
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2009. január 29-én – csütörtök – 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. 2009. évi költségvetés előzetes tárgyalása, a tervkoncepció módosítása
3. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
4. Előterjesztés (tájékoztató) a társulási megállapodások módosításáról
5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásáról
6. Előterjesztés a 215/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (könyvtári pályázat)
7. Előterjesztés a 216/2008.(XI.27.) sz. határozat módosításáról (közművelődési pályázat)
8. Előterjesztés a Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
9. Előterjesztés a Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
10. Előterjesztés a Kilián u. 24. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
11. Előterjesztés a 0324/19 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlásra.
12. Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos 83/2008.(V. 29.) számú határozattal

módosított 51/2008 (IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.
13. Előterjesztés a 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról
14. Előterjesztés a tankötelesek beíratásáról
15. Előterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

módosításáról

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2, 3, 4. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

Fegyvernek, 2009. január 22.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. január 29-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete kérésére kezdeményeztük a Nemzeti Fejlesztési és

Gazdasági Minisztériumnál, hogy Fegyvernek és Örményes illetékességi területén Fegyvernek
lássa el az I. f. építésügyi hatósági jogkört. Kérelmünkre a minisztérium válaszában közölte, hogy
első fokon csak annak az önkormányzatnak a jegyzője jogosult, akit a kormányrendelet 2004.
január 1-ig kijelölt, és ezen változtatni nem lehet. Örményes esetében Törökszentmiklós
illetékességi területébe sorolja ezt a feladatot. Ezt követően Jauernik István országgyűlési
képviselő úr segítségét kértük az ügyben.

 A folyékony hulladékkezelő telep mechanikai előkezelését, iszap víztelenítésének tervezését és
kivitelezését a GEOTORR Zrt. (jogutód: ETS-Építő Zrt.) végezte, azonban garanciális problémák
merültek fel,melyeket a kivitelező a mai napig sem javított ki. Ezért a Fazekas Ügyvégi Iroda
(Szolnok) képviseletében dr.Fazekas Attila ügyvéddel megbízási szerződést kötöttünk a bírósági
képviseletre.

 A Kuruc Hagyományőrző Egyesület (Rákóczifalva) „Hagyományok útja” c. kiadványában
ingyenesen jelenteti meg Fegyvernek kulturális és művészeti értékeit. Ehhez kérték, hogy
engedélyezzük a község címerének használatát is. Az önkormányzati rendeletünk alapján a
címer használatot engedélyeztem.

 13-án a Törökszentmiklósi Rádiónak nyilatkoztam a 2008. évi önkormányzati munkáról és a
2009. évi várható feladatokról.

 Január 16-án az örményesi és a kuncsorbai polgármesterrel egyeztettem az intézményi
társulásokkal kapcsolatosan.

 19-én az intézményvezetőkkel, 20-án a gazdaságvezetőkkel tárgyaltunk a 2009. évi költségvetés
készítéséről.

 A horgászok a 2008. évi halfogási naplókat a korábbinál nagyobb számban küldték vissza a
vízműnek. A 2009. évi haltelepítési közbeszerzési pályázatot elindítottuk

 A Csobánkai útra fejlesztési hitel szerződést aláírtam, így lehetőség van a hitel lehívására.

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Nov. 1 3 1 248
Dec. 2 1 6 1 218

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés decemberben:

- temetési segély 3
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 52
- lakásfenntart.tám.elutasítás -
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései november hónapban:

- átmeneti segély megállapítás -



2

- átmeneti segély elut. 4
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

a beszámolási időszakban felhasználás nem volt, maradvány: 103.516 Ft.

IV. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása: nemleges
 Sportkör támogatása: nemleges
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,

szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
Szilasi és Társa Kft Örményes Szalai

S.Ált.Isk.épület
korszerűsítés

22.673.009.-

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

 2008. évi LXXVIII. tv. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról.

 2008. évi LXXIX. tv. a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének
védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

 2008. évi LXXXI. tv. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
 2008. évi LXXXII. tv. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó

egyes törvények módosításáról
 2008. évi LXXXVI. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi I. tv.

módosításáról
 2008. évi XCI. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. valamint egyéb törvények
módosításáról

 307/2008.(XII.20.) Korm.r. az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet
nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
133/2007.(VI.13.) korm.r. módosításáról

 164/2008.(XII.20.) FVM r. a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
 2008. évi C. tv. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
 2008. évi CI. tv. a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési

hozzájárulásról
 2008. évi CII. tv. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
 2008. évi CV. tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról.
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 2008. évi CVI. tv. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
 2008. évi CVII. tv. egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
 2008. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosításáról
 2008. évi CX. tv. egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér

kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
 318/2008.(XII.23.) Korm.r. a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

szervéről
 2008. évi CXI. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. módosításáról
 2008. évi CXII. tv. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. módosításáról
 327/2008.(XII.30.) Korm.r. az államháztartás működési rendjéről szóló

217/1998.(XII.20.) Korm.r.módosításáról
 340/2008.(XII.30.) Korm.r. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 341/2008.(XII.30.) Korm.r. pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal

kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Fegyvernek, 2009. január 22.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére a Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Holló Ilona Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a tulajdonát képező
Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. (681 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes területe 984 m2, melyből a lakás
alapterülete 75 m2 nagyságú – 2 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, előszoba, kamra van, a melléképület 15 m2
nagyságú. A lakás közepes állagú, a víz – gáz bekötésre került. Az eladó a vételárat 2.500.000.- Ft-ban határozta
meg, fizetés módját pedig átutalással Az ingatlanról értékbecslést nem készíttettük.
A lakás megvásárlása mellett szól, hogy egyrészt a helyi ingatlanárakat figyelembe véve az eladási ár
alacsonynak mondható (tekintettel a telekárra, lakás állapotára és közművesítettségére); másrészről a
megvásárlásra kerülő ingatlant olyan bérlőnek tudnánk bérbeadni, aki a későbbiek folyamán (2010. évvégéig)
meg kívánja vásárolni ezen ingatlant. Amennyiben hitelből vásároljuk meg az ingatlant, abban az esetben a
lakbér mértéke éves viszonylatban 60 %-ban fedezné az erre a célra felvett hitel éves kamatát.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjen.

……………………../2009. (I. 29.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti ingatlan megvételéről.

„A” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti

ingatlant megvásárolja a 2009. évi költségvetés terhére 2.500.000.- Ft-ért Holló Ilona
Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti lakostól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti ingatlant
forrás hiányában nem vásárolja meg Holló Ilona Fegyvernek, Kilián u. 24. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. január 21.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Stefán A.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére 0324/19 hrsz-ú szántó
művelési ágú ingatlanból történő területvásárlásra.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fegyverneki 0324/19 hrsz. alatti, 8,1462 ha területű, 168.40 AK értékű szántó és árok művelési ágú
ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. Csikós Imréné Törökszentmiklós, Batthyány u. 56. sz. alatti
lakos, mint társtulajdonos jelezte az önkormányzat felé értékesítési szándékát, de az árra nem tett
ajánlatot. Eladó tulajdonát képezi 3,2393 ha területű és 66.97 AK értékű termőföld. A fenti területnek
az önkormányzat 2002. szeptember 01-től haszonbérlője. (ajánlat mellékelve)

Mivel az önkormányzatnak a fenti hrsz. alatt tulajdonrésze nincs, ezért nem javaslom az ingatlanrész
megvásárlását.
Amennyiben a testület mégis a vétel mellett döntene, úgy a helyi viszonyoknak megfelelő termőföld
értékeként 5-10 eFt/AK áron, összesen 334,85-669,7 eFt-ért lehetne megvásárolni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül
dönteni szíveskedjen.
Annak ellenére, hogy a vételt nem javasoljuk, mivel az eladó kérne árajánlatot is, ezért a „B”
alternatívában 7.000 Ft/AK árat javaslunk.

