
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai
ülésének jegyzőkönyvéhez

103/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Az önkormányzat költségvetésének
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

104/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007-2011.
évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról

105/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító
Okiratának módosításáról

106/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

107/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
létszámcsökkentéséről

108/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. TÁMOP 3.1.4-12/2. sz. a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Innovatív iskolák fejlesztése”
c. pályázat benyújtásáról

109/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. TÁMOP 3.38-12/2. sz. „Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési
támogatása” c. pályázat benyújtásáról

39/2012.(VIII.24.) rend. Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló rendelet módosításáról

40/2012.(VIII.24.) rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosításáról

110/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

111/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat
működtetésének átadásáról

112/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó
szabályozásról
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113/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos
közbeszerzési eljárás részvételi- és ajánlattételi
dokumentációjának vizsgálatáról

114/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. TIGÁZ részvények értékesítéséről

115/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. A fegyverneki 0155/1 és 0148/4 hrsz-ú szántó
területek megvásárlásáról

116/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
álláshely növeléséről

117/2012.(VIII.23.) sz. önk.hat. A fegyverneki 1748/3 hrsz-ú, természetben
Fegyvernek, Vörös Csillag úti ingatlan
megvásárlásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 23-ai
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Barta Józsefné, Molnár Barna, Ambrus Dénes, Szekeresné Csőke Anita, Gál
Józsefné, Nardai Dániel, Hillender Györgyné intézményvezetők, Murányi Réka Lucsik és
Társa Tanácsadói és Oktatói Kft. részéről, valamint Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, illetve kb. 18 pedagógus

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki.

Interpellációk:

Dr. Bognár Zoltán: A Gát úton miért cserélik a korlátot? Az utat nem javítják?

Tatár László polgármester: Valóban a Közútkezelő Zrt. dolgozói cserélik a szalagkorlátot,
javasoltuk, hogy az útpadkát is készítsék el a településen belül. Az egyeztetések úgy látszik
sikeresek voltak, elfogadták indokainkat és 2 km hosszan elkészítik a padkát.

Herman József: A Felszabadulás-Kossuth út és a Felszabadulás-Hunyadi út közötti
szakaszon nagy járművel közlekednek, tiltó, illetve sebességkorlátozó táblát ki lehetne-e
helyezni? Ezen az útszakaszon a kerékpárosok a járdán közlekednek a nagy tehergépkocsi
forgalom miatt, ez pedig balesetveszélyes. A Felszabadulás és Hunyadi út találkozásánál lévő
parkot gondozzák és öntözik a virágokat a környéken lakók. Kérdése, hogy a Vízmű
vízdíjkedvezményt tudna-e biztosítani számukra? Felhívja a figyelmet arra, hogy a
településen megnövekedett a lopások száma, amely miatt mielőbbi intézkedés szükséges.

Tatár László polgármester: A Felszabadulás út a Közútkezelő Zrt. fenntartásában van, az
önkormányzat nem helyezhet el sebességkorlátozó táblát, de megvizsgáljuk a felvetést és a
rendőrség felé jelezzük a problémát.

Nardai Dániel: Tudomása szerint a lakók a tűzcsapról locsolnak, tehát eddig is ingyen
használták a vizet.

Ficsor Dénes: A piacon árusító fegyverneki lakosok szerint méltánytalan az, hogy ők bérleti
díjat és helypénzt is fizetnek, míg más településről érkezők pedig csak helypénzt.

Nardai Dániel: A fegyverneki árusoknak nem kell bérleti díjat fizetni, ha nem akarnak, abban
az esetben azonban nem lesz lefoglalt árusítóhelyük és bárki árusíthat azon a helyen. A
fegyverneki árusítók kérték, hogy kössünk bérleti szerződést, mely alapján meghatározott
árusítóhelyük lesz. Ez plusz szolgáltatás, amelyet meg kell fizetni.
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Bencze Sándor: Sikerült-e már megállapodni az E-on-nal a közvilágításról? A Szapárfalui
Klubkönyvtárnál lévő gyalogos átkelőhelynél mikor helyeznek el jelzőlámpát? A Móricz Zs.
úton sok a kátyú, balesetveszélyes, mikor lesz kijavítva?

