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Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 
két ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 Március 4-én fogadónapot tartottunk Dr. Bognár Zoltán 

alpolgármester úrral.  
 Március 5-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi  Központban a 

2015. évi közfoglalkoztatás hatósági szerződéseinek aláírására 
került sor.  

 Március 5-én Szapárfaluban, március 12-én a Móra Ferenc 
Általános Iskolában, március 19-én a Művelődési Házban 
közmeghallgatást tartottunk.  

 Március 11-én Szolnokon a Megyeházán egyeztetésre hívták össze 
a polgármestereket a települési  fej lesztési elképzelések 
áttekintésére.    

 Március 14-én a Fegyverneki Horgász Egyesület közgyűlésére 
kaptam meghívást.   

 Március 15-én az 1848-49-es emlékműnél koszorúzássa l 
egybekötött megemlékezést tartottunk.  

 Március 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökével Dr.  Sziráki Andrással egyeztetés történt,  
illetve kapcsolatfelvételt kezdeményeztek.  

 Március 17-én szennyvízcsatorna beruházás soron következő 
kooperációs egyeztetésén vettem részt.  

 Március 19-én az Orczy Anna Általános Iskola igazgatója 
beszámolt az Intézményi Tanácsnak az intézmény I.  féléves 
működéséről.    

 
I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: február hónapban 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján 

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:  
- önkormányzati segély (5. §)    -  
- önkormányzati segély elut.    -        
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - 
- méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. §) 1 
- méltányossági közgyógyell.elut.   1 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)             32 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     4    
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B.) Bizottság döntései: 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
32/2012.(VI.01.) rendelet 16. § (9) bekezdése alapján biztosított átruházott 
hatáskörében hozott döntései: 

- térítési díj mérséklése    - 
- térítési díj mérséklése kér.elutasítása  - 
 

II. Polgármesteri keret felhasználás:  
   2015. évben felhasználható:    6.000.000,- Ft 
 
   2015. február 28-ig felhaszn.(ügyfelek):  2.298.970,- Ft 
    (civil szervezeteknek):    1.400.000,- Ft 
    (alapítványoknak):        213.360,- Ft 
   ÖSSZESEN:      3.912.330,- Ft 
   Ebből: szociális segély:   288.390,- Ft 
    szoc.segély természetben:  247.000,- Ft 
    kölcsön:           1.763.580,- Ft 
    ebből: 2 fő temetési kölcsön 
 _________________________________________________________________ 
   Felhasználható:                2.087.670,- Ft   
 
III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 

 
IV. Fontosabb jogszabályok : - 
 
 
Fegyvernek, 2015. február 19.  
 

                           Tatár László 
                           polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére 

beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 
30. § (5) bekezdése feladatot ír elő a tűzoltó-parancsnokságok részére, miszerint „a tűzoltó 
parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési 
területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról”.  
 
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 
Dékány László tű. alezredes.  
 
Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
 
………./2015.(III.26.) sz.   önkormányzati határozati javaslat: 
 
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdése 
szerint a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben végzett munkáját.  

 
Erről értesül: 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 

hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Parancsnoka Dékány László tű. alezredes (5001 
Szolnok, Pf.: 110) 

2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2015. március 17. 
 
 

      Tatár László 
      Polgármester 



 

Szám: 36610/254-1/2015.ált 
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1.1. 2014. évi célkitűzések: 
 

 A 2014. év tapasztalatai alapján a 2015. évre költséghatékony működést tűztünk ki célnak, amely 
mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát is növelni szándékoztunk, fokozva a működési 
területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.  

 A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet. 
 A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki 

mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek 
 Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket 

felkarolva újjá kell szervezni a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeket. 
 A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet 

végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

 A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes 
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás. 

 Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén. 
 Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai 

kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés 
érdekében. 

 A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás, 
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés 
érdekében. 

 
 

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a lakossággal való 
kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés jelentőségét) 

 
2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai: 

 

 a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása megtörtént. Megtörtént a Főigazgatói 
intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények felmérése, és az új TMMT 
kidolgozása, 

 a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott, 
 ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott, 
 gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP 

tekintetében, 
 éves túlmunka kimutatás készült a kirendeltség és a HTP teljes személyi állományára vonatkozóan, 
 létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos egyeztetés 

történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás témakörében), 
 végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle, 
 a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az ÖTP állományának, 

illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került, 
 a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon, 
 a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági 

feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések 
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak. 

 Új feladatként megjelent a kéménytüzek és a szénmonoxid mérgezések hatósági feladataiban való 
részvétel, a jegyzőkönyvek kitöltése és továbbítása a kirendeltség felé. 

 A HTP állománya az informatikai biztonsági szabályzatból felkészült és minden tűzoltó vizsgát tett. 



 A Szolnok HTP Kőtelken és Törökszentmiklóson az ÖTE tagoknak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot  
tartott, melyek után minden résztvevő sikeres vizsgát tett. 

 Bekapcsolódtunk a települési mentőcsoportok felkészítésébe, képzésébe. 
 

2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása: 
2014. évben a Szolnoki HTP szerei összesen 657 db vonulást hajtottak végre, ebből 357 db tűzesethez, 

300 db műszaki mentéshez történt. 
A Törökszentmiklósi ÖTP 127 db vonulást hajtott végre, ebből 56 db tűzesethez, 71 db műszaki 

mentéshez történt. 
A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a 

beavatkozás jellege szerint: 
 
 

2.1.1.1.  2014 év vonulási jellemzői: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
2.1.1.2. A káresemények eloszlása a minősített riasztási fokozat szerint: 

 

A Szolnoki HTP esetében 11,2 %  I-es Kiemelt, 1% alatt a II-es kiemelt, 1 % alatt  a III-as Kiemelt riasztási 
fokozatú volt,  a minősített tűzesetek megoszlása. A tűzesetek 87,4 %-a I-es minősített riasztási fokozatú 
volt. 
A műszaki mentések közül 22,3 %  I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés 
I-es minősített riasztási fokozatú volt. 
A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 9,6 %  I-es Kiemelt, a többi tűzeset I-es minősített 
riasztási fokozatú volt. 
A műszaki mentések közül 8,4 % I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés I-
es minősített riasztási fokozatú volt. 
 

2.1.2. Képzés, továbbképzés: 
 
Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány napi kiképzése. A JNSZ 
MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is kiterjedő ellenőrzést hajtott 
végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt. 

- Február hónapban szivattyúkezelői és kötözői tanfolyamot tartottunk az állomány részére. Két fő 
emelőkosaras vizsgát tett. 

- Márciusban két főt beiskoláztunk tűzoltó technika alaptanfolyamra, és két főt tűzoltó 1 modul 
képzésre. A Panel úti bontóban daru emelési gyakorlatot és roncsvágási gyakorlatot tartottunk. A 
szolgálatparancsnokok, parancsnok-helyettes tűzoltás-vezetői képzésen vettek részt. 

- Április hónapban Kőtelken 20 fő részére 40 órás alaptanfolyamot tartottunk az ÖTE tagoknak. 
- Május hónapban a RMMB konténereire, gyorsbeavatkozóra, aggregátorra KOK-os vizsgát 

szerveztünk. 
- Júniusban a KOK-on 1 fő elvégezte a szerparancsnoki képzőt. Szeptemberben 1 fő megkezdte a 

szerparancsnok képzést a KOK-on. Egy fő darukezelői vizsgát tett. 
- Százhalombattán részt vettünk a FER képzésén. 
- Miskolcon részt vettünk a Tigáz DSO képzésén. 
- Augusztusban gépjármű-parancsnoki képzést tartottunk a kijelölt állomány részére. 
- A Szolnoki HTP a Claas Hungária dolgozóinak 2x16 óra ismeret felfrissítő képzést tartott. 
- Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói intézkedésben meghatározott - 

vezetéstechnikai trénig. 
- December hónapban 2 fő emelőkosaras tanfolyamon vett részt Budapesten a KOK szervezésében. 
- A kiképzési tervben számonkéréseket megtartottuk, az egyéni értékeléseket elvégeztük. 

 
2.1.3. Gyakorlatok: 

 

Szolnok HTP a 2014. évi gyakorlatterve a BM OKF intézkedésnek megfelelően elkészült és feltöltésre 
került a KAP rendszerre is. A gyakorlatok végrehajtása az éves gyakorlattervnek megfelelően történt. 
A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnok HTP 
parancsnoka, a KMSZ, és Szolnok KVK tűzoltósági felügyelője, valamint egy esetben a BM OKF MEO  
ellenőrizte.  
Részt vettünk megfigyelőként a MOL kitörésvédelmi gyakorlatán, a Himba úton. 
Részt vettünk a Hetényi Géza kórház kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlatán, amely során épület 
kiürítést, terület zárást és logisztikai feladatokat láttunk el. 



Novemberben részt vettünk a Bige Holding és a MOL Bázistelep külső védelmi terv gyakorlatában.  
2014. évben kétszer tartottunk daru emelési és roncsvágási gyakorlatot. A gépkocsivezetők számára előírt 
vezetési gyakorlatokat végrehajtottuk. Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói 
intézkedésben meghatározott - vezetéstechnikai trénig. 
A kiképzési tervben előírt csoportokra és a parancsnokra vonatkozó minősítő gyakorlatokat megtartottuk, az 
értékeléseket elvégeztük, valamint a parancsnok minősítését a tűzoltósági felügyelő elvégezte. 
 