……………………../2009. (I. 29.) sz. határozati javaslat
A fegyverneki 0324/19 hrsz-ú szántó és árok művelési ágú ingatlanból történő
területvásárlására.

„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0324/19 hrsz. alatti osztatlan
közös tulajdonból forrás hiányában nem vásárolja meg Csikós Imréné tulajdonát.

„B” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0324/19 hrsz. alatti
osztatlan közös tulajdonból 3,2393 ha nagyságú, 66.97 AK értékű szántó és árok művelési
ágú ingatlant 7.000 Ft/AK áron, azaz 468.790.- Ft-ért Csikós Imréné Törökszentmiklós,
Batthyány u. 56. sz. alatti tulajdonostól megvásárolja a 2009. évi költségvetés terhére.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. január 20.
/:Huber Ferenc:/

polgármester
Készítette: Dományné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. január 29-i ülésére a Településközpont re-
habilitációjával kapcsolatos 83/2008 (V. 29.) számú határozattal módosított 51/2008

(IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint az bizonyára ismert a tisztelt Képviselőtestület előtt, az 51/2008 (IV.03.) sz. határozat alapján be-
nyújtott „Fegyvernek nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja” című pályázat
53.600.546 Ft összköltség mellett 48.240.491 Ft támogatásban részesült.
Az engedélyeztetési eljárás során tudomásunkra jutott információk, valamint a Közreműködő Szervezet-
tel (KSZ) folytatott megbeszélések során megállapítást nyert, hogy a pályázatban szereplő 2 db buszvá-
ró pavilon építése, a fennálló feltételek mellett pályázati forrásból nem valósítható meg.
A KSZ tájékoztatása szerint nem elégséges a vonatkozó területet bérelni, annak adás-vétel útján az Ön-
kormányzat tulajdonába kell kerülni. Erre a rendelkezésre álló rövid határidők, a helyi és ágazati jogsza-
bályok előírásai miatt nincs mód.
A probléma megnyugtató rendezése és a támogatási szerződés mihamarabbi megkötése érdekében, a
projekt műszaki tartalmát a buszváró pavilonok építésének bruttó 1.437.263 Ft költségével csökkenteni
szükséges. A beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul:

83/2008 (V.29. hat. Módosító javaslat

Saját erő 5 360 055 5 216 328

Támogatás (90%) 48 240 491 46 946 955

Összesen 53 600 546 52 163 283

Ezzel összhangban a projekt forrásösszetételének és műszaki tartalmának módosítása szükséges.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

………………………./2009 (I.29.) számú határozati javaslat
Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 51/2008

(IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a településközpont rehabilitációjával
kapcsolatos pályázatról szóló – 83/2008.(V.29.) sz. határozattal módosított – 51/2008.(IV.3.) sz.
határozatban jóváhagyott 53.600.546.- Ft összegű beruházásból lemond a buszváró pavi-
lonok építésének bruttó 1.437.263 Ft költségéről.

2. A beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja:

2009 év

Saját erő (10%) 5 216 328

Támogatás (90%) 46 946 955

Összesen 52 163 283

3. Megbízza a polgármestert a közbeszerzés eljárás lefolytatásával és a támogatási szerződés aláírásával.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. január 21.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Nardai D.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére a „Fegyvernekért díj”
adományozásáról szóló 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület december 18-i ülésén 225/2008.(XII.18.) sz. határozatában Lelovich Györgynek
„Fegyvernekért díj”-at adományozott.
A helyi kitüntetésekről szóló rendeletünkben nincs szabályozva, hogy a kitüntetett halála után a
kitüntetést és a díjjal járó pénzjutalmat ki veheti át. Erről a határozatban sem rendelkeztünk.
Ezért javaslom, hogy a határozatot egészítsük ki a következő szöveggel: „A díjjal járó oklevelet
Galántai Lelovich György özvegye vagy közeli hozzátartozója, a pénzjutalmat özvegye, Berek Teréz
Mária (Négyes, Rákóczi u. 67. 3463.) veheti át.”

……/2009.(I.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat

A „Fegyvernekért Díj” adományozásáról szóló 225/2008.(XII.18.) sz. határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernekért Díj”
adományozásáról szóló 225/2008.(XII.18.) sz. határozatot az alábbi
szöveggel egészíti ki:

„A díjjal járó oklevelet Galántai Lelovich György özvegye
vagy közeli hozzátartozója, a pénzjutalmat özvegye, Berek
Teréz Mária (Négyes, Rákóczi u. 67. 3463.) veheti át.”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 22.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére
a tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bek. szerint a szülő március 2. és április 30. között köteles beíratni tanköteles
gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az iskola a
beiratkozás idejét, a határidőt megelőzően legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. rendelet 9. §-a úgy szabályozza a tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratását, hogy a beíratás időtartama a miniszteri rendeletben foglalt időtartamon belül 4 hét, melynek
naptári időpontját az önkormányzat tanévenként határozza meg. Az intézmények vezetőivel egyeztetve
javaslom, hogy a képviselőtestület a 2009. évben tankötelessé váló gyermekek beíratásának időpontját
2009. március 16-tól 2009. április 08-ig állapítsa meg.

………/2009. (II. 29.) sz. határozati javaslat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 16.
§. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat
fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő kérdésekről szóló
3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2009-ban tankötelessé váló gyermekek
általános iskolai beíratásának időpontját 2009. március 16. és 2009. április 08.
közötti időben határozza meg.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek, 2009. január 22.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére
a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója azzal a kéréssel fordul a Tisztelt
Képviselőtestülethez, hogy az intézmény Alapító Okiratában az alábbi változtatást engedélyezni
szíveskedjen.

A II. rész 3.) bekezdése az alábbiak szerint változik
Egyéb tevékenysége kiegészül:

(Óvodai fejlesztőprogram működtetése)”óvodai fejlesztő felkészítés”

Indoklás:

A 2008-as óvodai évben pályázatot adtak be az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
óvodai fejlesztő programjára.
A 9/2008. (III. 29.) 1. § (1) pontja szerint az óvodai fejlesztő program után igényelhető támogatás
kizárólag olyan intézményben vehető igénybe, amelynek alapító okiratában, valamint helyi nevelési
programjában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel. A tevékenység pontosításának
megnevezése végett szükséges a fent említett kiegészítést megtenni.
Az oktatás-neveléssel kapcsolatos egyéb pályázatokon is a kiírók előnyben részesítik azokat az
intézményeket, melyeknek Alapító Okiratában megjelenik a pályázati cél.