Tatár László polgármester: A 4. sz. főút a Közútkezelő Zrt. fenntartásába tartozik, ezért a
jelzőlámpa kihelyezése is az ő feladatuk, az önkormányzatnak nincs hatásköre. A szükséges
intézkedéseket megtettük, árajánlatot kértünk napelemmel működő villogó,
sebességkorlátozást jelző lámpára, a tájékoztatást szerint 1 db 1 mFt-ba kerülne, de 2 db-ot
kell kihelyezni. Jelenleg ennek nincs meg a forrása. Hamarosan sor kerül az út bontására,
egyetlen engedély szükséges és az onnan nyert követ használjuk fel az utak felújítására.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Miklósi Jánosné pénzügyi
csoportvezető szabadságát tölti, majd a felmentését, megszerezte a 40 év munkaviszonyt és
november hónapban nyugdíjba vonul. Az álláshely meghirdetésre került, a beérkezett
pályázatok közül Angyal Csaba fegyverneki lakos pályázata nyert, szeptember 3-tól ő lesz a
pénzügyi csoportvezető.

Dr. Bognár Zoltán: Az alakuló Járási Hivatalokról milyen tájékoztatást kaptak?

Tatár László polgármester: A megye 16000 fős köztisztviselői létszámmal működött, a
Járási Hivatalok felállításával ez a létszám kb. 10000 főre csökken. Az önkormányzathoz
most érkezett az a tájékoztató, amelyben ismertették, hogy mely köztisztviselők pályázhatnak
kormánytisztviselői állásra. Sok feladatot átvesznek, de még nincs végleges állásfoglalás.
Fegyvernek kérte Kormányablak kihelyezését, de nem valószínű, hogy megvalósul. Minden
településen ügysegédek fogják végezni az ügyfélfogadást hetente meghatározott óraszámban.
2013. január 1-ével fognak megalakulni a Járási Hivatalok.

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.

2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló értékelést.

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

Papp Róbert: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nagy a kintlévőség a vízdíjak esetében
és ezt az új szolgáltató nem vállalja át. Milyen lehetőségünk van ezek behajtására?

Nardai Dániel: Megvizsgálták a vízdíjtartozásokat és megpróbálnak minél több kintlévőséget
behajtani. 2012. évben 10 mFt tartozás halmozódott fel. A vízdíjakat több lakos esetében a
lakásfenntartási támogatásból vonják le, de ez sok esetben nem fedezi az összes díjat, ezért a
tartozás halmozódik. A nagyobb összeggel tartozókat átadtuk végrehajtóhoz, valamint a
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jogszabály adta lehetőségeken belül követelésbehajtó céghez fordulunk. 2013. január 1-től a
Fegyverneki Vízműnek nem lesz lehetősége arra, hogy a nem fizetőknél szűkítőt helyezzenek
el, mivel már a Tiszamenti Regionális Vízmű veszi át a szolgáltatást. Elmondja, hogy van egy
réteg, amely nem akar fizetni, de a lakosok legnagyobb része valóban nem tud fizetni.

Herman József: Mi a legnagyobb tartozás?

Nardai Dániel: 300-400 eFt a legmagasabb tétel.

Papp Róbert: A beszámolóban olvasta, hogy az önkormányzat által bérelt földek területének
csökkenése veszélyezteti az önkormányzat stabilitását. Ez mit jelent?

Tatár László polgármester: Az önkormányzat által bérelt lakossági tulajdonban lévő bérleti
szerződések egy része lejárt és a tulajdonosok nem hosszabbították meg a szerződést. E miatt
a mezőgazdasági szakfeladat bevétele csökken, tehát minden lehetőséget meg kell ragadni
azért, hogy a művelt szántó terület ne csökkenjen nagy mértékben.

További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a
költségvetés I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozzák:

103/2012.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 87.§.(1) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetésének
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Pénzügyi szervező

(A határozatot mellékleteit a jegyzőkönyv 1., 2., és 3. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Beszámoló az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 2007-2012. évi tevékenységéről

Előadó: Ambrus Dénes iskolaigazgató

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

Ambrus Dénes: Köszöntötte a Képviselőtestület tagjait és a megjelent pedagógusokat,
valamint az ülés valamennyi résztvevőjét. Ismertette a beszámoló tematikáját és a fontosabb
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statisztikai adatokat, valamint kiemelte az eltelt időszakban elvégzett fejlesztési, felújítási
munkákat.

Tatár László polgármester: megköszönte igazgató úr és a tantestület eddig végzett
tevékenységét és további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.

Kérdés nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadják a
beszámolót és az alábbi határozatot hozzák:

104/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007-
2011. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007-2011. közötti időszak
tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.

2.) Megköszöni az iskola igazgatójának és dolgozóinak, Az Iskolaszéknek, a Szülői
Munkaközösségnek az eredményes működés érdekében végzett munkáját.