2.1.4. Ellenőrzések: 
 

A Szolnoki HTP szakmai felügyeleti jogköréből adódóan a létesítményi Tűzoltóságokat és a 
Törökszentmiklósi ÖTP-t, valamint a Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületet az előírásoknak megfelelően 
ellenőrizte. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem állapítottunk meg. 

 
 
2.2. Polgári védelmi szakterület fő feladatai: 
 

2.2.1. Rendkívüli téli időjárás: 
 

A vonatkozó Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak és az egyéb feladatszabásoknak megfelelően 
végeztük feladatainkat. Az időjárás kedvező alakulása, másrészt a rendkívüli téli időjárás következményeire 
való felkészülési tevékenységnek köszönhetően kirendeltségünkön sem a lakossági ellátásban, sem a 
közlekedésben nem okoztak gondot téli időjárási események. A katasztrófavédelmi elnök-helyettesek 
minden esetben beszámoltak a helyi védelmi bizottságok ülésein a felkészülés helyzetéről, a várható 
feladatokról. 

A téli időjárással kapcsolatos közlekedési események kezelése érdekében született megyei 
Intézkedési Terv kritikus helyszínei rendszeresen szerepeltek a törzsvezetési gyakorlatok témái között. A 
közúti közlekedési eseményeken kívül a vasúti közlekedés lehetséges eseményei is feldolgozásra kerültek a 
gyakorlás során. 

 
2.2.2. Ár- és belvízvédekezési feladatok: 

 

 Az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés során az év őszi és téli időjárási eseményei 
kedvező előjelet mutattak. Árvízi szempontból a működési területünket érintő folyók vízgyűjtő területein az 
átlagosnál kevesebb hóban tárolt vízkészlet halmozódott fel, míg belvízi szempontból kevés csapadék 
jellemezte az időszakot. A kirendeltséget elkerülték a szélsőségesen jelentkező nagy mennyiségű csapadékot 
okozó időjárási események. Kivételt képezett a májusban országunkat elérő Yvette mediterrán ciklon és a 
szeptemberi esős időszak. A folyók alacsony vízállása, valamint a talaj csapadék befogadó képessége miatt a 
lehullott eső nem okozott jelentős ár- és belvízi jelenségeket. A szeptemberi esőzések következtében 6 
település védekezett a káros vizek ellen, amelyek estében három helyszínen összesen 43 fő köteles polgári 
védelmi szervezetbe beosztott részére rendelt el ideiglenes pv szolgálatot a polgármester. Alkalmazásra 
kerültek a szolnoki önkéntes mentőszervezet tagjai, akik a város alacsonyabban fekvő részein szivattyúztak. 
Törökszentmiklós járás HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesének javaslatára, a testület rendkívüli 
ülésen, határozatban szabta meg az érintett települések feladatait. A belterületi belvízi védekezéshez 
szükséges döntéseket a települések az előző védekezési időszakok és a vízkár elhárítási tervek alapján 
megfelelő módon előkészítették. A településeken közmunkások, önkéntes és köteles polgári védelmi 
szervezetek végezték a védekezési munkálatokat. A megyei operatív munkaszerv összefogta, irányította a 



helyi szervek tevékenységét. A kritikus településrészeken a helyszíni irányító törzsek közvetlen, gyors 
információi alapján, valamint a települések tudatos tevékenyégének köszönhetően időben elkezdődött a 
védekezési munkálatok szervezése. 

  

2.2.3. Védelmi igazgatás: 
 

Kiemelt esemény volt a járási önkéntes mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata, amelynek 
előkészítésében és végrehajtásában a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is részt vett, és ahol 
mindkét járási rendeltetésű mentőcsoportunk sikeres minősítést tett.  

A tavalyi évben sikeresen részt vettünk előadóként a közbiztonsági referensek ár- és belvíz elleni 
védekezéssel kapcsolatos képzésén.  

 
2.2.4. Lakosságfelkészítési, - tájékoztatási, pedagógusfelkészítési tevékenység: 

 

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként 
kezeli a lakosság önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenység során nagyszámú 
látogatót fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsődéiből, illetve tartunk bemutatókat 
ezen intézményekben. 2014-ben ezen tevékenységeink során több mint 20 intézmény 2000 fő tanulóját 
(gondozottját) értük el. 

Tűzoltóságunk a terület rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető 
lakosságfelkészítési és pályaorientációs tevékenységekre kiemelt figyelmet fordít. A rendezvényeken több 
tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas érdeklődés kíséri.  

A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta –autisták 
napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét, szolnoki 
gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi Napok,  Moha úti 
gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok, Hetényi Géza Kórház tábora, Zagyvarékasi falunap, 
Szolnok Napja, Gulyásfesztivál. 

 
December 2-án került sor a pedagógusok felkészítő foglalkozására. Elláttuk az összes szervezési 

feladatot, valamint előadást tartottunk a felkészítésen. 
 
2014. márciusában részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny előkészítésében. Az 

előkészítési feladatok végrehajtása után 2014. április 24-én került megtartásra a verseny kirendeltségi 
fordulója, amely 16 iskola 95 tanulójának a részvételével zajlott le.  

A 2012/13-as tanévben megkezdett Közösségi Szolgálat (KSZ) folytatódott 2014-ben is: 5 oktatási 
intézmény 111 tanulója teljesít a kirendeltségen és a Szolnoki HTP-n közösségi szolgálatot. 

A foglalkozások rendjének, a tevékenységi körök, a mentorok meghatározása megtörtént. Az 
adminisztrációs feladatok előkészítését végrehajtottuk, ill. az adminisztrációs feladatokat folyamatosan 
végeztük. 

 
2.2.5. Polgári védelmi szervezetek: 

 

Tárgyidőszakban a szeptemberi esőzések kapcsán került sor polgári védelmi szervezet éles 
alkalmazására. A belvízi védekezést három településen 43 fő köteles pv. szervezetbe beosztott segítette. 



Szolnokon a mélyen fekvő településrészeken az önkéntes mentőcsoport tagjai szivattyúztak, melyek 
tevékenységét a katasztrófavédelmi megbízottak felügyelték és koordinálták.  

2014. év fő célkitűzése volt a megalakított és rendszerbeállított járási önkéntes mentőcsoportok 
Nemzeti Minősítő gyakorlatának eredményes végrehajtása. A minősítő gyakorlaton a megye minden járási 
mentőcsoportja részt vett, így a szolnoki „Pelikán” és a törökszentmiklósi „Szent Miklós” mentőcsoportok is 
Május 22-24. között, a Tisza mellett elterülő Bivalytó helyszínén, egymást váltva teljesítették a Szervezeti, 
Műveleti Irányelvekben rögzített feladatokat. Mindkét járási mentőcsoportunk kuriózuma, légi felderítési 
egység lebiztosított légi közlekedési járművekkel. December hónapban valamennyi I. katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt településünkön megalakításra kerültek a települési önkéntes mentőcsoportok, így a Szolnoki 
HTP 24 települése közül már 12 rendelkezik önkéntes csoporttal. 2014-ben a járási szervezeteken kívül 
további két települési csoport minősített 40 fővel. 

2014-ben összesen 28 db (4db önkéntes és 24 db köteles) polgári védelmi szervezet részesült 
képzésben, amely 1696 főt érintett, 4 db polgári védelmi szervezet mozgósítási gyakorlatát segítettük 
megszervezni. A kiértesítési riasztási feladatokat a végrehajtó települési önkormányzatok minden esetben 
több mint 83%-os hatékonysággal végezték el. 

 
 
 
2.2.6. Közbiztonsági referensek: 

 

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt 
településeinek mindegyikén van közbiztonsági referens kinevezve. A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt 
településeken szintén kinevezésre kerültek a referensek, ez nagymértékben segíti a katasztrófavédelmi 
feladatok végrehajtását. A települések többségén közbiztonsági referens-helyettes is működik.  

A fluktuáció és a nyugdíjazások miatt 6 fő referens jelölt került felkészítésre, majd vizsgáztatásra, 
melyek felkészítésében aktívan részt vettünk.. A katasztrófavédelmi megbízottak által minimum negyedéves 
rendszerességgel tájékoztatást kapnak az aktuális feladatokról és képzésben részesülnek. Aktívan kiveszik a 
részüket az ellenőrzési (supervisori, vis maior, egyéb) és tervezési feladatokból. 

 
2.2.7. Lakossági tájékoztató és riasztó eszközök: 

 

2014-ben a működési területünkön javult a működőképes lakosságtájékoztató-riasztó eszközök 
aránya. Az elmúlt két évben, a kirendeltség levélben megkereste a településeket, amelyben felhívta a 
figyelmet a berendezések üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok által előírt települési feladatokra. A 
felhívás és a Szolnoki HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak ellenőrzéseinek eredménye 
mérhető javulást mutat. Két évvel ezelőtt a berendezések csupán fele, idén már a 72%-a működőképes. 