A fenti indoklás alapján javaslom az alábbi határozati javasat elfogadását:

………../2009. (I.29.) sz. határozati javaslat:
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

A II. rész 3.) Egyéb tevékenysége második franciabekezdése az alábbi feladattal egészül ki:
(Óvodai fejlesztőprogram működtetése), óvodai fejlesztő fejkészítés.”

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. január 29.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELTŐERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére a 2009. évi előzetes
költségvetésről és tervkoncepcióról

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2008. novemberi ülésen a 197/2008.(XI.27.) sz. határozattal fogadtuk el a 2009. évi költségvetési
tervkoncepciót, melyet a költségvetési törvény ismeretének hiánya miatt csak szerkezetében tudtuk
elkészíteni, illetve a dologi kiadások bázis szintű meghatározását tudtuk elfogadni. Nem került
meghatározásra a tervezhető folyószámla hitel (hiány) sem.
A január15-i soron kívüli ülésre már a költségvetési törvény ismeretében tudtunk készíteni egy
költségvetési javaslatot, azonban még a 2008. évi tény adatokat nem ismertük. Ez az anyag 132.132
eFt folyószámla hitelt (hiányt) tartalmazott, mely csak működés eredménye (információs táblarendszer
önerő, településközpont hitel önerő), mivel a fejlesztések közül csak azok kerültek tervezésre, melyek
folyamatban vannak, és a kiadási, fejlesztési hitellel és pályázati pénzzel le vannak fedezve, tehát
folyószámla hitel többletet nem eredményeznek.

Az ülést követően elvégeztük az intézmények és a hivatal költségvetésének felülvizsgálatát.

A január 15-i ülésre beadott anyagban összegezve: 6.592 eFt folyószámla hitel növekedés az alábbi
okokra vezethető vissza:

 hitel törlesztés növekedés - 16.894 eFt
 részben önálló in. hiány növekedése - 14.582 eFt
 önálló intézmények és hivatal többlete + 24.884 eFt
Összesen: hitel növekedés + 6.592 eFt

A jóváhagyott koncepció és a költségvetés felülvizsgálata után elkészítettük a „B” táblán (1. és 1/a.
melléklet) lévő előzetes költségvetési javaslatot.

A január 15-i előterjesztéshez képest a felülvizsgálat és a módosító javaslatok alapján az alábbi
változások történtek:

Bevételi oldalon:
 működési bevétel + 7.429 eFt-tal
 főösszeg + 41.295 eFt-tal
 folyószámla hitel + 30.292 eFt-tal
 felhalmozási hitel + 6.030 eFt-tal nőtt
 működésre átvett pénzeszköz - 2.456 eFt-tal csökkent

Kiadási oldalon:
 főösszeg + 41.295 eFt-tal nőtt
 bér + járulék - 584 eFt-tal csökkent
 dologi kiadás + 1.603 eFt-tal nőtt
 felhalmozási kiadás + 7.580 eFt-tal nőtt
 tartalék + 37.160 eFt-tal nőtt
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Az így elkészített anyagban a 2/a-2/b. melléklet alapján 2008-hoz viszonyítva 2009-ben a működési
bevételek 96.929 eFt-tal csökkentek. Ennél kisebb mértékben, 50.388 eFt-tal a működési kiadások. A
kettő különbségeként 46.541 eFt nincs lefedezve 2009-re, vagyis ennyivel romlott az önkormányzat
poziciója. Ennek okai:

 + 16.894 eFt. hitel törlesztés növekedés
 + 23.605 eFt tartalék növekedés
 + 6.042 eFt egyéb bevétel-kiadás különbségéből adódik.

A növekedést csak részben csökkenti a helyi adó és SZJA többlet. A hiány a forrás nélküli kiadások
növekedéséből ered.

 az Orvosi Rendelő forrás kiegészítése 11.089 eFt,
 a szennyvízszippantás 16.399 eFt. támogatása,
 a tartalékba helyezett alapok és egyéb kötött felhasználású kiadások (rendezvények

támogatása) 23.746 eFt,
 a társult intézmények finanszírozás átvállalása 5.977 eFt,
összesen: 57.211 eFt.

Az elkészült javaslathoz a koncepció módosítást is jóvá kell hagyni. E módosítás indokai:

Az önálló intézményeknél csak pontosításokat végeztünk, kivéve a Művelődési Házat, ahol a szakköri
órát 716-ról 500-ra javasoljuk csökkenteni. A részben önálló intézményeknél az Orvosi Rendelőnél az
ügyeleti takarítás túlórájával csökkentettük a kiadásokat, és az orvosoknak jóváhagyott 24.000 Ft/12
órás hétközbeni ügyeleti díjat ismét javasoljuk 19.000 Ft/12 órára csökkenteni. Erre külön
előterjesztést teszünk a tartós kötelezettségvállalás módosításában.

A Vízmű poziciójának javítása érdekében bevétel növelésre kintlévőségek behajtásából, kiadás
csökkentésre a tartalék feloldásával teszünk javaslatot.

A Gyermekélelmezési Konyha bevétel növelését és 0,5 fő létszám csökkentését javasoljuk.

A Gazdasági ágazatban javasoljuk módosítani a működési kiadások kiegészítését 48.096 eFt-tal
(44.580 eFt-ra), az igazgatásnál csak pontosítást kell végezni.

Továbbá javasoljuk, hogy a tartalékot növeljük meg 33.160 eFt-ra azzal, hogy csak az intézményi
tartalék és a koncepció 2.6 és 2.71. pontjában szereplő összegek – 12.214 eFt - legyenek
felhasználhatók, a többi fejlesztésről a költségvetés évközbeni változásának ismeretében szabad forrás
esetén legyen döntés.
A fejlesztéseknél 7.580 eFt fejlesztési többletet javasolunk, ebből 5 millió Ft-ot a kétpói hulladéktelep
beruházásának önrészeként, 2.580 eFt-ot mezőgazdasági gép vásárlásra. E növekedés 1.150 eFt
folyószámla hitelből és 6.030 eFt fejlesztési hitel növekedésből valósítható meg.

A felsorolt módosításokkal és kikötéssel javasoljuk, hogy a folyószámla hitelt 162.424 eFt-tal hagyja
jóvá a testület.

……………./2009.(I.29.) sz. határozati javaslat

Az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal elfogadott költségvetési tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2009.(I.15.) sz. határozattal
elfogadott költségvetési tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat 2.4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép:
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„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 5.262 3.628
Ebből: Fegyvernek 2.925 2.377

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 5.716 6.496
Ebből: Fegyvernek 3.044 4.356

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szak. 13.846 14.683
Ebből:
- Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 7.028 5.172
- Móra F. Általános Iskola részjogkörű
tagintézmény 3.805 5.395

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.354 2.658

V. Körjegyzőség 8.904 2.629
Igazgatás 31.370
Szakfeladatok 128.979

A.) Gyermekélelmezési Konyha 23.520 8.398
B.) Vízmű 34.028 13.154
C.) Orvosi Rendelő 3.757 1.783”

2.) A határozat 2.43. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. pont lép:
„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.)