Erről érestül:
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

4.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért az Alapító Okiratok módosításával.

Észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják az intézmények
Alapító Okiratainak módosítását és az alábbi határozatot hozzák:

105/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 162/2007. (VIII.25.) sz. határozattal
elfogadott és a 155/2005. (IX.29.), 207/2005. (XI.24.), 101/2006. (V.25.), 160/2007. (VI.29),
32/2008. (III.27.), 121/2008. (VI.26.), 134/2008. (VIII.28.), a 23/2009.(II.29.),
123/2009.(VI.11.), 175/2009.(IX.2.), 9/2010.(I.28.), a 123/2010.(VIII.26.), a 82/2011.(V.26.),
és a 146/2011. (IX.29.) határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. szeptember 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. tv. és a 217/1998.(XII.30.) korm.rendelet 10. §. (3) bekezdése…”
szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi szöveg lép:

…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet…

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

Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”, „Tevékenységek, feladatok:” pontjából
törlésre kerül a „b) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon” szövegrész
és ezzel egyidejűleg az „a) ponttól m)” pontig jelölés „a) ponttól l)” pontig módosul.

4.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész
„Gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul.

5.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
Törvény” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény

6.) Az Alapító Okirat 11.) „Évfolyam tagozatonként:” pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

11.) Évfolyamszám tagozatonként:
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Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) napközi otthon 4 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8 oszt.
c) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont o. 1 oszt.
d) napközi otthon 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
c) napközi otthon 1 csoport

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b) napközi otthon 1 csoport

Szakiskola Intézményegység
szakképző évfolyamok 6 oszt.

7.) Az Alapító Okirat 12.) „Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:” pontja
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

12.) Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-8. évfolyam 416 fő
b) napközi otthon 104 fő

Móra Ferenc Általános Iskola
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 416 fő
b) eltérő tagozat összevont osztálya 12 fő
c) napközi otthon 78 fő

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 42 fő
b) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 64 fő
c) napközi otthon 26 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 30 fő
b) napközi otthon 15 fő

Szakiskola Intézményegység
Szakképző évfolyamok 120 fő

8.) Az Alapító Okirat 15.), 16.), 17.), 18.), 19.), 20.) pontjai hatályukat vesztik és
helyükbe az alábbi 15.), 16.), 17.), 18.) pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2.
sz. melléklet törlésre kerül és a 3. sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul:
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15.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15412593

16.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

17.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

18.) A hatályos szakfeladat rendet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:

1. sz. melléklete

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakágazati besorolás

kiemelt szakágazat:

852010 alapfokú oktatás (alapfokú művészeti oktatás kivételével)

további szakágazat:

562900 egyéb vendéglátás

682000 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 építményüzemeltetés
853100 általános középfokú oktatás

853200 szakmai középfokú oktatás
855900 máshová nem sorolt egyéb oktatás

856000 oktatást kiegészítő tevékenység”
889130 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

910100 könyvtári, levéltári tevékenység

10.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletének címe hatályát veszti, helyébe az alábbi
szöveg lép, továbbá ezzel egyidejűleg törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat számok
utáni kódszámok:

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

11.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerül az alábbi szakfeladat:

8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

12.) Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete kiegészítésre kerül az alábbi
szakfeladatokkal:

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890215 A gyermekek környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítő programok
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15.) 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. Orczy A. Ált. Iskola, Szakiskola és EPSZ
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

106/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.),
120/2011.(VI.23.), 1/2012.(I.5.), 99/2012.(VII.26.) valamint a 99/2012.(VII.26.)
sz. határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. augusztus 23-tól az alábbiak
szerint módosítja:

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

Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás

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

2.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „Gazdálkodási jogköre:” szövegrész „Gazdálkodási
besorolása:” szövegre módosul.

3.) Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „…határozatlan időre.” szövegrész „…legfeljebb 5
évig terjedő határozott időre.” szövegre módosul.

4.) Az Alapító Okirat 9.) pontjában a „A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
Törvény” szöveg hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény
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5.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti és ezzel egyidejűleg a 11.) ponttól 18.)
pontig jelölés 10.) ponttól 17.) pontig módosul.

6.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében szereplő 6 jegyű szakfeladat számok utáni
kódszámok törlésre kerülnek.

7.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletében szereplő „gépjárművek listája” kiegészül az
alábbi sorral:

„16. IZZ-582 MERCEDES ATEGO gépjármű és szippantó felépítmény 1357”

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

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

5.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézménynél létszám csökkentéséről

Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolja a létszám csökkentéséről szóló előterjesztést.