 
2.2.8. Lakosságvédelmi tervezés: 

 

Idén a vonatkozó jogszabály alapján felülvizsgálatra kerültek a települési és a területi szintű 
veszélyelhárítási tervek. A felülvizsgálatokba a kirendeltség nagy részben bevonta a Szolnoki HTP 
állományát is. A JNSZ MVB igazgatóságunk kezdeményezésére intézményi szintű befogadási tervek 
készítését szabta feladatul a települések részére. A feladat végrehajtásában közreműködtünk, a tervek 
egységes kidolgozása érdekében mintatervet és segédletet alkalmaztattunk. 

 
 



3. A 2015-es év tervezett fő feladatai: 
 

 A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából. 
 A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából. 
 A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése. 
 A szituációs begyakorló gyakorlatok  színvonalának emelése. 
 A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság 

érdekében. 
 Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése. 
 Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása. 
 Települési mentőcsoportok megalakításának segítése, a képzésükben való részvétel. 

 
Szolnok, 2015. március 9. 
 

Tisztelettel: 
 

Dékány László tű. alezredes 
parancsnok 

 
 
 
 
Jóváhagyom! 
 
 
  Varga Béla tűzoltó ezredes 
   igazgató 
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E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-i ülésére 
fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
2015. március 5-i ülésén döntött a folyószámlahitel igénybevételéről szóló 194/2014(XII.11) 
számú önkormányzati határozat módosításáról. Az eredetileg tervezett 18.000 eFt 
folyószámlahitel keret 30.000 eFt-ra módosul, melyet át kell vezetni a költségvetési 
rendeleten. 
 
A költségvetési rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy a polgárőrség 
támogatásánál elírás történt 300 eFt helyett 300.000 eFt szerepel melynek módosítását 
javasoljuk.  
 
A harmadik javaslat az esetleges fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódik. Amennyiben az 
önkormányzat 2015. évben fejlesztési hitel felvételével kíván élni, úgy a költségvetési 
rendeletben szerepeltetni kell fejlesztési célonként és összegenként, így szükség esetén a 
későbbiekben külön kormányengedély nélkül felvehetőek a tervezett hitelek. Természetesen 
amennyiben szükség lesz a hitel felvételére, úgy esetenként a Képviselőtestület elé fogjuk 
terjeszteni a javaslatot. 
 
Kérem az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
……/2015.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. A rendelet 10.§. (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
 

„(2) A polgárőrség támogatására 300 eFt használható fel.” 
 

2.§. A rendelet 15.§. (3) bekezdésében a „2015. évben 18.000.000,-Ft 
folyószámlahitelt vesz igénybe” szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

 
„2015. évben 30.000.000,-Ft folyószámlahitelt vesz igénybe” 

 
3.§. A rendelet 15.§. (3) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 
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„Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete az alábbi célú és összegű 
fejlesztési hitelt veszi fel:  
 
a) Települési Belvízrendezési terv elkészítése (TOP pályázat előkészítése) 

10.000 eFt  
b) Ügyeleti gépjármű vásárlása 5.000 eFt 
 
A hitel felvételről a képviselő-testület esetenként dönt.” 

 
4.§. E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.  

 
 
 

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



Fegyvernek Város Polgármestere 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 
Képviselőtestület 2014-2019. évi gazdasági programjáról, fejlesztési tervéről  
 
Tisztelt Képviselőtestület!  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 116. § (1) bekezdése 
alapján a képviselőtestület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.  
 
A 116. § (2) bekezdés szerint a gazdasági program, fejlesztési terv a képviselőtestület 
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.  
 
A 116. § (3) bekezdés szerint a gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza 
mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével a helyi önkormányzatok által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. 
  
A 116. § (4) bekezdés szerint a gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei 
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza különösen: az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.  
 
A 116. § (5) bekezdés szerint a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselőtestület az 
alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el.  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az elmúlt ciklusra, a 2011-2014. évi gazdasági programot a képviselőtestület a 
15/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelettel fogadta el. E gazdasági programban az időszakon 
túlnyúló feladat nem lett meghatározva, így új feladatok határozhatók meg.   
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……../2015.(III.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Programjának, 
Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 116. § (1) bekezdése alapján 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hosszú távú fejlesztési 
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elképzeléseiről szóló gazdasági programját, fejlesztési tervét a melléklet szerint 
elfogadja.  

 
Erről értestül: 

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

 
Fegyvernek, 2015. március 17. 
 
 
        (: Tatár László :)  
           Polgármester  
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……./2015.(III.26.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 
 FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE  

GAZDASÁGI PROGRAMJA 
 
 

I. BEVEZETŐ  
 
 

1.) Előzmények 
 
Településünk mindenkori önkormányzata ciklusonként meghatározta és elfogadta a 
programját. 
  
Az Önkormányzat legutóbb a 15/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelettel fogadta el az átfogó 
hosszú távú településfejlesztési koncepciót, melynek előírásai jelenleg is aktuálisak. 
Az elmúlt évek főbb célkitűzései voltak: 

 A település lakosságmegtartó képességének megőrzése 
 Önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása. 
 A helyi gazdaság működését segítő termelő infrastruktúra kiépítése. 
 Civil szervezetek megalakulásának, működésének segítése. 
 Az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntartása a lakosok közterheinek 

elviselhetővé tétele érdekében. 
 Településünk térségi szerepének erősítése.  
 Környezet megóvása. 
 Fegyvernek nagyközség várossá történő alakítása. 

 
A célok megvalósultak. 
 

 A telefon, víz, gáz, kábel TV hálózat, a portalanított utak mellett jelentős járdaépítések 
és felújítások történtek a helyben gyártott térkő felhasználásával és befejezéséhez 
közeledik a település egészét átfogó szennyvízhálózat kiépítése.  

 Felújításokkal, átalakításokkal javultak az oktatás, nevelés, orvosi ellátás tárgyi 
feltételei. 

 Közösségi lét feltételei biztosítottak.  
 Környezetünk szebbé, gazdagabbá vált.  
 Támogattuk a helyi vállalkozás fejlesztését iparosításra alkalmas terület 

értékesítésével. 
 Közfoglalkoztatás keretében egyre több főt foglalkoztattunk, 2014-ben már elérte a 

700 főt. Jelentősnek mondható a start mezőgazdaság, a téli és hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás. 2014-ben már 548 mFt értékű feladatot végeztünk így el. 

 A település népességmegtartása érdekében igyekeztünk a költségvetési lehetőségeket 
kihasználni.  

 Településünk mikro térségi szerepe erősödött: 
- Rendőrőrs működése 6 településre terjed ki, Fegyvernek színhellyel.  
- Az ÁFÉSZ 3 településen működik, a Takarékszövetkezet 4 kistérségben 10 

településen működtet fiókot. 
- Örményes, Kuncsorba, Tiszaroff és Tiszagyenda településekkel 

együttműködünk az egészségügyi ellátásban, a szilárd hulladék szállítást. 
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Szippantott szenyvíztelepen fogadjuk Örményesről és Kuncsorbáról a 
szennyvizet. 

 Tagja voltunk a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. 2014. 
évig, ami időközben megszűnt.  

 Örményes és Kuncsorba községek önkormányzataival alakított iskolai, óvodai és 
szociális intézményi társulás továbbra is működik. 

 A civil szervezeteket, a közművelődést önkormányzati forrásból támogattuk, ennek 
következtében megerősödtek a civil szervezetek. 

 A szociális ellátást a törvényben előírtak szerint mindenkor magas színvonalon 
biztosítani tudtuk, hajléktalanok ellátása érdekében szükséglakásokat alakítottunk ki.  

 Az önkormányzat működésével, a kötelező feladatok ellátásával szemben 
törvényességi kifogás, jelentős lakossági panasz nem volt. 

 Az önkormányzati kiegészítő tevékenységek bevétele jelentősen nőtt, és az 
önkormányzat egyéb saját bevételeivel kiegészítve a kötelező közszolgáltatási 
feladatokat megfelelő szinten látjuk el.  

 Közművelődési tevékenységünk kiemelkedő.  
 Lakossággal való kapcsolattartás az önkormányzat feladatainak megoldásába történő 

bevonása érdekében fenntartjuk, és mindenki számára ingyenesen biztosítjuk a 
Fegyverneki Hírmondót, az önkormányzat honlapján anonym fórumot biztosítunk.  

 
Összegezve: A mindenkori önkormányzat arra törekedett, hogy a település minden lakosával 
olyan kapcsolatot építsen ki, amely a település fejlődését, a lakosság megtartó erejét segíti.  
 
 

2.) A település gazdasági helyzete 
 
 

2.1. Lakosság számának alakulása 2011-2014.  Be- és elköltözésre 
2013. 01. 01-től /járási fa./ nincs adat 

 
Év Lakónépesség Élve 

születés 
Halálozás Term.szap. 

fogyás 
Bevánd. 
klönb. 

Beköltözés Elköltözés 

2011 7063 65 128 -63 -9 109 118 
2012 7016 81 96 -15 -12 138 150 
2013 6993 80 115 -35 - - - 
2014 6944 67 91 -24 - - - 
 
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a népesség iskolai végzettség 
 

- iskolázatlan                                                       84 fő 
- ált. isk. 1-7 osztály                                 1051 fő 
- 8 általános     1884 fő 
- középiskola, érettségi nélkül   1521 fő 
- középiskola, érettségivel      1107 fő 
- egyetem, főisk. oklevél nélkül  nincs adat 
- egyetem, főisk. oklevéllel rendelk.               339 fő 

 
 
Foglalkoztatás helyzete 
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Év Nyilvánt. 
állásker. 