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 1.189
Ebből: Fegyvernek 1.189

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 27.862
Ebből: Fegyvernek 26.062

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 51.601
Ebből:
Orczy A.Ált.Isk. és Szakisk. 30.623
Móra F.Ált.Iskola részjogkörű
tagintézmény 5.059

- Művelődési Ház és Könyvtár 15.844
- Körjegyzőség 118.842

Ebből Fegyvernek 105.442”

3.) A határozat 2.44. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.44. pont lép:

„2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha + 2.474
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- Vízmű + 2.500
- Orvosi Rendelő -11.089
- Igazgatás - 38.039
- Szakfeladatok - 44.584

Képzett szám, a saját működési+tőke+működésre átvett pénzeszköz,
társulás nélkül. Bevétele szembe állítva a személyi + járulék +dologi
és működési célú pénzeszköz kiadásokkal.”

4.) A határozat 2.54. pontja az alábbira módosul:
„2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

5.) A határozat kiegészül az alábbi 2.61. ponttal:
„2.61. „Zárolt tartalék”: 33.160 eFt.

6.) A 2.75. pont az alábbira módosul:
„2.75. A költségvetés 162.424 eFt. hiánnyal tervezhető.”

7.) A „2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)” táblázat a Gyermekélelmezési
Konyha és az Mindösszesen sorok az alábbira módosulnak:

2008.12.31. Évközi változás 2009.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás

Állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8
órás

Fogl.f
ő

8 órás
állásh.

Gyermekélelmezési Konyha 21 20,75 -1 09.02.01. -0,5 20 19,25

Mindösszesen 285 267,15 285,5 267,95

Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2009. január 23.

Huber Ferenc
polgármester
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MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

(eFt-ban)
2/a.sz.melléklet

Megnevezés 2008 Telj. 2009. Eltérés (2008 –
2009

Saját bevétel 470.544 501.283 451.411 - 19.133
Pénzmaradvány - 58.173 -
Állami támogatás 735.628 830.377 658.935 - 76.693
Átvett pénzeszköz
műk. 127.881 134.381 111.427 - 16.454
Átvett fejlesztés 204.698 6.223 51.699 - 152.999
SZJA 266.601 269.833 276.682 + 10.081
Helyi adó 47.219 70.000 49.303 + 2.084
TB finanszírozás 28.287 29.402 30.756 + 2.469
Működési hitel 125.540 234.597 162.424 + 36.884
Felhalmozási hitel 84.051 25.138 17.900 - 66.151
Kölcsön 4.237 8.321 4.960 + 723
ÖSSZESEN 2.094.686 2.167.748 1.815.497 - 279.189
Le: hitel+fejl.átvett 414.289 - 265.958 - 232.023 - 182.266
Működési bevétel 1.680.397 1.901.790 1.581.484 -96.923

MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

eFt-ban 2/b. sz. melléklet
Megnevezés 2008 Telj. 2009. Eltérés (2008-

2009)
Személyi 658.608 681.993 592.841 - 65.767
Járulék 205.025 210.781 184.010 - 21.015
Dologi 581.561 652.436 593.492 + 11.886
Műk.pénzeszk.átad. 9.942 25.457 10.036 + 94
Fejl.pénzesk.átad. 1.500 5.706 - - 1.500
Egyéb tám. 151.246 160.551 151.246 --
Ellátottak pénzbeli
tám. 2.971 5.402 1.826 - 1.145
Felhalmozás 310.915 101.059 66.709 - 244.206
Tartalék 18.771 - 44.374 + 26.603
Hitel törlesztés 148.869 245.759 165.763 + 16.894
Adott kölcsön 4.732 6.374 4.200 - 532
Támogatási kiadás 546 - - - 546
ÖSSZESEN 2.094.686 2.095.518 1.815.497 - 276.141
Ebből: - 346.818
- felhalm.és hitel
törl.nélkül - 461.284 - 346.818 - 232.472 - 228.801
Működési kiadás 1.634.902 1.748.700 + 1.583.025 - 47.340
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ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK (I-V. CÍM)
BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 3/a. sz.melléklet

Megnevezés 2008 Telj. 2009 Eltérés (2008-
2009)

Saját bevétel 61.079 61.368 61.430 + 351
Int.finanszírozás 767.357 769.600 695.155 - 72.202
Szoc.pol.tám. 73.902 74.366 80.940 + 7.038
Pénzmaradvány - 33.114 - -
Átvett pénzeszköz
- működés 7.238 14.075
- fejlesztés 5.883
ÖSSZESEN 909.576 458.436 841.139 - 68.437
Kiadás 909.576 841.139 - 68.437

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK (I-V. CÍM)
KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 3/b. sz.melléklet

Megnevezés 2008 Telj. 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Személyi 523.977 533.889 473.820 - 50.157
Járulék 160.099 163.035 144.373 - 15.726
Dologi 212.413 222.149 219.004 + 6.591
Pénzeszköz átadás 25
Ellátottak pénzbeli
tám. 2.971 5.402 1.826 - 1.145
Tartalék 10.116 - 2.073 - 8.043
ÖSSZESEN 909.576 938.433 841.096 - 68.480
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RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 4/a. sz. melléklet

Megnevezés 2008 Telj. 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Saját bevétel 270.119 258.114 264.994 - 5.125
Átvett pénzeszköz 1.500 2.680 1.500 -
TB finanszírozás 28.287 29.402 30.756 +2.469
ÖSSZESEN 299.906 290.196 297.250 - 2.656
KIADÁS
ÖSSZESEN 312.977

321.160
303.365 - 9.612

Eltérés - 13.071 - 30.964 - 6.115 - + 6.956

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 4/b. sz. melléklet
Megnevezés 2008 Telj. 2009. Eltérés (2008

– 2009)

Személyi 64.185 69.645 66.594 + 2.409
Járulék 20.261 21.135 20.827 + 566
Dologi 213.042 226.030 215.019 + 1.977
Pénzeszközát.műk. 288
Pénzeszközát.fejl. 836
Tartalék 3.389 - 925 - 2.465
Felhalmozás 12.100 3.226 - - 12.100
ÖSSZESEN 312.977 321.160 303.365 - 9.612
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GAZDASÁGI ÁGAZATBEVÉTELEK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 5/a. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Saját bevétel 131.859 115.515 - 16.344
Működésre átvett
pénzeszköz 22.669 22.714 - 455
Összesen 154.528 138.229 - 16.299

GAZDASÁGI ÁGAZAT
KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

E Ft-ban 5/b. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Személyi 52.396 37.330 - 15.066
Járulék 17.944 11.058 - 6.886
Dologi 125.880 128.099 + 2.219
Átadott pénzeszköz 5.900 6.600 + 700
Összesen 202.120 183.087 - 19.033
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IGAZGATÁS BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
eFt-ban 6/a. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Saját bevétel 7.487 9.472 + 1.985
Műk.pénzeszköz 96.474 83.642 - 12.832
Fejl.tám. 204.698 51.699 - 152.989
Kölcsön visszafiz. 4.237 4.960 + 723
Összesen 312.896 149.773 - 163.123