A képviselők kérdést nem intéznek, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

107/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
létszámcsökkentéséről

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létszámát 2012. szeptember
1-től 2 fővel csökkenti.

2.) A létszámcsökkenést a költségvetés 2012. szeptemberi módosításánál át kell vezetni.

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, pénzügyi szervező
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6.) napirend: „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért a pályázat benyújtásával.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal támogatják a pályázat
benyújtását és az alábbi határozatot hozzák:

108/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

TÁMOP 3.1.4-12/2. sz. a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív iskolák
fejlesztése” c. pályázat benyújtásáról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.), mint fenntartó nyilatkozza, hogy:

 Az intézmény fenntartójaként támogatja az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5231 Fegyvernek, ) TÁMOP
3.1.4-12/2-es pályázatban való részvételét, a támogatás elnyerése esetén a projekt
megvalósítását.

 Nevezett intézmény ellen az Egyenlő Bánásmód Hatóság által indított eljárás nincs
folyamatban, továbbá elmarasztaló határozattal nem rendelkezik. Az iskola
működésével eleget tesz a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség előmozdításáról követelményeinek.

 Nevezett intézménynek a Közoktatási Információs Rendszerben feltöltött alapító
okirata és pedagógiai programja hatályos.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejűleg vállalja, hogy
– amennyiben ez szükséges – módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak
érdekében, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E
tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő
tevékenységek körébe.)

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

7.) napirend: „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési támogatása” c.
pályázat benyújtásáról

Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért a pályázat benyújtásával.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a pályázat benyújtásával és
az alábbi határozatot hozzák:

109/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

TÁMOP 3.3.8-12/2. sz. „Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési
támogatása” c. pályázat benyújtásáról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) mint fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy az Orczy Anna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a TÁMOP 3.3.8-
12/2. sz. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztési támogatása” c.
pályázatot nyújtson be és a projektben vállalt tevékenységeket elvileg támogatja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a C10 pontban előírt,
fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán nem hoz olyan döntést, amely a
jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét
akadályozza.

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

8.) napirend: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a „B” alternatíva elfogadását
javasolja, módosító indítványuk szerint a rendelet-tervezet 2. §-ában lévő kiegészítés ne
kerüljön be a rendeletbe, emiatt a 3. §. 2. §-ra változzon. A bizottság továbbra is az javasolja,
hogy a vendéglátó üzletek pénteken és szombaton, valamint többes munkaszüneti nap első
napján 02:00 órától másnap 05:00 óráig tartsanak zárva.

Vona Miklósné: Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a vendéglátó üzletek nyitva tartását
24:00 óráig engedélyezzék, mert ha a Felszabadulás úton lévő „Sörpatika” elnevezésű kocsma
24 órakor zár, akkor a vendégek kb. 02 óráig még az utcán randalíroznak, mi, szomszédok
pedig pihenni, aludni szeretnénk. A vendéglátó üzlet a működési engedélye alapján 60
személy befogadására alkalmas, a rendezvények alkalmával ellenben 200 fő is tartózkodik a
kocsma területén, illetve a közterületen. A kocsma vendégei rendszeresen az utcában lévő
házak kerítéseit, illetve a házak előtti járdaszakaszt, a közterületet tekintik illemhelynek.



14

Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken 14-16 év közötti gyerekek
vesznek részt, szeszes italt fogyasztanak, törnek, zúznak és senki nem ellenőrzi őket.
Javasolja, hogy az önkormányzat segítsen abban, hogy diszkó rendezésekor Magyar Melinda
más épületet bérelhessen.

Dr. Bognár Zoltán: A rendőrséget tájékoztatni kell erről.

Krupa Istvánné: Hajnalig tart a diszkó, az udvarra kihelyezik a hangfalakat, a hangos zene
miatt nem tudunk aludni. Ha éjszaka e miatt kihívjuk a rendőrséget, a kocsma üzemeltetője
halkabbra veszi a zenét, de ha elmennek, ismét felhangosítják és erről a rendőröknek is
tudomása van.

Papp Róbert: Véleménye szerint a nyitva tartási idő nem befolyásolja a fiatalok viselkedését,
a szülők felelősségét hangsúlyozta. Javasolja, hogy kérjék meg a polgárőröket, a
szórakozóhely zárásának időpontjában a környéket jobban figyeljék. A rendelet-tervezet „B”
alternatívájának elfogadását támogatja.