365napnál 
hosszabb 

Jára- 
dékos 

Segély 
tip. 

RÁT,BPJ, 
FHT,RSZ 

Mképes 
korú lak. 

Relatív 
mutató 

Aránysz. 

2011 626 112 72 5 286 4571 13,70 1,66 
2012 612 272 33 8 327 4546 13,46 1,57 
2013 350 53 40 8 119 4508 7,76 1,24 
2014 177 28 17 8 27 4718 3,75 0,67 
 
 
Tevékenységi körönként az adóalanyok száma: 
 

Tevékenységi kör megnevezése 
Időszak 

2012. 2013. 

Mezőgazdasági vállalkozók 31 32 
Őstermelők 197 147 
Ipar 26 15 
Kereskedelem 66 57 
Vendéglátás 13 13 
Szolgáltatás 109 149 
Összesen: 442 413 

 
Az iparűzési adóalanyok száma a 2012. évhez viszonyítva 2013. évben csökkent, ezzel 
ellenben az adófizetési kötelezettség a korábbi évhez képest 9.836 e Ft-tal nőtt. 2012-ben 
53.022 eFt, 2013-ban 62.858 eFt volt az iparűzési adó fizetési kötelezettség, mely a 
vállalkozások adóalapjának növekedésével magyarázható. (2014. évi adat még nem áll 
rendelkezésre.) 
 
 2014. évben mezőőri járulékot 202 fő fizet, összesen 5157,5242 ha külterületi föld után, 
melyből 4836,9112 ha szántó, 48,9901 ha zöldség/gyümölcsös, 271,6229 ha gyep. A terület 
nagysága a korábbi évekhez képest közel azonos. 
 
 

II. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJAI 
 
Az önkormányzati törvény meghatározta a gazdasági program, fejlesztési terv tartalmát, ami a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban kell, hogy készüljön és erre 
figyelemmel voltunk.  
Programunkban azokat a főbb célokat határozzuk meg, melyek biztosítják a folyamatosságot 
és elősegítik az önkormányzat jövőbeni működéséhez szükséges források megteremtését.  
 
1. Fő célok 
 
A városi rangot nyert település fő céljai alapvetően nem változnak, a korábbi célkitűzéseket 
célszerű elmélyíteni.  
 
1.1. A lakosság életkörülményeinek javítása élhető települési környezet kialakításával. 
1.2. Mezőgazdasági versenyképesség megőrzése. 
1.3. Az európai integrációból adódó lehetőségek kihasználása. 
1.4. Prioritások a fenti célok megvalósítása érdekében: 

 Környezet tudatosság kialakítása. 
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 Esélyegyenlőség biztosítása. 
 Önkormányzati gazdálkodás stabilizálása. 
 Helyi gazdaság fejlesztésének elősegítése. 
 Közösségek erősítése. 

 
2. Fejlesztési elképzelések 
 
A Képviselőtestület 147/2006.(VII.31.) sz. határozatával elfogadta a 2007-2013. évekre 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseit. 
Fejlesztési elképzeléseink túlmutatnak a 2007-2013. uniós fejlesztési időszakban 
megvalósítható beruházásokon, így a 2014-2019. évekre szóló fejlesztési elképzelések között 
találhatunk az előző ciklusban tervezett, megkezdett fejlesztéseket is. 
 
Tervezett fejlesztések fő csoportjai: 

 Ivóvíz szolgáltatás technológiai színvonalának javítása, az ivóvízhálózat 
rekonstrukciója. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésében.) 

 Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás technológiai hátterének 
korszerűsítése. 

 Település belterületének átfogó rendezése. 
 Holt-Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai célú fejlesztések. 
 Oktatási (KLIK vagyonkezelésében), nevelési infrastruktúra fejlesztés, felnőtt képzés, 

foglalkoztatás segítése.  
 Település külterületének átfogó rendezése, természeti kincsek védelme. 
 

A hat főcsoportnál figyelemmel voltunk arra, hogy minél több lehetőségünk legyen a 
pályázati források kihasználására.  
A fejlesztéseknek összhangban kell lenni az önkormányzat kötelező és nem kötelező 
feladatainak szinten tartásával. A fő cél elérése a település népességmegtartó erejének 
megőrzése.  
 
 
3.) Munkahelyteremtés feltételeinek javítása 
 
A munkahelyteremtés legfontosabb eszközei: 

 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése, a szennyvízhálózat megépítése 
 iparosításra alkalmas terület biztosítása a régi vásártér területén (1539/………. hrsz.) 

víz, gáz, út, villany közművekkel 
 Bölcsőde fenntartásával és a hároméves kortól igénybe vehető óvodai ellátással 

segítjük a családokat a munkavállalásban. 
 Segítjük a turisztikai vállalkozások beindítását.  
 Az idősek és arra rászorulók védelmére az SOS segélyhívó telefonrendszer 

működtetése 2019-ig. 
  

Vállalkozások megsegítése érdekében továbbra is támogatni kell a helyi foglalkoztatást.  
 
4.) Településfejlesztés-politika 
 
Településfejlesztés politikánk fő céljai: 

 a termelő infrastruktúra beruházások befejezése,  
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 környezetünk megóvása, szebbé tétele, 
 a település szennyvíz beruházásának megvalósítása, 
 a település közvilágításának korszerűsítése gazdaságosabb üzemmóddal azonos 

színvonal biztosítása mellett,  
 az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítése gazdaságos fűtési mód 

átalakítással, 
 a játszótér fenntartása (Fegyvernek Hársfa úton és a Szapárfalui középrészen). 

 
A fejlesztési céljaink megvalósításakor összhangot kell teremteni az önkormányzat anyagi 
teherviselő képességével úgy, hogy biztosítva legyen az önkormányzat kötelező és nem 
kötelező feladataihoz a szükséges működési pénzeszköz is.  
Településfejlesztésünk átfogó elképzeléseit a rendezési tervünk megalapozása érdekében 
kiadott 134/1998.(IX.24.) sz. határozatban foglaltuk össze, melyet az Önkormányzat 
Képviselőtestülete 20/2011.(I.27.) sz. határozatával felülvizsgálta. A határozatban 
megfogalmazott célok hosszútávon biztosítják a település fejlődését. E célokat kismértékben 
módosítja jelen fejlesztési koncepció.  
Fejlesztéspolitikánknál figyelemmel kell lenni költségvetésünk stabilizálására, a 3. pontban 
megfogalmazott fejlesztési célokra, az önkormányzat működésének megőrzésére, főbb 
célkitűzéseinkre, a városias település kialakítására.  
 
 
5.) Adópolitika 
 
A mindenkor érvényes helyi adók esetében a magánszemélyek kommunális adója és az 
iparűzési adóból befolyó összegből biztosítani kell a fejlesztési elképzelések megvalósítását. 
A lakossági adóknál figyelemmel kell lenni a lakosok teherbíró képességére és közüzemi 
díjainak mértékére, a közüzemi szolgáltatások teljes kiépítése érdekében továbbra is fenn kell 
tartani az adókedvezmény rendszerét.  
 
 
6.) Közszolgáltatás politika 
 
Az önkormányzati közszolgáltatásokat továbbra is az önkormányzat által fenntartott 
gazdálkodási egységekkel kell biztosítani. A közszolgáltatások működtetésénél fő cél, hogy 
az önkormányzat olyan árpolitikát tudjon kialakítani, mely biztosítja a közszolgáltatás 
fenntartását, figyelembe veszi a lakosok teherviselését, jövedelmi viszonyait. E célokkal 
biztosítani tudjuk a kintlévőségek elfogadható szinten tartását.  
 
Tovább kell biztosítani a közszolgáltatások körét zöld hulladék és építési hulladék szervezett 
gyűjtésének megvalósításával, az építési törmelék gyűjtőhely és komposztáló telep 
kialakításával. 
Állati hulladékgyűjtést térségi szintű részvétellel biztosítani kell.  
Ösztönözni, segíteni kell a lakosokat és a vállalkozásokat a szelektív gyűjtésben való 
részvételre, a veszélyes hulladék gyűjtésére.  
 
7.) Vállalkozások támogatása 
 
A vállalkozások támogatásának közvetett módja a termelő infrastruktúra teljes kiépítése; az 
ipartelepítésre alkalmas terület megfelelő áron történő biztosítása vagy bérbeadása.  
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Induló vállalkozások segítésére továbbra is fenn kell tartani olyan nem lakás céljára szolgáló 
épületeket, melyek bérbeadásával biztosítani tudjuk működő vagy induló vállalkozások 
letelepedését a településen.  
 
 

III. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ 
FELADATAINK 

 
Meg kell őrizni a hagyományos rendezvényeinket az intézmények által felvállalt többlet 
feladatokat (nyári napközi, úszásoktatás) továbbra is támogatnunk kell a sportkört. A 
„Fegyvernek Szelleme Pantheon” keretében az elszármazottakkal tartani kell a kapcsolatot , 
hogy ne szakadjanak el végleg a településünktől. E feladatokra a mindenkori költségvetésben 
a lehetőségek szerint kell forrást biztosítani.  
 