IGAZGATÁS KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
eFt-ban 6/b. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Személyi 18.050 15.097 - 2.953
Járulék 5.005 5.178 + 173
Dologi 30.226 31.370 + 1.144
Átadott pénzeszköz 4.042 3.436 - 606
Felhalmozás 145.777 59.129 - 86.648
Tartalék 5.266 42.376 + 37.110
Kölcsön folyósítás 4.732 4.200 - 532
Összesen 213.644 160.786 - 52.858

ADÓHALMOZÓ + HITEL
eFt-ban 7/a. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Állami tám. 735.628 658.935 - 76.693
SZJA 266.601 276.682 + 10.081
Helyi adó 47.219 49.303 + 2.084
Működési hitel 125.540 162.424 + 36.884
Fejl.hitel 84.051 17.900 - 66.151
Összesen 1.259.039 1.165.244 - 93.795

EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK KIADÁSAI
(HITEL TÖRLESZTÉS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS, SZOCIÁLPOLITIKA)

eFt-ban 7/b. sz. melléklet

Megnevezés 2008 2009. Eltérés (2008
– 2009)

Hitel törlesztés 148.869 165.763 + 16.894
Intézmény fin. 767.357 695.155 - 72.202
Szociális kiadás 159.763 153.820 - 5.943
Étkezési tám. 73.902 80.940 + 7.038
Összesen 1.149.886 1.095.678 - 54.208



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló, többször módosított 6/2003.(I.31.) sz. határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 6/2003.(I.31.) sz. határozatunkat legutóbb a 196/2008.(XI.27.) sz. határozattal módosítottuk.

Az időközben bekövetkezett változások miatt több módosításra lesz szükség, ami az intézményi
pótlékokat érinti. Ezek február 1-től lépnek hatályba, erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg.

Ezért csak az előzetes költségvetés készítésénél javasolt költség csökkentést terjesztjük elő, mely az
orvosi ügyeleti díjakra vonatkozik.

Eszerint az Orvosi Rendelő bevétele és kiadása közötti különbség az előzetes koncepcióban 12.629
eFt, melyet 1.540 eFt-tal javasolunk csökkenteni 11.089 eFt-ra. Ez csökkenti Örményes és Kuncsorba
hozzájárulását is.

Javaslatunk: 2008. augusztus 1-től érvényben lévő hétközbeni 18 órás ügyeletre eső 2.000 Ft/óra
díjat töröljük, és a korábbi összeg, a 19.000 Ft/12 óra vállalkozói díj maradjon érvényben. Ez
1.250 eFt. kiadás megtakarítást jelent, a többi az ügyelet egyéb költségeinek megtakarítását
eredményezi.

……./2009.(I.29.) sz. határozati javaslat
A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítás

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló határozatot 2009. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az V/2. pont első és második franciabekezdése hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép:

 háziorvosok: hétvégi ügyeletre bruttó 19.000 Ft/12 óra vállalkozói díj
 háziorvosok: 2008. augusztus 1-től hétköznap, 12 órás ügyeletre,

annak a hónapnak a végéig, amíg az I. sz. házi gyermekorvosi
álláshely nem kerül betöltésre: bruttó 2.000 Ft/óra vállalkozói díj

 „háziorvosok: hétközbeni és hétvégi ügyeletre: bruttó 19.000 Ft/12
óra vállalkozói díj”

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Orvosi Rendelő
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 23.
Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

támogatására

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatási kéréssel fordult Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületéhez.

A közalapítvány 1997. óta működik a megyében. Alapítói Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése
és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése. Feladata a megyei közoktatás-fejlesztési tervbe foglalt
országos és körzeti jellegű fejlesztési célok támogatása. A közalapítvány e célnak az eltelt 12 évben
megfelelt, támogatásaik elérték a megye minden közoktatási intézményt fenntartó települését.

A közalapítvány a központi támogatásnak mindig csak egy csekély, jogszabályban rögzített hányadát
(2008-ban 1 %) használhatja fel a pályázatok lebonyolítására, kifejezetten működési célra pedig a
jelzett összegekből sem szabad fordítania semmit. Ezért már az előző három évben is kérték a helyi
önkormányzatok segítségét. A közalapítvány működését folyamatosan csak a két alapító testület
támogatta. 2007-től kezdődően szélesebb támogatást kapnak, mely kör folyamatosan bővül. 2008-ban
Besenyszögről, Tiszakürttől, Fegyvernekről, Újszászról, Jánoshidáról , Rákóczifalváról, Martfűről,,
Törökszentmiklósról, Kisújszállásról, Jászfényszaruról és Öcsödről kaptak, amit külön levélben
önkormányzatunknak megköszöntek.
Sajnos, a szélesebb körű támogatásra egyre jobban szükségük van a központi források csökkenése
miatt.

Kérik, hogy a most folyó költségvetési előkészítő munkák során – a település eddigi közalapítványi
támogatásának nagyságrendjét is mérlegelve – tervezze be az önkormányzat a Közoktatási
Közalapítvány 2009. évi működésének támogatását is.

2008. évben az önkormányzat az intézményeire benyujtott eszköz-beszerzési pályázatban 1.997.650 Ft
összegű pályázati program megvalósításához 1.598.120 Ft támogatást kértünk. Saját forrásként a teljes
program beszerzési költségének 30 %-át, 399.530 Ft-ot jelöltünk meg. A pályázat elbírálása során a
támogatás összege 541.000 Ft-ra csökkent, így a saját erő összegével együtt 940.530 Ft állt
rendelkezésünkre a pályázati program beszerzéseinek megvalósításához.

A benyújtott pályázatban szereplő intézményi arányokkal számolva az egyes intézményeknek az
alábbi összegek álltak a rendelkezésére:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda 316.390 Ft
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 624.140 Ft

Összesen: 940.530 Ft

A következő táblázatban a Közoktatási Közalapítványtól a 2005-2008. években igényelt és kapott
támogatásokat mutatjuk be.
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Megnevezés Igényelt támogatás. Kapott támogatás. Saját erő Összesen felh. (3+4)
2005. 1.830.900 786.000 458.000 1.244.000
2006. 1.432.024 493.000 358.000 851.000
2007. 1.397.000 557.000 599.000 1.156.000
2008. 1.598.120 541.000 399.530 940.530

Összesen: 6.258.040 2.377.000 1.774. 530 4.191.530

2009. évre a pályázat még nem jelent meg. A pályázatban megjelölt valamelyik témában be fogjuk
nyújtani támogatási igényünket. A közalapítványt támogató települések nagy valószínűséggel az
elbírálás során bizonyos fokig nagyobb figyelemben és méltányosabb megítélésben részesülnek.

A fentiek ismeretében kérem, hogy az alábbi alternatívák közül döntsön a Tisztelt Képviselőtestület.

………../2009. (I.29.) sz. határozati javaslat:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról

„A” alternatíva:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetés terhére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
2009. évi működéséhez 50.000 Ft összegű támogatásra.

„B” alternatíva:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában nem nyújt támogatást
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány részére.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Szolnok, Kossuth L. u.
2.

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009.január 12.