Gúth Sándor: Nem a kocsmával van problémánk, hanem a diszkó rendezésével, amikor
olyan hangos zene szól, hogy nem tudunk aludni, valamint a rendezvényen résztvevők
viselkedésével. A beadványunkkal csak azt szeretnénk, ha a rendezvényeket nem
engedélyezné az önkormányzat, vagy más területet jutányos áron bérbe adna az
üzemeltetőnek.

Tatár László polgármester: A vendéglátó egység csak külön engedéllyel tarthatott
rendezvényt és ez így marad a jövőben is. A kocsma nem kap engedélyt zenés rendezvény
szervezéséhez.

Magyar Lászlóné: A lányom, Magyar Melinda bérli a kocsmát, miért kellene még egy
helyiség bérleti díját kifizetni rendezvény szervezésekor, amikor a kocsmáét is nehezen tudja
fizetni?

Tatár László polgármester: Amikor a határozati javaslatról döntünk, összességében kell
nézni a vendéglátó üzleteket, ne ragadjunk le egyetlen kocsma nyitva tartásánál. Kéri a
képviselőket, hogy döntésük során vegyék figyelembe a vendéglátó vállalkozók és a lakosság
érdekeit is.

Ficsor Dénes: Azt gondolja, hogy külön rendeletben szabályozták azt, hogyan kell egymás
mellett élnünk, mikor és hány órától mit lehet és mit nem. Most a vendéglátó üzletek nyitva
tartásáról kell dönteni, aminek nincs köze a másik rendelethez.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet „A” alternatíváját a lakosok kérték, mely
szerint a vendéglátó üzletek 24:00 óráig tarthatnak nyitva, ezzel a lakosok pihenését
támogatják, míg a „B” alternatíva szerint a vendéglátó vállalkozások 2 órával hosszabb nyitva
tartását támogatják. A vendégekért történő felelősségvállalás az üzemeltető feladata, ha a
vendég zárás után hazafele menet ordítozik, tör, zúz, az birtokháborítás.

Gúth Sándor: A kocsma környezetében élők azt kérik, hogy az üzemeltető 10:00 óra után az
udvaron ne helyezzen ki hangosító berendezéseket. A 2:00 órai nyitva tartással nincs gond, ha
nincs diszkó. Kéri, az önkormányzat azzal segítse a kocsma üzemeltetőjét, hogy
kedvezményes bérleti díj ellenében biztosítson számára épületet diszkó rendezéséhez.
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Tatár László polgármester: Hangsúlyozza, hogy a vendéglátó egység nem kap engedélyt
rendezvény tartására. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a képviselők 8 igen
szavazattal elfogadnak, így a rendelet-tervezet 2. §-a nem kerül be a rendeletbe, a rendelet-
tervezet 3. §-a pedig 2. §-ra módosul.
A képviselők a rendelet-tervezet „A” alternatíváját 1 igen szavazattal 7 nem ellenében
nem támogatják, míg a „B” alternatívát 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadják
és az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2012.(VIII.24.) rendelete

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
31/2011.(VIII.29.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

9.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló rendelet módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló rendelet módosítását.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
40/2012.(VIII.24.) rendelete

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

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

10.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat hosszú- és középtávú
Vagyongazdálkodási Tervének jóváhagyásáról

Előadó: Tatár László polgármester

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

A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal elfogadják az önkormányzat
hosszú- és középtávú Vagyongazdálkodási Tervét az alábbi határozat szerint:

110/2012.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 9. §. (1) bekezdése alapján Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak
szerint fogadja el:

I.) Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012-2016. évekre:

1. Az önkormányzati vagyonnal- mint nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

3.a.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

3.b.) Az állagmegőrzés, a karbantartások az intézmény éves költségvetése terhére történik.

4. a.)A vagyon működtetése

Vagyonrendelet szerint az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmények
vagyonkezelői jog kijelölése alapján határidő nélkül. Az önállóan működő intézmények
(Orvosi Rendelő, Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény) vagyonműködtetésével kapcsolatos feladatokat külön szabályok szerint a
Polgármesteri Hivatal végzi az intézmény bevonásával.