A gazdasági program megvalósítása érdekében a mindenkori költségvetés lehetőségéhez 
mérten kell elkülönített forrást biztosítani a civil szervezetek, a közművelődés, az oktatási 
intézmények többletfeladataihoz. 

 
1. Óvodai ellátás 

 
Az óvodai ellátást jogszabály szerint biztosítja a helyi gyermekek részére.  
 

2. Kultúra  - sport 
 

A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok 
megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő 
szempontjából meghatározó feladat. A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház 
és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest 
fejlesztése indokolt. Szükség esetén a személyi feltételeket is tovább kell javítani, 
elsősorban a Honismereti Gyűjtemény kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok 
még színvonalasabb ellátása érdekében.  
 
A helyi értékek feltárására Helyi Értéktár Bizottságot működtet az önkormányzat.  
 
A Wágner Parkban tömegsport céljára szolgáló létesítményeket kell építeni.  

 
3. Egészségügy 
 

Az egészségügy működési feltételeinek javítása érdekében bővíteni kell az Orvosi 
Rendelőt. Mikro-térségi szinten fenntartani az ügyeleti rendszert. Az ügyeleti ellátás 
működése feltételeinek javításához a társult önkormányzatokkal közösen 1 db új 
ügyeleti autó beszerzését tűzi ki célul. A civil szervezetek bevonásával, 
támogatásukkal egészség-megőrző programokba a lakosságot egyre nagyobb számban 
be kell vonni. Támogatni kell az EGYMI járó beteg ellátás színvonalának fejlesztését. 
Korszerű egészségnevelési programokat kell szervezni – különös tekintettel a 
veszélyeztetett csoportokra. 

 
       4. Szociálpolitika 
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                                   A szociális ellátást mikro-térségi szinten a Csorba Mikro-térségi Szociális 
intézményfenntartó Társulás fenntartású intézményben kell biztosítani. Kiemelten kell 
támogatni a hátrányos helyzetűek társadalomba történő beilleszkedését. Célirányos 
programok szervezése a hátrányos helyzetű családok számára. Továbbra is biztosítani 
kell a hajléktalanoknak az alkalmi hajléktalan szállást és kiemelten kell kezelni az 
időskorúak ellátását, valamint az SOS segélyhívó telefonrendszer fenntartását, 
működtetésének további fejlesztését. 

 
5. Lakásgazdálkodás  
 

A bérlakás állomány megőrzése, komfortfokozat növelése érdekében szükséges az 
elkülönített lakásalap fenntartása. Továbbra is biztosítjuk az önkormányzati dolgozók 
lakhatását segítő munkáltatói kölcsönt. 
 

6. Idegenforgalom 
 

Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező 
szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko vadász és a horgász-
turizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait meg 
kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben érintett 
turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is együtt 
kell működni.  

 
7. Közrend, közbiztonság, vagyonvédelem 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közrend, közbiztonság és 
vagyonvédelem kialakítása érdekében vállalja: 

a.) közterület-felügyelet működtetését, 
b.) térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését. 

 
 

IV. GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGA 
 
 

1.  A mindenkori költségvetésben az önkormányzat működésének stabilizálása érdekében 
– mivel költségvetési hiány nem tervezhető, ezért törekedni kell költségvetési tartalék 
képzésére - a költségvetési hiány mértékét (folyószámlahitel) csökkenteni kell.  

 
2.  A vállalkozói vagyont meg kell őrizni. 

A vállalkozói vagyon működtetésénél figyelemmel kell lenni az önkormányzati 
feladatokra és a bevételek folyamatos növelésére.  

 
Fegyvernek, 2015. március 17. 
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          1. sz. melléklet 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló 105/2005.(VI.30.) sz.  
és a 20/2011.(I.27.) sz. határozata  

 
 
 
OPERATÍV PROGRAM, ÉS PROJEKT MEGNEVEZÉS BECSÜLT KÖLTSÉG EFT-BAN ÜTEMEZÉS (ÉV, TÓL-IG) 
1. Az ivóvíz szolgáltatás technológiai 
színvonalának javítása, az ivóvízhálózat 
rekonstrukciója 

413 millió Ft 2015-2019 

a. Vízhálózat korszerűsítése, tolózáraknák 
felújítása, a fertőtlenítő rendszer korszerűsítése, 
fogyasztott víz indukciós mennyiségmérésének 
bevezetése 

343 millió Ft 2015-2019 

b. Térinformatikai rendszer kiépítése és 
közműtérkép elkészítése 

10 millió Ft 2015-2019 

2. Szennyvíztisztító hálózat kiépítése, 
szennyvíztisztítás technológiai hátterének 
korszerűsítése 

3500 millió Ft 2015-2019 

a. Szennyvízhálózat községi szintű kiépítése, 
szennyvíztelep kapacitásának bővítése, utótisztító 
tó hatékonyságának javítása 

3350 millió Ft 2015-2019 

b. Komposztáló telep létesítése 150 millió Ft 2015-2019 
3. Település belterületének átfogó rendezése 605 millió Ft 2015-2019 
a.) A település központi területeinek 
rehabilitálása, szociális város rehabilitáció és  : 
Piac kialakítása; szovjet emlékmű átalakítása, 
Nepomuki Szt. János szobor és környezetének 
rehabilitációja/áthelyezése, egységes buszvárok 
és buszöblök kialakítása, parkolók és 
kerékpártárolók építése 

300 millió 2015-2019 

b. Belterületi utak építése 100 millió Ft 2015-2019 
c. Középületek felújítása, valamint 
energiaracionalizálása 

120 millió Ft 2015-2019 

d. Komplex belterületi belvízelvezetés 
megvalósítása 

300 millió Ft 2015-2019 

e. Római Katolikus Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2015-2019 
f. Református Templom teljes rekonstrukciója 50 millió Ft 2015-2019 
4. Holt – Tisza rekonstrukció, valamint turisztikai 
célú fejlesztések 

2257 millió Ft 2015-2019 

a. Holt – Tisza rehabilitáció 1000 millió Ft 2015-2019 
b. Bíró kastély felújítása 100 millió Ft 2015-2019 
c. Wagner park (téglagyári gödör) rehabilitációja, 
szabadidő park kialakítása 

300 millió Ft 2015-2019 

Fegyvernek – Surjány kerékpárút kiépítése 100 millió Ft 2015-2019 
5. Oktatási infrastruktúra és humán erőforrás 
fejlesztése 

1220 millió Ft 2015-2019 

a. 12 tantermes általános iskola építése 700 millió Ft 2015-2019 
b. A hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli 
emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának 

50 millió Ft 2015-2019 



 11

javítása 
c. mentőállomás feltételeinek megteremtése 20 millió Ft 2015-2019 
d. Sportcsarnok építése 300 millió Ft 2015-2019 
e. Óvodák felújítása, bővítése, korszerűsítése 50 millió Ft 2015-2019 
6. Település külterületének átfogó rendezése, 
természeti kincsek védelme 

980 millió Ft 2015-2019 

a. Természeti kincsek megóvása, fenntartása 
(Kunhalmok, Tintagyep) 

50 millió Ft 2015-2019 

b. Külterületi földutak burkolása 400 millió Ft 2015-2019 
c. Átfogó fásítási program 30 millió Ft 2015-2019 
ÖSSZESEN:  16848 millió Ft  
 
 

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 171/2014.(X.21.) sz., a Fegyverneki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/2014.(X.27.) sz. határozatával 
fogadta el a két önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást.  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy: 
„A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 
megkötését, módosítását követő harminc napon belül.” 
 
A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza a megállapodás tényét, azonban a Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában ezt szükséges belefoglalni.  
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
……./2015.(……) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:  
 

1. § A rendelet „V/B. FEJEZET”-e hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„V/B. FEJEZET 
 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
 
59/B. § Fegyvernek Város Önkormányzata a Fegyverneki Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal történő Együttműködési Megállapodást köt. 
Fegyvernek Város Önkormányzata a megállapodásban részletezett feltételeket 
biztosítja.” 

 
2. § E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.  
 

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

         Polgármester       jegyző 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 40/2014.(II.27.) sz. határozatával fogadta el és a 
193/2015.(XII.11.) sz. határozatával módosította.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatában a szervezeti felépítésre vonatkozó rendelkezést 
javasoljuk módosítani az alábbiak indokok miatt: 
 
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal létszáma   Módosító javaslat alapján  
    jelenleg (március 1-től)   (április 1-től) 
 
- polgármester, jegyző  2 fő            2 fő 
- igazgatási csoport   7 fő            7 fő 
- pénzügyi csoport            10 fő          11 fő 
 
- csoportrendszerbe nem tartozó  2,75 fő            1,75 fő 
  ebből: belső ellenőr   0,75 fő             
Létszám összesen:             21,75 fő           21,75 fő 
 
Az igazgatási csoportban február 28-ig 8 fő dolgozott, melyből 1 fő jogviszonya megszűnt a 
Járási Hivatalhoz átcsoportosításra kerülő feladat megszűnése miatt. 
 