Huber Ferenc
Polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. január 29-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 215/2008(XI.27.)
sz önkormányzati határozat módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület a legutóbbi soros ülésén fogadta el a 215/2008 (XI.27.)sz. önkormányzati határozatot, melyben döntött a
TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

A pályázat kiírását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. december 29-én módosította több ponton. A módosítás érinti a
pályázat elnevezését, a pályázható összeget, a befogadni tervezett pályázatok számát, pályázható tevékenységek részleteit,
monitoringmutatóit, a beadási határidőt, a teljes konzorciumra kiterjeszti a minimum 10 millió max 100 milliós határt, ami
eddig a konzorciumra tagonként volt érvényes. Az addig pályázatra kiírt összeg felét elkülönítette az országos hálózatok
fejlesztésére, megnövelte a KMR-nek adható összeget és növelte a befogadni szándékozott pályázatok számát a mi
településünkre vonatkozó pályázatok között.

Nem változott a pályázat alapcélja és az sem, hogy a pályázat 100%-os támogatású. A komponensek leírásának pontosításai
miatt és az eddigi kérdéseinkre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott válaszok miatt módosítjuk a pályázott helytörténeti
anyag feldolgozását és a könyvtári rendezvényeket. Így az elismerhető költségek is változnak.

A fenti módosítások miatt a konzorcium önkormányzatainak pályázatait tervező könyvtárosok a tervezett munka csökkentését
tervezik a könyvtári rendezvények körében és a biztosabb nyerés reményében. A módosítás után nem támogatott
tevékenységek miatt a pályázatunk a nyerés esélyének latolgatása nélkül sem éri el a 10.000 e Ft-ot

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását!

……../2009. (I.29.) sz. határozati javaslat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra
pályázat benyújtásáról szóló szóló 215/2008(XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. A A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 eFt.”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. január 29-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-
3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
szóló 216/2008(XI.27.) sz önkormányzati határozat módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület a legutóbbi soros ülésén fogadta el a 216/2008 (XI.27.)sz. önkormányzati határozatot, melyben döntött a
TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

A pályázat kiírását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. december 23-án majd december 14-én módosította több ponton. A
módosítás érinti a pályázható tevékenységek részleteit, a beadási határidőt, a fejlesztés megvalósításának határidejét, a teljes
konzorciumra kiterjeszti a minimum 10 millió max 100 milliós határt, ami eddig a konzorciumra tagonként volt érvényes.

Nem változott a pályázat alapcélja és az sem, hogy a pályázat 100%-os támogatású. A komponensek leírásának pontosításai
miatt és az eddigi kérdéseinkre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől kapott válaszok miatt módosítjuk a pályázott non-formális
és informális képzések formáit. Így az elismerhető költségek is változnak.

A megváltozott kiírás miatt javaslom a határozati javaslat módosítását 2 ponton:
1. A határozat 1. pontjában leírt határidő 2010. december 31 helyett 2011. június 30.
2. A határozat 2. pontjában leírt fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

……../2009. (I.29.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő
közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem formális és
informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 216/2008(XI.27.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 1. pontjában a „2010. december 31ig” szöveg hatályát veszíti, helyébe a „2011. június 30-ig”
szövegrész lép.

2. A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke maximum 10.150 eFt.”

Erről értesül:

a. Huber Ferenc polgármester
b. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
c. Képviselő-testület tagjai
d. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
e. Nardai Dániel, települési menedzser
f. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
g. Kapusi Jánosné belső ellenőr
h. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. január 29-i ülésére a Fegyvernek,
Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kun Józsefné Dunavecse, Arany J. u. 12., Krizsánné Suki Ibolya Ilona Dunavecse, József A. u. 6.,
Suki Jenő Dunavecse, Szilfa u. 1. sz. alatti lakosok 1/6 – 1/6 – 1/6 arányban tulajdonosok, valamint
gondnokolt Lólé Elemér Törökszentmiklós, Deák F. u. 100. sz. alatti lakos 3/6 arányban tulajdonos
felajánlják megvételre a tulajdonukat képező Fegyvernek, Felszabadulás u. 220. sz. (101 hrsz.) alatti
ingatlant. Eladók a vételárat 900.000.- Ft-ban jelölték meg. A gondnokolt hozzájáruló nyilatkozata
még nem érkezett meg. Az eladni kívánt ingatlan teljes területe 434 m2, melyen életveszélyes
lakóépület található.

Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlására.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint
dönteni szíveskedjen.

……………./2009. (I. 29.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Felszabadulás u. 220. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

„A” alternatíva:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u.

220. sz. alatti ingatlant megvásárolja a 2009. évi költségvetés terhére
900.000.- Ft-ért Kun Józsefné Dunavecse, Arany J. u. 12., Krizsánné Suki
Ibolya Ilona Dunavecse, József A. u. 6., Suki Jenő Dunavecse, Szilfa u. 1. sz.,
valamint gondnokolt Lólé Elemér Törökszentmiklós, Deák F. u. 100. sz. alatti
lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 220. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Kun Józsefné Dunavecse, Arany J. u.
12., Krizsánné Suki Ibolya Ilona Dunavecse, József A. u. 6., Suki Jenő Dunavecse, Szilfa
u. 1. sz., valamint gondnokolt Lólé Elemér Törökszentmiklós, Deák F. u. 100. sz. alatti
lakosoktól.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. január 20.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Készítette: Stefán A.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. január 29-i ülésére a Fegyvernek,
Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. (188 hrsz.) alatti lakos felajánlja megvételre a
tulajdonát képező ingatlant. Az eladni kívánt ingatlan területe 1579 m2, a telken található lakóépület
80 m2-es, melyben másfél szoba, konyha, fürdőszoba, wc található. A lakás részlegesen – külső -
felújításra szorul. Fűtése: konvektoros gázfűtés, burkolatok: padló, illetve járólap. Az eladó a vételárat
4.500.000.- Ft-ban jelölte meg.

Jelenleg a lakásvásárlási alapon nem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet az ingatlan megvásárlására.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

……………./2009. (I. 29.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István Fegyvernek, Damjanich u. 70.
sz. alatti lakostól.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. január 20.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Készítette: Stefán A.



……………/2009.(I……….) sz. határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodás módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007.(VI.5.)
sz. határozattal elfogadott és a 259/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási
Megállapodást 2009. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Megállapodás I/4. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi
vonzata, a képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat
kezdeményezésére. Ha a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a
Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a
megállapodó felek tudomásul vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek
Önkormányzata 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.”

2.) A Megállapodás III/3. pont kiegészül: „Az éves költségvetés végrehajtása során
felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek egyeztetnek és döntéshozatalra az
érintett képviselőtestületeknek előterjesztést tesznek.”

3.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés
lép:

„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet
megelőző november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a
zárszámadást a tárgyévet követő március 31-ig, a költségvetés módosítást
január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-ig és november 30-ig kell elkészíteni
telephelyenként, és az érintett önkormányzatok képviselőtestületeinek
határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül kell
megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése,
zárszámadása a fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába
épül be.”

4.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:
„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre
tekintettel kapott bevételek, támogatások a költségvetésben kimutatott
költségek vonatkozásában többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös
beszámítását szerződő felek tudomásul veszik (nem kell a IV/5. pont szerinti
kiegészítést fizetni).”