4.b.) Önkormányzati vagyon hasznosítása

Az önkormányzat a vagyonát saját maga hasznosítja közfeladatainak és önként vállalt
feladatainak ellátása során.
Ha a feladatok ellátása érdekében nem szükséges vagy fenntartásuk nem hatékony, akkor:
ba.) bérbe adja: lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül -és belterületi földek,
bb.) vállalkozásba adja: a vállalkozásba adás eseti önkormányzati döntéssel történhet,
bc.) értékesíti: vagyonrendelet szerinti értékhatár figyelembevételével történhet.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

a.) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a Nvtv.-
ben foglaltak szerint kell eljárni. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt
kell csökkenteni.
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b.) Használatba adás, bérbeadás

A lakás és nem lakás célú helysége, valamint kül- és belterületi földek hasznosítása
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan
esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.

c.) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

Az önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az
Önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Az Önkormányzat vagyonát feladatainak megvalósítására használja.

d.) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre , a felesleges
vagyontárgyak értékesítésére.
e.) Az Önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a vagyon nyilvántartás aktualizálására (ingatlankataszter).

f.) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő
vállalkozások telepítését, arra alkalmas terület biztosításával.

II.) Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012-2021. évekre:

1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
2.) Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében

a) A vagyon hasznosítás során a bevételszerzés illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt
kell tartani, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

b) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására,
felújítására, beruházásra, illetve folyószámlahitel csökkentésre kell fordítani.

3.) Minden önkormányzati intézményben és a közvilágítás területén energia felhasználás
hatékonyságának növelése.

4.) Az Önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

5.) Az Önkormányzat beruházásában Fegyvernek Nagyközség területén megvalósuló
szennyvízhálózat kiépítése érdekében a képviselőtestület a település érdekeit maximálisan
figyelembe véve hozza meg döntését.

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



18

4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

11.) napirend: Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat Feladat-ellátási
megállapodásának elfogadásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a Feladat-ellátási megállapodást.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a feladat-ellátási szerződés 3.4./ pontjában az
alábbiak szerint:

1.) A feladat-ellátási szerződés 3.4./ bekezdésében a zárójelben lévő szövegrész törlésre
kerüljön. (rendelő, váró, mellékhelyiségek fűtése, világítása, hideg-melegvíz díja,
szemétdíja, takarítás, textíliák mosása)

2.) A feladat-ellátási szerződés 3.4./ bekezdés a./ pontjában a zárójelben lévő szövegrész
törlésre kerüljön. (takarítással kapcsolatos kiadások, szemétszállítás, szennyvíz díj,
energia költségek)

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a módosító indítványt és 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

111/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat működtetésének átadásáról.

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 1-i
hatállyal ingyenesen átadja, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által működtetett
I. számú háziorvosi szolgálat működését a LIFE-VOLUME Kft háziorvosának, Dr
Otrosinka Sylwia részére, azzal a feltétellel, hogy Nagy Lászlóné asszisztenst legalább
2013. december 31-ig foglalkoztatja.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy a LIFE-VOLUME Kft képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal
az I. számú háziorvosi szolgálatra a határozat melléklete szerint a „Feladat-ellátási
szerződés”-t megkösse.

Erről értesül:
1./ Dr Otrosinka Sylwia

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

(A határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete
tartalmazza.)

12.) napirend: Természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó szabályozásról
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Előadó: Tatár László polgármester

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

A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

112/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó szabályozás

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátások ról szóló 1993. évi III. tv. 47. § (1) bekezdésében
meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások természetbeni
szociális ellátás formájában történő nyújtását nem szabályozza.

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

13.) napirend: Kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás
részvételi- és ajánlattételi dokumentációjának vizsgálatáról

Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

113/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Kivitelező kiválasztására irányuló meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi- és
ajánlattételi dokumentációjának vizsgálatáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az eljárás részvételi
felhívását és dokumentációját, valamint ajánlattételi felhívását és dokumentációját a
mellékletek szerint elfogadja a 72/2012.(V.31.) sz. határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat V. fejezet harmadik francia bekezdése alapján.

Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
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3.)Képviselőtestület tagjai
4.)Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.)Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.)Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.)Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
8.)Irattár

(A határozat mellékletét képező részvételi és ajánlattételi dokumentációt a jegyzőkönyv 7.és 8.
sz. melléklete tartalmazza.)

Dr. Bognár Zoltán: Mivel a 14.) és a 15.) napirend összefügg, - a TIGÁZ részvények
értékesítéséből származó összeget földvásárlásra fordítja az önkormányzat – ezért javasolja
együtt tárgyalni, amit a képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak.

14.) napirend: Az önkormányzat TIGÁZ részvényeinek értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a TIGÁZ részvények 100 %-os
névértéken történő eladását, illetve a földvásárlást támogatja.

Szatlóczki Edit: Arra szeretne választ kapni, hogy a részvények eladásával, valamint ha az
ebből származó bevételt földvásárlásra fordítjuk, jobban járunk-e? Hogyan alakul az ideig
mezőgazdasági szakfeladat bevétele?