A csoportrendszerbe nem tartozó létszámból 1 fő belső ellenőrként lett jóváhagyva, aki 
titkársági ügyintézőként került foglalkoztatásra, a hivatalnál jelentkező szerződéskötések 
előkészítésére, a hivatalnál lévő szabályzatok érvényesülésének felülvizsgálatára és a 
nemzetiségi önkormányzat ügyeinek segítésére. Így őt javasoljuk a pénzügyi csoporthoz 
áthelyezni, a belső ellenőrt 0,75 fővel javasoljuk jóváhagyni.  
  
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……../2015.(III.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 40/2014.(II.27.) sz. 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet „A 

HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK” részét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

A Hivatal szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó rendelkezések 
 
A.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁS, VEZETÉSE 

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 
1 polgármester  1 fő 
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)   
1/b alpolgármester (társadalmi megbízatású)   
 
11 jegyző  1 fő 
 
111 igazgatási csoport   7 fő 
01 csoportvezető  
02 szoc.pol.ügyintéző 
03 igazgatási ügyintéző 
04 igazgatási ügyintéző 
05 igazgatási ügyintéző 
06 titkársági ügyintéző 
07 művelődési ügyintéző 
 
112 pénzügyi csoport   11 fő  
01 csoportvezető  
02 gazdaságvezető 
03 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.  
04 ügyintéző II. könyvelő  
05 ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.  
06 ügyintéző V. adóügyi üi.I.  
07 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.  
08 ügyintéző VIII. személyzeti ügyintéző 
09 ügyintéző IX. személyzeti ügyintéző 
10 ügyintéző IV. főkönyvi könyvelő III. 
11. titkársági ügyintéző  
    
113. csoportrendszerbe nem tartozó  1,75 fő  
01 települési menedzser 
02 belső ellenőr (0,75 fő) 
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Összesen:                21,75 fő  
 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletének b.) pontjában az Igazgatási 
csoport az alábbira módosul:  

 
Igazgatási csoport 
1. csoportvezető  
2. szoc.pol.ügyintéző 
3. igazgatási ügyintéző 
4. igazgatási ügyintéző 
5. igazgatási ügyintéző 

 
Erről értesül: 

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

 
Fegyvernek, 2015. március 12.  
 
        Tatár László 
        polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26-i ülésére 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) önkormányzati rendelet 
és a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. /X.2./ önkormányzati rendelet módosítására, az 

építményadóról szóló 41/2014. (XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.  

Tisztelt Képviselőtestület! 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) önkormányzati rendeletét, a helyi iparűzési adóról szóló 
21/1998. (X.2.) önkormányzati rendeletét és az építményadóról szóló 41/2014. (XII.31.) 
önkormányzati rendeletét  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály törvényességi felügyeleti jogkörben megvizsgálta, törvényességi 
felhívásuk alapján a rendeletek módosítása szükséges. A módosítások lényege összefoglalva: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései tartalmazzák 
az eljárási szabályokat, a rendeletnél magasabb szintű jogszabályban szabályozott 
rendelkezést a helyi rendelet nem tartalmazhat, ezért a fentebb megnevezett rendeletek 
jelenleg beépített törvényi szövegezést tartalmazó bekezdéseit törölni, illetve módosítani 
szükséges. Ezek:  
1.) A magánszemélyek kommunális adójánál:  

 A rendelet hatálya alá tartozó adótárgyak (rendelet 1. § építmény és telek), továbbá az 
adóalanyok körét (rendelet 2. §) a Htv. szabályozza. 

2.) Helyi iparűzési adó esetén:  
 Az adóköteles tevékenység, az adóköteles iparűzési tevékenység, és az adóalany 

megfogalmazását a Htv. tartalmazza (rendelet 1-2-3. §-ai). 
 Az adómentességet a Htv. szabályozza (rendelet 4. § (1) bekezdése). 
 „Az évi 150.000,- Ft adóalapig a 8. § (1) bekezdésétől eltérően nem kell adót fizetni.” 

mentességi szabályt az adómentesség cím alatt kell szerepeltetni, továbbá a korábban 
hatályos Htv. alapján adható mentességet törölni szükséges (rendelet 8. § (3) 
bekezdése, 4. § (2) bekezdése és a 12. § (3) bekezdése). 

 Az állandó és az ideiglenes iparűzési adókötelezettség keletkezését és megszűnését a 
Htv. tartalmazza (rendelet 6. §-a). 

3.) Építményadó esetén: 
 Az adókötelezettség, az adóalanyok körét és az adómentességet a Htv. szabályozza 

(rendelet 1-2. §-ai, 3. § (1) bekezdése). 
 A további mentességi szabályok megfogalmazása során a Htv. rendelkezéseinek 

megtartása (rendelet 3. § (2) bekezdése).  
Mivel ezeket a helyi önkormányzati rendelet nem tartalmazhatja, így javasoljuk hatályon 
kívül helyezni az építményadóról szóló 41/2014. (XII.31.) önkormányzati rendeletet.   

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelet-tervezetek 
elfogadására: 



 2

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
………../2015.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 
jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h) pontja, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet „Adókötelezettség” címszó törlésre kerül és az 1. §-a hatályát veszti.  
  
2. § A rendelet „Adóalanyok” címszó törlésre kerül és a 2. §-a hatályát veszti.  
 
3. § Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.   

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

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
………../2015.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998.(X.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 
jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h) pontja, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet „Az adó alanya, adókötelezettség” címszó törlésre kerül és az 1. §-a 
hatályát veszti.   

 
2. § A rendelet 2. §-a hatályát veszti. 
  
3. § A rendelet 3. §-a hatályát veszti. 
 
4. § A rendelet 4. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az évi 150.000,- Ft adóalapig a 8. § /1/ bekezdésétől eltérően nem kell adót 
fizetni.”  

 
5. § A rendelet „Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése” címszó törlésre kerül 

és a 6. §-a hatályát veszti. 
 
6. § A rendelet 8. § /3/ bekezdése hatályát veszti. 
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7. § A rendelet 12. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
8. § Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.   

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

 
 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
………../2015.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete 

az építményadóról szóló 41/2014.(XII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 
jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és h) pontja, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az építményadóról szóló 
41/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 

 
2. § Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.  
 

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

 



Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

Előterjesztés 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 
szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. decemberi ülésén a 40/2014. 
(XII.16) önkormányzati rendeletével meghatározta 2015. február 01-től a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak térítési díjait. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 115. § 
(1) bekezdése 2015. január 01-vel módosult, amely az intézményi térítési díj meghatározására 
vonatkozó számítási módot írta elő. Az új jogszabály szerint az intézményi térítési díj 
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A 
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt 
hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok estében, akik jövedelmi 
helyzetük alapján erre képesek. A fenntartó az intézmény térítési díjat tárgyév április 01-ig 
állapítja meg, melyet évente egyszer módosíthat. Mivel 2015-re vonatkozóan már egyszer 
meghatározásra került a térítési díj, lehetőség van a módosításra. Örményes Község 
Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Képviselőtestülete a februári ülésein elfogadta a 
módosított térítési díjakat, melyek a Társulási Megállapodás 8/A (1.) alapján szó szerint 
épülnek be a székhelytelepülés (Fegyvernek város) Képviselőtestületének szociális 
ellátásokról szóló rendeletébe. 
 
A jogszabályi változásokkal összefüggésben szükséges a rendelet egyes szakaszait is 
módosítani, illetve kiegészíteni. 
 
Nem javasoljuk viszont a 2015. február 01-től hatályos személyi térítési díjak emelését, mivel 
az az ellátottak, s ezzel összefüggésben az állami támogatás nagyobb arányú csökkenését 
eredményezné. 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-tervezet 
elfogadását: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
……../2015.(…..) önkormányzati rendelet–tervezete 

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk. (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja: 
 

1. § A rendelet 3. § j) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi j) pont lép: 
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„j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, melyben az egyén alapvető szükségletei nem 
kielégítettek, ezért a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
fegyverneki telephelye által nyújtott szolgáltatásokkal biztosítható.” 

 
2. § A rendelet 16. § (8) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 

 
„f) átmenetileg olyan krízishelyzetbe került, melyben az egyéb alapvető szükségletei 
nem kielégítettek.” 

 
3. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 17. § lép: 

 
„17. § 

Szociális alapszolgáltatás térítési díjai 
 

(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja az alábbi 
a) Étkezés 916 Ft/adag 
b) Házi gondozás 1068 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 634 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 80 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások személyi térítési díja az alábbi 
a) Étkeztetés: szociális étkeztetésben részesülők 645 Ft/nap 
b) Ebéd házhozszállítás 80 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 500 Ft/óra 
d) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 
(3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 916 
Ft/nap. 
(4) Fegyvernek telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét összegben. 
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Örményes 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2015.(II.25.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbi: 
a) Étkezés 971 Ft/adag 
b) Házi gondozás 1.106 Ft/nap 
c) Nappali ellátás 510 Ft/nap 
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom 
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan 
rászorulók részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
15/2015.(II.25.) önkormányzati határozata alapján az alábbi:  
a) Étkezés 660 Ft/adag 
b) Házi gondozás 0 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom 



 3

(7) Örményes telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét összegben. 
(8) Örményes telephelyen a szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj: 
a) étkezés esetén 700 Ft/adag 
b) házi segítségnyújtás esetén 1.105 Ft/óra 
c.) nappali ellátás 510 Ft/nap 
d.) ebédkiszállítás 50 Ft/alkalom 
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Kuncsorba 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2015.(II.24.) határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés 957 Ft/adag 
b) Házi gondozás 980 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 497 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 100 Ft/alkalom  
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan 
rászorulók részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
7/2015.(II.24.) határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés 660 Ft/adag 
b) Házi gondozás 100 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 50 Ft/alkalom 
(11) Kuncsorba telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét összegben.” 