5.) A Megállapodás IV/4. pontjából a „A működési forrás kiegészítés,
(szociálpolitikai támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett
összeg egy hónapra eső részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg
hatályát veszti.

6.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:

„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a
központi forrásokat kiegészítik.
a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat

nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.
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b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.

Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”

7.) A Megállapodás V. fejezet 5.) pontjában a „székhely település” helyébe
„Fegyvernek önkormányzat” szöveg lép.

Erről értesül:

1.) Örményes Önkormányzat Polgármestere
2.) Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
3.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
4.) Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Képviselőtestületek tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14.



……………/2009.(I….....) sz. határozati javaslat

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Megállapodásának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat
Képviselőtestülete a 46/2007.(III.26.) sz. határozattal jóváhagyott és a
260/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Megállapodást 2009. január -i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Megállapodás III/3. pontjának hatodik franciabekezdésében a „csütörtöki
napon” szöveg helyébe „szerdai napon” szöveg kerül.

2.) A Megállapodás V. fejezete kiegészül az alábbi 8.) ponttal:

„8.) Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi
vonzata, a képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat
kezdeményezésére. Ha a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a
Megállapodást, erről Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete dönt,
melyet Örményes Önkormányzata tudomásul vesz. Az erről szóló határozatot
Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül megküldi Örményes
Önkormányzatának.”

3.) A Megállapodás VI. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:

„6.) Ha a kapott támogatásnál a költségvetésben kimutatott költségek
vonatkozásában többlet keletkezik, úgy annak kölcsönös beszámítását
szerződő felek tudomásul veszik (nem kell finanszírozás kiegészítést fizetni).”

Erről értesül:

1.) Örményes Önkormányzat Polgármestere
2.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes, Fegyvernek
5.) Képviselőtestületek tagjai

Fegyvernek, 2009-01-15.



……………/2009.( I………..) sz. határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és 257/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási Megállapodást 2009. január 1-i
hatállyal történő módosításával az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Megállapodás I/5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha
a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul
vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül
megküldi a társult önkormányzatoknak.”

2.) A II/2. pont „Évfolyamszám tagozatonként:” szöveg „Induló évfolyamán tagozatonként:”
szövegre módosul, és a táblázatok után kiegészül az alábbi szöveggel:

„Továbbiakban az Alapító Okirat és a költségvetési rendelet szerint kell meghatározni
az induló csoportok számát. „

3.) A Megállapodás III/2/g. pontjából a „mindaddig míg a foglalkoztatottak száma nem
változik (VI/pont). Az 500 eFt. feletti önkormányzati kiegészítést Fegyvernek 90 %-ban,
Örményes 10 %-ban átvállalja.” szöveg hatályát veszti és kiegészül az alábbi szöveggel:
„Ezt az összeget Fegyvernek önkormányzat 100 %-ra kiegészíti.”

4.) A Megállapodás III/2/h. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „…döntenek, kivéve
Kuncsorba önkormányzatát, ahol a tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek
önkormányzatot illeti meg.”

5.) A Megállapodás III/3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést
tesznek.”

6.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-
ig és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a
fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.”

7.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:



„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott bevételek és támogatások miatt a költségvetésben kimutatott költségek
vonatkozásában többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek
tudomásul veszik (nem kell a IV/5. pont szerinti kiegészítést fizetni).”

8.) A Megállapodás IV/4. pontjából „A működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai
támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett összeg egy hónapra eső
részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg hatályát veszti.

9.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:

„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi
forrásokat kiegészítik.

a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.

b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.

Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”

10.)A Megállapodás V/5. pontjából a „székhely település” helyébe „Fegyvernek
önkormányzat” szöveg lép.

Erről értesül:

1.) Örményes Önkormányzat Polgármestere
2.) Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
3.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
4.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Képviselőtestületek tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14





……………./2009.(I……) sz. határozati javaslat

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal elfogadott
és 258/2007.(XII.11.) sz. határozattal módosított Társulási Megállapodás 2009. január 1-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

1.) A Megállapodás I/5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Ha a Megállapodást érintő változás a Megállapodás tartalmát nem érinti, a
Megállapodásban vállalt feladat nem változik, a módosításnak nincs anyagi vonzata, a
képviselőtestületek külön döntenek Fegyvernek Önkormányzat kezdeményezésére. Ha
a jogszabály erejénél fogva kell módosítani a Megállapodást, erről Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, melyet a megállapodó felek tudomásul
vesznek. Az erről szóló határozatot Fegyvernek Önkormányzata 8 napon belül
megküldi a társult önkormányzatoknak.”

2.) A Megállapodás III/2/g. pontjában a „2.480 eFt” „1.800 eFt”-ra módosul.

3.) A Megállapodás III/2/h. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „…döntenek, kivéve
Kuncsorba önkormányzatát, ahol a tagintézmény pénzmaradványa Fegyvernek
önkormányzatot illeti meg.”

4.) A Megállapodás III/3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Az éves költségvetés végrehajtása során felmerülő vitás kérdésekről a polgármesterek
egyeztetnek és döntéshozatalra az érintett képviselőtestületeknek előterjesztést
tesznek.”

5.) A Megállapodás III/5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

„5.) Az intézményvezető a telephelyre vonatkozó tervkoncepciót a tárgyévet megelőző
november 15-ig, az éves költségvetést a tárgyév január 31-ig, a zárszámadást a tárgyévet
követő március 31-ig, a költségvetés módosítást január 31-ig, április 30-ig, augusztus 31-
ig és november 30-ig kell elkészíteni telephelyenként, és az érintett önkormányzatok
képviselőtestületeinek határozattal jóváhagyni. A határozathozatalt követő 3 napon belül
kell megküldeni az intézményvezetőnek, aki elkészíti az intézményre vonatkozó
összesített javaslatot. Az intézmény tervkoncepciója, költségvetése, zárszámadása a
fegyverneki önkormányzat költségvetésébe, zárszámadásába épül be.”

6.) A Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:

„6.) Ha az adott települési önkormányzat területén működő tagintézményekre tekintettel
kapott bevételek és támogatások a költségvetésben kimutatott költségek vonatkozásában
többlet keletkezik, úgy azok kölcsönös beszámítását szerződő felek tudomásul veszik
(nem kell a IV/5. pont szerinti kiegészítést fizetni).”

7.) A Megállapodás IV/4. pontjából „A működési forrás kiegészítés, (szociálpolitikai
támogatás, normatíva kiegészítés) éves költségvetésben tervezett összeg egy hónapra eső
részét a tárgyhót megelőző hó 30-ig kell átutalni.” szöveg hatályát veszti.

8.) A Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 5.) ponttal:
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„5.) Az intézmény folyamatos működése érdekében az önkormányzatok a központi
forrásokat kiegészítik.

a.) Szociálpolitikai támogatás címén az ellátottak térítési díja a kiadásokat
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik.

b.) A működési költségre nyújtott központi forrás (állami támogatás)
telephelyre jutó költségét – amennyiben az nem fedezi – 100 %-ra
kiegészítik.

Az a.) és b.) pontban szereplő kiegészítések éves költségvetésben tervezett
összegének egy hónapra eső részét a tárgyhó 30. napjáig a Fegyverneki
önkormányzat részére átutalják.”