Tatár László polgármester: 2012. évben a mezőgazdasági feladatra tervezett bevételt
valószínűleg túlteljesítjük. A megvásárolni kívánt földet az önkormányzat bérli, a jelenlegi
tulajdonosok most eladásra kínálják. Elemi érdekünk, hogy a bevételi forrás ne csökkenjen,
sőt növekedjen. A tapasztalok alapján ez a földterület kb. 1,5 mFt bevételt eredményez évente
az önkormányzatnak, a részvények után a TIGÁZ 2007. óta nem fizetett semmit.

Nagy József: Azt látja, hogy a TIGÁZ részvények sorsa bizonytalan, ha távlatokban
gondolkodunk, akkor a föld az önkormányzat vagyonát gyarapítja. Javasolja a részvények
eladását és a föld vásárlását.

Dr. Bognár Zoltán: A részvények esetében elmondható, hogy 2007. óta nincs hozadéka, a
föld megművelése viszont bevételt eredményez, a föld vásárlása növeli az önkormányzat
vagyonát, csak az állam el ne vegye a földeket.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza,
hogy a tárgyi eszközökkel felelős módon kell gazdálkodni. A döntésnél mérlegelni kell, hogy
vagyontárgyért vagyontárgyat vásárolunk és ma a legbiztosabb vagyontárgy a föld.

Herman József: Elmondja, hogy az elmúlt években ő volt a legnagyobb ellenzője a
mezőgazdasági gazdálkodásnak. Ennek az az oka, hogy az akkori vezetés nem megfelelően
gazdálkodott a földeken. Az utóbbi 2 év tapasztalata viszont az, hogy a jelenlegi polgármester
és képviselőtestület vezetésével gazdaságossá lehet tenni a mezőgazdaságot is, ezért egyetért
a föld vásárlásával.

Ficsor Dénes: Nagyon örül annak, hogy a képviselőtestület támogatja a mezőgazdasági
gazdálkodást, jövőt lát benne. Egyetért a részvények 100 %-os névértéken történő
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értékesítésével és a föld megvételével. Az állam nem fogja a földeket az önkormányzatoktól
elvenni, sok ember van nehéz anyagi helyzetben, nincs végzettségük és sehol nem tudnak
munkát vállalni. Az önkormányzat a földterület növelésével munkalehetőséget biztosíthat a
szociálisan rászorulók számára, úgy látja a kormánynak is ez a terve.

Nardai Dániel: A Fegyvernek területén lévő NFA-s földeket az önkormányzat fogja
megkapni 2012-ben. A kormány jövőbeni szándéka, hogy az önkormányzat foglalkoztassa a
településen élő munkanélkülieket. Az állam tehát inkább az önkormányzati földterület
növelését szorgalmazza, nem pedig az elvételét. A beszámolóban leírta, hogy ha a földterület
nagysága csökken, akkor az önkormányzat bevétele is kevesebb lesz, hiszen kisebb területen
gazdálkodik.

További hozzászólás nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal a 14.) sz. előterjesztés „A”
alternatíváját fogadják el az alábbi határozati javaslat szerint:

114/2012.(VIII.23.) számú önkormányzati határozat:

TIGÁZ részvények értékesítéséről

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Baál
Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat Tigáz részvényeire adott vételi ajánlatát.

2. Az ajánlat elfogadásával a névértéken, 8.904.000,- Ft-ért Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat tulajdonát képező 8.904 db, vagyis 8.904.000,- Ft értékű TIGÁZ
részvényét értékesíti a Baál Vagyonkezelő ZRT. részére .

3. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a
szerződést aláírja.

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Korányi Tamás vezérigazgató (Baál Vagyonkezelő Zrt. )
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

Ficsor Dénes: Javasolja, hogy a 15.) napirend határozati javaslatát módosítsa a
képviselőtestület, 2. pontba kerüljön be, hogy „Az ingatlanok megvásárlásának forrása a
TIGÁZ Zrt. részvények értékesítéséből származó bevétel.”, a 3. pont pedig: „Megbízza a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.”

A módosító indítvánnyal a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek és 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozzák:

115/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:
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a fegyverneki 0155/1 és 0148/4 hrsz-ú szántó területek megvásárlásáról.

