biztost neveztek ki, akinek feladata a probléma kezelése. A Virágzó Tisza
Napi rendezvénysorozat alkalmából döbbent rá, hogy egyetlen embert sem tudtunk a
településen elszállásolni. Turizmus területén nagy hátrányban vagyunk és nem is lát kiutat az
előrelépésre.

Egyéb észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

89/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Folyószámlahitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza :

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a Folyószámlahitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) számú határozatának 1. pontja hatályát veszti,
helyébe az alábbi 1. pont lép:
„1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 170.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel

felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.”

2. A határozat 2. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az OTP Bank Nyrt. :

2012. október 30. napjáig 170.000.000.-Ft,
2012. október 31. napjától 2012. november 29. napjáig 160.000.000.-Ft,
2012. november 30. napjától 2012. december 21. napjáig 150.000.000.-Ft
folyószámlahitelt tart a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata rendelkezésére.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata köteles gondoskodni arról, hogy 2012.
október 31.napján és 2012. november 30. napján a hitel összegének csökkentéséhez
szükséges fedezet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Pénzforgalmi
Bankszámláján rendelkezésre álljon.”

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező
5.) OTP Bank Nyrt. Szolnoki fiókja
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5.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati
bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) rendeletben az szerepel,
hogy közérdekből is adhat bérbe ingatlant a testület, de ez csak azt jelenti, hogy a pályáztatási
eljárás elmarad, és nem azt, hogy ingyenes. A rendeletben ezt szükséges majd pontosítani,
legkésőbb a szeptemberi ülésen. Az egyenlőség elvének betartása miatt egy minimális bérleti
díjat meg lehetne állapítani, mint a Jobbik Magyarország Helyi Szervezete esetében.

Dr. Kiss Györgyné: Az Egyesület tudna fizetni?

Bencze Sándor: A Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet megváltozott
munkaképességű embereket foglalkoztat, nonprofit szervezet, amit termel, azt a rezsiköltségre
fordítja. A munkavégzéshez szükséges anyagot, műanyagot is saját költségen gyűjtik be. Kéri
a testületet, hogy a rendelet módosítása előtt még ne állapítsanak meg bérleti díjat.

Ficsor Dénes: Hány embert foglalkoztatnak?

Bencze Sándor: A szervezet 1 főt alkalmaz, jelenleg 7 fő önkéntes munkát végez, akik 30
napig dolgoznak a szervezetnél, így szerzik meg jogosultságukat a foglalkoztatást helyettesítő
támogatáshoz.

Szatlóczki Edit: Javasolja az „A” alternatíva elfogadását.

A képviselők további hozzászólást nem intéztek, 8 igen szavazattal az előterjesztés „A”
alternatíváját fogadják el és az alábbi határozatot hozzák:

90/2012.(VI. 28.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti
szerződésének meghosszabbításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe
adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke –
Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére 2012. július 1-től 2013. június
30-ig.

Bérleti díjat a Képviselőtestület nem állapít meg.

Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet elnöke
(Szolnok, Ady E. u. 5.)
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2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

6.) napirend: Fegyvernek, Felszabadulás út 166. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Kérdés, vélemény nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a határozati
javaslattal, forrás hiányában nem vásárolják meg az ingatlant és az alábbi határozatot hozzák:

91/2012.(VI. 28.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Felszabadulás út 166. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában nem vásárolja
meg Huang Yaling Szolnok, Hild Viktor út 9. sz. alatti lakostól a Fegyvernek,
Felszabadulás út 166. sz. alatti ingatlant.

Erről értesül:
1. Huang Yaling Szolnok, Hild Viktor út 9.
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

7.) napirend: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény közalkalmazotti
létszámának növelésére.

Előadó: Tatár László

Tatár László polgármester: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél
többletfeladatok jelentkeztek, amelyekhez szükséges 1 fő kőműves alkalmazása. Burai József
jó szakember, a vállalkozói szférából érkezett, a többi dolgozó is felveszi a tempóját. A
Virágzó Tisza Napjára az ő közreműködésével készítették a Sportpályán a kerítést, valamint a
piacon lévő parkoló is elkészült 2 nap alatt.

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést és az alábbi határozatot hozzák:

92/2012.(VI.28.) sz önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény álláshelyének növeléséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény
32.cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményben 1 fő emeléséhez az
alábbiak szerint:



16

2012. június 1. napjától –határozatlan időre napi 8 órás közalkalmazotti
jogviszony keretében 1 fő kőműves munkakörben lakóingatlan bérbeadás
szakfeladaton.
Az előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet
módosításkor át kell vezetni.

Erről értesül:
5. Tatár László polgármester
6. Buzás Istvánné dr. jegyző
7. Képviselőtestület tagjai
8. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
9. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Napirendek után:

Papp Róbert: Örömmel tapasztalta, hogy a Virágzó Tisza Napi rendezvényt milyen alapos
előkészítés előzte meg, megköszönte a szervezők áldozatos munkáját. Úgy érzi, hogy elindult
valami, az emberek összefogásával sok eredményt elérhető. Hangsúlyozza, hogy ebben az
évben kb. 1 mFt-ból gazdálkodtak, nem 3 mFt-ból.

Szatlóczki Edit: A rendezvény sikeressége ellenére sok hiányosságot tapasztalt. Például
hiányolta, hogy nem lett meghirdetve az ebéd előzetes megrendelésének lehetősége. Nem
tudta ki főz, milyen módon lehet ebédet venni, kirekesztetni érezte magát.

Molnár Barna: Mástól ilyen visszajelzést nem kaptak, jobban odafigyelnek a meghirdetésre,
de a rendezvény közben is megkereshette volna a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóit,
akiknél volt ebédjegy.

Herman József: Visszatérő kérdés a Gyermekélelmezési Konyha hűtése,
légkondicionálásának megoldása. El kellene gondolkodni azon, hogy legalább 1 készüléket
szereljenek be a konyhai részbe.

Nardai Dániel: A felmérés megtörtént tavasszal, nem légkondicionáló készüléket, hanem
légtechnikát kellene beépíteni, ami elszívja a gőzt. Az épület is romlik a folyamatos pára
miatt, a felújításhoz és a légtechnika beszereléséhez több millió forintra lenne szükség, de
ennek nincs meg a pénzügyi háttere.

Herman József: Legalább a nagy üvegfelületre akasszanak fel egy sötétítőt, ezzel is
csökkentve az épületen belüli hőmérsékletet.

Tatár László polgármester megköszönte a megjelentek részvételét, jó pihenést kívánt a
nyári időszakban, hiszen legközelebb augusztusban találkozunk és az ülést 16,30 órakor
bezárta.

Kmft.

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

(: Papp Róbert :)
Jkv. hitelesítő