 
4. § E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 
  

 
 
 

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

 
 

 



Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
………/2015.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

A közterület-felügyeletről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontja alapján, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1. § (2) és 
(6), a 4. § (2) és a 22. § (1) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § (1) Fegyvernek Város Önkormányzata a közigazgatási területén lévő közterületek 
rendjének és tisztaságának és az önkormányzati vagyonvédelem érdekében 
közterület-felügyeletet, továbbá a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése 
és a közbiztonság javítása érdekében közbiztonsági térfigyelő kamera-rendszert 
működtet.  

 
    (2) A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek közigazgatási területén lévő 

közterületekre, az önkormányzati intézményekre, az önkormányzati társulás által 
fenntartott intézmény fegyverneki telephelyére, az önkormányzat tulajdonában, 
használatában lévő vagyontárgyakra. 

 
2. § (1) A közterület-felügyelet ellátja a rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

helyeken és a a jogszabályban meghatározott feladatokat, továbbá az alábbi 
önkormányzati rendeletek szabályszerű betartását: 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
a.) A közterület használatról szóló 27/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelete, 
b.) A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete, 
c.) A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.06.) önkormányzati 

rendelete, 
d.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29. rendelete, 
e.) A temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012.(IV.27.) 

rendelete, 
f.) A folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.06.) rendelete, 
g.) A Fegyvernek önkormányzat tulajdonában lévő utak 

forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.) rendelete. 
 

    (2) A térfigyelő kamerarendszert a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal üzemelteti.  
 

3. § Az önkormányzat a térfigyelő-rendszer üzemeltetésével és a közterület-felügyeleti 
rendszer ellátásával 1 főt bíz meg.  

 
4. § A kamerával megfigyelt közterületek jegyzéke a rendelet 1. sz. melléklete. 

 
5. § A közterület-felügyelő napi tevékenységét hitelesített naplóban rögzíti, 

szabálytalanság, jogellenes állapot észlelése esetén haladéktalanul írásban jelzéssel él 
a jegyzőhöz.  

 
6. § Ez a rendelet 2015. július 1-én lép hatályba.  

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



        1. sz. melléklet 
 
 
 
A kamerával megfigyelt közterületek jegyzéke: 
 
 
 
 

1.) Fegyvernek, Ady Endre út 109., 

2.) Fegyvernek, Fő út – Budai Nagy Antal kereszteződés, 

3.) Fegyvernek, Arany János út 32., 

4.) Fegyvernek, Szent Erzsébéet út 248., 

5.) Fegyvernek, Liszt Ferenc út 28., 

6.) Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2., 

7.) Fegyvernek, Csillag út 29., 

8.) Fegyvernek, Fő út és a 4-es sz. főközlekedési út kereszteződése. 



Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-i ülésére 
az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 29/2014.(II.13.) sz. önkormányzati 
határozatával Fegyvernek Város Önkormányzata részéről  
 1.  Tatár László polgármestert, 
 2.  Bognár Noémi művelődési felügyelőt, 
 3.  Dr. Bognár Zoltán alpolgármestert 
 
delegálta az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába. 
 
Bognár Noémi jelenleg GYED-en van, ezért az ő helyére Molnár Barnát, a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját javasolom delegáltnak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek: 
 
………/2015.(III.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról 
 

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

 
 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata részéről  
 
 1.  Tatár László polgármester, 
 2.  Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, 
 3.  Dr. Bognár Zoltán alpolgármester, 
 
delegálja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába. 
 

Erről értesül: 
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Török Eszter művelődési ügyintéző 

 
Fegyvernek, 2015. március 18. 
      (: Tatár László :) 
 polgármester 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére 
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző 

Szövetkezet közötti megállapodásról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet kérelemmel fordult Fegyvernek Város 
Önkormányzatához, illetve Polgármesteréhez, amelyben a fegyverneki terület 0384/23 hrsz-ú 
Vágópont tulajdoni megosztás rendezését kéri. A kérelmet és a kapcsolódó mellékleteket az 
előterjesztéshez csatoljuk. 
 
Javaslom, hogy a testület tekintse át a dokumentumokat és fogadja el a Fegyvernek Város 
Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet közötti megállapodást 
az alábbi határozati javaslat szerint: 
 
……../2015.(III.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző 
Szövetkezet közötti megállapodásról, a Vágópont tulajdoni megosztás rendezéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki terület 0384/23 
hrsz-ú Vágópont tulajdoni megosztás rendezéséről szóló Fegyvernek Város 
Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet közötti 
megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

 
Erről értesül:  

1.) A Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet elnöke 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
 
Fegyvernek, 2015. március 18. 
 
 
        Tatár László  
        polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármesterétől 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

E lő t e r j e s z t é s  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-i ülésére a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével megkötött Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 172. számú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megszüntetéséről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 161/2013.(XI.21.) sz. határozatával 
megállapodást hagyott jóvá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) 
képviseletében eljáró szolnoki tankerületi igazgató és Fegyvernek Város Önkormányzata 
között, a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. szám alatti (volt Mozi épület) Pedagógiai 
Szakszolgálat működtetésére történő határozatlan időre szóló, térítésmentes használatáról. 
 
A megállapodást módosult a 122/2014.(VII.31.) sz. határozattal. Az akkori módosítás indoka 
a Pedagógiai Szakszolgálat Szent Erzsébet út 167/A. számú épületbe való átköltözése volt. Ez 
a megállapodás a KLIK részéről nem került aláírásra. Ezt követően a KLIK újabb módosítási 
szándékát jelezte, mely szerint a közüzemi szolgáltatókkal az Önkormányzat köt szerződést és 
a díjakat továbbszámlázza. 
A KLIK módosítási szándékára tekintettel az Önkormányzat elkészítette és megküldte a 
KLIK részére a módosított megállapodást, amelyet Fegyvernek Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 151/2014.(IX.25.) sz. határozatával elfogadott. A KLIK azonban ezen 
módosító megállapodást – az Önkormányzat többszöri írásbeli megkeresése ellenére – sem 
írta alá. Az aláírásra a KLIK szerint azért nem kerülhet sor, mert a Fegyvernek Város 
Önkormányzata és a KLIK között 2013. január 31-én aláírt vagyonkezelési szerződésnek 
része a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A. számú ingatlan, így a KLIK a vagyonkezelői 
jogok gyakorlója. 
 
2014. szeptember 5. napján Fegyvernek Város Önkormányzata, mint Átadó a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete, mint Átvevő részére átadta a Szent 
Erzsébet út 167/A. sz. alatti ingatlant (ingóságokkal együtt). 
 
Jelenleg a Pedagógiai Szakszolgálat a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A. számú 
ingatlanban tartózkodik, azonban a Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére vonatkozó 
megállapodás a KLIK Szolnoki Tankerülete és Fegyvernek Város Önkormányzata között a 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. számú ingatlan használatára jött létre 2013. november 22. 
napján. 
 
A fentiekben leírt előzmények után kezdeményezte a KLIK a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
172. szám alatti ingatlanra vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 
 
2015. február 24-én Fegyvernek Város Önkormányzata és a KLIK Törökszentmiklósi 
Tankerülete (képviseletében eljáró Kazinczi Istvánné tankerületi igazgató) megbeszélést 
tartott, amelyről készült Emlékeztetőben rögzítésre került, hogy a Fegyvernek, Szent Erzsébet 
út 167/A. (Pártház) épületéből az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola székhelye 
kiköltözött és az intézményben a szakiskolai feladatok „kifutnak” a tanév végén. Az erre 
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vonatkozó átszervezést a KLIK Törökszentmiklósi Tankerülete március elején megindítja és a 
miniszteri fenntartói döntés várhatóan 2015. május 31-ig megtörténik. Ezután kerülhet sor a 
Szent Erzsébet út 167/A. számú ingatlan és a hozzá tartozó eszközök Önkormányzat részére 
történő visszaadására. 
 
Alapvető probléma, hogy a KLIK nem az egész Szent Erzsébet út 167/A. számú ingatlant 
(összesen 271 nm) használja, hanem csak egy részét (69,28 nm). Az erre vonatkozó szerződés 
módosítás csak az iskola székhelyének és a szakiskola megszűnésének átvezetése után 
történhet meg. 
Fentiek alapján a Szent Erzsébet út 167/A. számú ingatlan KLIK Törökszentmiklósi 
Tankerülete részéről történő visszaadásáról szóló döntésig a Megállapodás megszüntetésére 
vonatkozó tervezet tárgyalását javaslom elhalasztani. 
 
…………/2015.(III.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével megkötött 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. számú ingatlan használatára vonatkozó 
megállapodás megszüntetéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a KLIK Szolnoki 
Tankerületével a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172. számú (volt Mozi épület) 
ingatlan használatára megkötött Megállapodás megszüntetésére vonatkozó javaslat 
tárgyalását elhalasztja a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A. (volt Pártház 
épület) számú ingatlan KLIK Törökszentmiklósi Tankerülete részéről történő 
visszaadásáról szóló döntésig. 
 