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

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0155/1
hrsz-ú, szántó művelési ágú 7,0035 ha nagyságú 207.84 AK értékű,
valamint a fegyverneki 0148/4 hrsz-ú szántó művelési ágú 2,2248
ha nagyságú 54.71 AK értékű ingatlanok megvásárlására ajánlatot
tesz Pap Jánosné Szolnok Kassák L. út 13. II/8. sz. alatti lakos
8.000.000.- Ft összegben.

2. Az ingatlanok megvásárlásának forrása a TIGÁZ Zrt. részvények
értékesítéséből származó bevétel.

3. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Pap Jánosné 5000 Szolnok, Kassák L. út 13. II/8.
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

16.) napirend: Kötelezettségvállalás foglalkoztatásra
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja. Egyetért a 2 fő alkalmazásával, de fenntartással kezeli a személyeket.

Ficsor Dénes: A képviselőknek arról kell dönteni, hogy az önkormányzat alkalmazzon-e 2 fő
településőrt, a személyek kiléte nem tartozik ide.

Papp Róbert: A településen a közbiztonság katasztrofális. Támogatja a polgármester
kezdeményezését annak érdekében, hogy ez az állapot javuljon, de a személyeket illetően
egyetért Dr. Bognár Zoltán képviselőtársa véleményével.

Tatár László polgármester: A 2 fő településőrt 2012. szeptember 1-től 2013. május 31-ig
alkalmazzuk a Munkaügyi Központ támogatásával, 3 hónap próbaidővel. Kéri, hogy az
előítéleteket tegyük félre és az első három hónap tapasztalata megmutatja a döntés
helyességét, illetve tévedésünket is. Sokat töprengett azon, hogyan lehet a közbiztonságon
javítani, jelenleg ezt a megoldást tartja célravezetőnek, de szívesen fogadja a képviselők
ötleteit. Nem az erőszak a megoldás, hanem a tekintély kivívása.

Herman József: Az elmúlt héten sok tárgyalást folytatott a 2 fővel, akik közül az egyik nem
akarta vállalni a feladatot. Megállapodtak abban, hogy a 3 hónap próbaidő alatt kísérletet
tesznek a probléma megoldására. Nem az erőszak és az ellenségeskedés szítása a cél, hanem a
településen egyre nagyobb számban előforduló bűncselekmények csökkentése, megelőzése.
Minket, képviselőket azért választottak meg, hogy irányítsuk a település életét és védjük meg
a lakosokat.
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Szatlóczki Edit: Két nappal ezelőtt tudta meg, hogy kik lesznek a településőrök. Miért
Herman József folytatott tárgyalásokat ezekkel az emberekkel?

Tatár László polgármester: Többek között ezt a feladatot kapta, mint közalkalmazott. A
következő testületi ülésen már le tudjuk szűrni az eltelt időszak tapasztalatait.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal kötelezettséget
vállalnak 2 fő településőr foglalkoztatására és az alábbi határozatot hozzák:

116/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatnál álláshely növeléséről

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatnál 2012.
szeptember 1-től 2013. május 31-ig 2 fő létszámnövekedést hagy jóvá 5369 FEOR sz.
Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások c. munkakör ellátására.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2012. évi költségvetése terhére 390.300,- Ft és a 2013. évi költségvetése terhére
780.600,- Ft összegben a bérköltségek 50 %-ára.

3.) A változást a soron következő költségvetés módosításkor a költségvetési rendeleten át
kell vezetni.

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

17.) napirend: Építési telek (Vörös Csillag út) értékesítési ajánlatáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja, forrás hiányában nem vásároljuk meg a területet.

Tatár László polgármester: Egy belterületi ingatlanról van szó, építési telek, nem lehet
gazdálkodást folytatni, amelyre most az önkormányzatnak szüksége van.

Hozzászólás nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében döntöttek arról, hogy
a megvásárlásra ajánlott belterületi telket nem vásárolják meg az alábbi határozat szerint:

117/2012.(VIII.23.) sz. határozati javaslat

a fegyverneki 1748/3 hrsz-ú, természetben Fegyvernek Vörös Csillag úti ingatlan
megvásárlásáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bek. b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 1748/3 hrsz-ú,
természetben Fegyvernek Vörös Csillag úti, 13.346,0 m2 (1,335 ha) nagyságú,
700.000,-Ft azaz hétszázezer forint értékben felajánlott beépítetlen belterületi ingatlant
forráshiánya miatt nem vásárolja meg.

Erről értesül:

1. Popovics László és neje
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester megköszöni a megjelentek aktív részvételét és az ülést 18,10
órakor bezárja.

Kmft.

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

(: Dr. Bognár Zoltán :)
Jkv. hitelesítő