9.) A Megállapodás V/5. pontjából a „székhely település” helyébe „Fegyvernek
önkormányzat” szöveg lép.

Erről értesül:

1.) Örményes Önkormányzat Polgármestere
2.) Kuncsorba Önkormányzat Polgármestere
3.) Fegyvernek Önkormányzat Polgármestere
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Igazgatója
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Képviselőtestületek tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. január 14
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
(Tájékoztató)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-i ülésére a társulási megállapodások
módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestületet már többször tájékoztattam, hogy Örményes és Kuncsorba települések jelentős
módosításokat kezdeményeznek az oktatási intézményekre vonatkozó társulási megállapodásokban.
A módosítás lényege: Egy tanuló jutó egységes kiegészítés mindhárom önkormányzat részéről.

Ez a finanszírozási szisztéma nem fogadható el, mivel így Örményes és Kuncsorba nem érdekelt abban, hogy
minél több tanulója helyben tanuljon, és a csökkenő gyereklétszám mellett az az önkormányzat fizetne
többet, akinél több tanuló van.
Ettől függetlenül az időközben felmerült problémák, pontosítások miatt indokolt társulási megállapodások
módosítása.

KÖRJEGYZŐSÉG

A határozati javaslat:
 1. pontjában a jegyző örményesi hivatalban történő tartózkodásának időpontját az örményesi testületi

ülés napjának megváltoztatása miatt a csütörtök helyett szerdai napra szükséges módosítani.
 2. pontban az V/8. ponttal történő kiegészítés azért indokolt, mert az olyan technikai jellegű

módosítások, melyeket jogszabály ír elő, kötelező végrehajtani, ne kelljen együttes ülést összehívni.
 3. pontban a VI. fejezet kiegészítését azért javasoljuk, mert különböző okok miatt előfordulhat, hogy

Örményes és Kuncsorba túlfinanszírozza az intézményegységét. Pl. 2008-ban kaptunk 15,5 millió Ft
központi finanszírozást Örményesen végrehajtandó fejlesztésre, és az a fegyverneki önkormányzat
számláján volt; vagy: az intézményeknél túlfinanszírozás van, látszik, hogy pénzmaradvány
keletkezik, akkor ne kelljen a két társult településnek finanszírozást fizetni.

Hasonló módosításokra teszünk javaslatot az intézményi társulásoknál is.

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Határozati javaslat:
 1. pont: a megállapodásban tartalmi változást nem érintő módosítások egyszerűsítése.
 2. pont: polgármesterek kötelezettségeinek előírása az egyeztetésre.
 3. pont: kialakult gyakorlat szerint a koncepció és költségvetés tárgyalásának időpontja kerül

meghatározásra.
 4. pont: a tagintézmények túlfinanszírozása esetén lehetőség lenne arra, hogy a társult településeknek

ne kelljen finanszírozást fizetni Fegyvernek településre, hisz a forrás rendelkezésre áll.
 5. pont: A IV/4. pont egy részét törölni javasoljuk, helyette a
 6. pontban pontosabban lenne meghatározva a szociálpolitikai támogatás és finanszírozás címén

adott költségvetés kiegészítés.
 7. pont: technikai jellegű módosítást tartalmaz.

ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Határozati javaslat:
 1. pont: a megállapodások technikai jellegű módosítását szabályozza.
 2. pont: az induló költségvetésnél írtakkal azonos módon meghatároznánk, hogy a csoportok

számának változása az alapító okiratban, illetve a költségvetésben legyen meghatározva.
 3. pont: A megállapodás III/2/g. pontjában Örményes önkormányzat 500 eFt-tal járul hozzá a

kuncsorbai oktatási intézményhez. Ezt javasoljuk törölni, mivel ennek nyilvántartása, ellenőrzése



bonyolult. Másik indok, hogy Örményes tovább ezt a finanszírozást nem tudja vállalni. Jelenleg
folyamatban van az egyeztetés, hogy hogyan lehetne az örményesi finanszírozás kiegészítést
csökkenteni úgy, hogy mindhárom település ehhez hozzájáruljon. (bővebben szóban)

 4. pont: a kialakult gyakorlatnak megfelelően – mivel Kuncsorba önkormányzat fix összeggel járul
hozzá – a pénzmaradvány Fegyverneket illesse.

 5. pont: a polgármestereknek kötelezően elő lenne írva az egyeztetés, illetve a képviselőtestületek
tájékoztatása, nem csak induló költségvetésre vonatkozóan.

 6. pont: a kialakult gyakorlat szerint legyenek a testületek tájékoztatva a költségvetésről és
koncepcióról.

 7, 8, 9 pont: pontosítanánk a költségvetés kiegészítést, hogy milyen formában kell finanszírozni
külön-külön a szociálpolitikai támogatást és a működési költségeket. Amennyiben túlfinanszírozás
van, akkor ne kelljen a tagintézményeknek kiegészítő hozzájárulást fizetni.

TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Határozati javaslat:
 1. pont: javasoljuk, hogy jogszabályi módosításból eredően ne kelljen együttes ülést összehívni a

társulási megállapodás módosítása céljából.
 2. pontban a III/2/g. pont módosítása: Kuncsorba kéri, hogy az óvodai kiegészítés – ami az eredeti

elképzeléstől módosításra került – a körjegyzőségi kiegészítés megemelésével közel 2 millió Ft-tal.
A 2009. évi költségvetési évben megszabotthoz igazodjon, mely szerint a második település 680 eFt-
tal kevesebb finanszírozás kiegészítést kapna. Az általunk javasolt összeg – mint kuncsorbai
finanszírozás – hosszabb távon megmaradhatna.

 3. pont: összefüggésben az iskolánál javasolt módosítással – mivel itt is a finanszírozás kiegészítés
jelentős részét Fegyvernek önkormányzat fizeti –, a pénzmaradvány is a fegyverneki
önkormányzatot illesse meg.

 4. pont: a polgármesterek kötelező egyeztetésének előírása.
 5. pont: kialakult gyakorlat szerint javasoljuk a tervkoncepció, a költségvetés elkészítését és

jóváhagyását.
 6, 7, 8. pont: a finanszírozás kiegészítés pontosabb meghatározására kerül sor.
 9. pont: technikai jellegű módosítás.

Az óvoda és az iskola esetében Örményestől és Kuncsorbától átvett többlet finanszírozás nem érinti a két
intézmény költségvetését, Fegyvernek részéről történő kiegészítést, mivel mindhárom településen az
intézmények költségcsökkentésre tesznek javaslatot. (bővebben szóban)

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselőtestület vitassa meg a társulási megállapodások módosítását.
Amennyiben módosító indítvány van, akkor határozattal döntenénk a módosításokról, ha nincs – és ebben a
formában kerülne együttes ülés elé -, akkor csak a tájékoztató tudomásulvételét javaslom.

……/2009.(I.29.) sz. határozati javaslat
Társulási megállapodások módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Körjegyzőség és az
intézményi társulási megállapodások módosításáról készült tájékoztatót és egyetért,
hogy a tájékoztató szerinti módosítások együttes ülés elé kerüljenek.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. január 21.

Huber Ferenc
polgármester