A határozatról értesül:   
          1.) Tatár László polgármester 
          2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
          3.) Képviselőtestület tagjai 
          4.) Pénzügyi csoportvezető 
          5.) KLIK Szolnoki Tankerület Igazgatója 
          6.) KLIK Törökszentmiklósi Tankerület Igazgatója 
          7.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója 
 
Fegyvernek, 2015. március 19. 
     
        Tatár László  
        polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉS 
 

amely létrejött egyrészről   
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhelye:  
képviseli: Tatár László polgármester 
törzsszáma:  
adóigazgatási azonosító száma:  
bankszámlaszáma:  
statisztikai számjele: 
mint használatba adó (a továbbiakban: Önkormányzat) valamint a 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szolnoki Tankerülete 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 
Adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
Képviseli: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató 
mint Használatba vevő között (a továbbiakban együtt: Felek)  alulírott helyen és napon a 
következő feltételekkel: 
 
Felek a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) Szolnoki Tankerülete között létrejött, Fegyverneken, 2013. augusztus 30-án kelt, 
Fegyvernek, 4 hrsz-ú, Szent Erzsébet út 172. szám alatti ingatlanra vonatkozó megállapodást 
közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
Az ingatlant Fegyvernek Város Önkormányzata a 2014. szeptember 05-én kelt átadás-átvétei 
jegyzőkönyv és az annak mellékletét képező leltárívek alapján, megtekintett állapotban, az ott 
rögzített mérőóra állásokkal birtokba vette, ettől az időponttól húzza az ingatlan hasznait és 
viseli annak terheit is.  
 
Felek kijelentik, hogy az ingatlanrész használatával kapcsolatban egymással elszámoltak, 
egymással szemben sem követelésük, sem tartozásuk nincs. 

A megállapodás megszüntetés a mellékletével együtt érvényes. 

Mellékletek:  1. számú melléklet: átadott kulcsok jegyzéke 

Kelt: Fegyvernek, 2014. szeptember 5.  

 

 ......................................................................  

Fegyvernek Város Önkormányzata 

Tatár László  
polgármester 

 

 .....................................................................  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szutorisz-Szügyi Csongor 
tankerületi igazgató 

 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére az Orczy 
Anna Általános Iskola, Szakiskola működtetési költségek viseléséről 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdés alapján a települési 
önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év március 31. napjáig nyújthat 
be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést 
nem képes vállalni.  
 
A tv. 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzat a 
működtetési kötelezettség teljesítése alól felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a 
lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mentesül. 
 
A képviselőtestület a 121/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozatával jelezte, hogy nem képes az 
intézmény működtetését vállalni a 2013/14-es tanévtől. 
 
A két legutolsó önkormányzati választás közötti időben a település a 2010. és 2015. költségvetési év 
között a lakónépesség a költségvetési tervszámok alapján 2,6 %-kal csökkent, ami az állami 
támogatás csökkenését is magával vonta.  
 
A település működőképességének helyreállításához az elmúlt évben 45 mFt állami támogatásban 
részesült. 
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……../2015.(III.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola működtetésével kapcsolatban az alábbi felmentés 
kéréséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy a 2015/16. tanévtől kezdődően 
nem képes átvállalni az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola működtetését.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete fenti tv. 74. § (4) bekezdése alapján – 

tekintettel a település lakosságszám-változással összefüggő állami támogatás csökkenésére - 
kéri a működtetési költség teljes összeg fizetése alóli mentességét.  

 
Erről értesül:  

1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
2.) Magyar Államkincstár 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2015. március 18. 
        Tatár László  
        polgármester 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére a 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez 

szükséges kezességvállalás biztosítására 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) 2013. júniusában sikeres pályázatot 
nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” címmel. Az elfogadott 
elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os. 
 
A pályázat keretében annak megvalósítása révén a tagönkormányzatok jogszabályban előírt 
kötelezettségüket tudják teljesíteni, így különösen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
kiépítésére kerülne sor, mely gyűjtő járművek, műanyag hulladékgyűjtő edények 
beszerzésével biztosítható.  
A projekt további fontos célja, hogy a maradék hulladékok lerakás előtti kezelése biztosított 
legyen, ebből a célból mobil feldolgozósor beszerzésére kerülne sor, ami lehetővé teszi, hogy 
a kétpói depóniára kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, így kevesebb lerakási járulékot kell 
fizetnie az NHSZ Kétpó Kft-nek.  
A projekt részeként széles körű szemléletformálási kampányban mutatják be a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges ismeretek átadását, a helyes hulladékgazdálkodási 
gyakorlat elterjesztését.  
A logisztikai rendszer fejlesztését járatoptimalizálás elvégzése egészítené ki, a napi működési 
feladatok biztosítása érdekében pedig a vállalatirányítási rendszer fejlesztésére kerülne sor. 
 
A projektben beszerzendő eszközök listáját az alábbi táblázat tartalamazza:  
 

Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás mértékegysége 
Előkezelés      
Mechanikai előkezelő - mobil kivitel az 
alábbiak szerint: 1 45000 tonna/év 

- mobil előaprító gép mágneses 
szeparátorral  1 30 tonna/óra 

- mobil dobrosta/szita 1 30 tonna/óra 
- 2 frakciós légszeparátor  1 30 tonna/óra 
- utóaprító  1 5 tonna/óra 
Gyűjtő járművek      
Kéttengelyes darus 16 m3-es tömörítőlapos 10 16 m3 
Informatika      
Járatoptimalizálás 1 NR NR 
Vállalatirányítás fejlesztése 1 NR NR 
Lerakó kihasználtság növelés     
Kompaktor  1 37 min. saját üzemkész tömeg (t) 
Homlokrakodó mechanikai előkezelőhöz 1 120 min teljesítmény (kW) 
Edények      

Szelektív gyűjtőedények 120 literes 50 000 120 liter 
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Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás mértékegysége 
Szelektív gyűjtőedények 1,1 m3-es 1 500 1,1 m3 
Egyéb eszközök      
Komposztforgató  1 700 min. m3/h 
15 m3-es nyitott görgős konténer DIN 30722 
szabványt kielégítő 6 15 m3 

Préskonténer tömörítő fej DIN 30722 
szabvány szerinti konténerekhez 2   

préskonténer minimum  
27 m3-es zárt konténer DIN 30722 szabványt 
kielégítő 

4 27 m3 

 
A Társulási Tanács 2014. december 15-ei ülésén döntött arról, hogy a pályázat során a 
támogatással megvalósuló eszközökkel ellenérték fejében történő hasznosításba adás 
útján gazdálkodik, azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – ezen belül a 
szelektív hulladékgyűjtést – az egyes tagönkormányzatok döntéseik alapján saját maguk 
szervezésben látják el, illetőleg igényük szerint a Társulás többségi tulajdonában lévő cég 
útján is elláthatják. 

A döntésnek megfelelően, közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés 
2015.01.08. napján az NHSZ Kétpó Kft-vel aláírásra került.A hasznosítás magában 
foglalja - a mindenkor hatályos jogszabályokon túl – különösen az alábbi feladatokat is:  

1. mechanikai előkezeléssel kapcsolatos eszközök tekintetében:  
A települési vegyes hulladék mechanikai előkezelésére előírt lépések 
figyelembevétele. 

2. hulladékgazdálkodási információs rendszert és a járatoptimalizálást, valamint a 
házhoz menő szelektív rendszert képező eszközök tekintetében: egyéb 
rendszerekhez történő kapcsolódás megteremtése.  

3. ellenőrzési feladatok ellátása; 
4. felelős, költséghatékony eszközgazdálkodás felügyelete; 
5. a fejlesztéshez és felújításhoz kapcsolódó feladatok, továbbá 
6. eszközök közszolgáltató(k) részére történő rendelkezésre bocsátása, erről a Társulás 

nevében a vonatkozó szerződés(ek) megkötése a Társulás által meghatározott 
vonatkozó feltételek, döntések alapján. 

A szemléletformáló tevékenység, a nyilvánosság biztosítására, a projektmenedzsmenti 
tevékenység, és a közbeszerzési feldatok ellátására a szerződések már megkötésre kerültek.  
Jelenleg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, mely 
tartalmazza mint I. rész az eszközök beszerzését, és mint II. rész a vállalatirányítási rendszer 
és optimalizált logisztikai adatbázis szállítását. Azajánlatok bontásának eredményekppenaz I. 
rész tekintetében a nettó 1.648.600.000,-Ft becsült értékként meghatározott rendelkezésre 
álló forrást mindkét ajánlat meghaladta.A II. rész tekintetében a nettó 75.000.000,-Ft 
becsült értéket nem meghaladó ajánlatok érkeztek.A fentiek okán a Társulás kérelemmel 
fordult a Támogató felé annak érdekében, hogy engedélyezzék a Támogatási Szerződés 
módosítását - a 4/2011 (I.28) Korm.rendelet 61/A §.-ban rögzítetteknek megfelelően - 
költségemelés iránti igény miatt. 

Ezzel egyidejűleg kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását is, melyben a 
támogatási összeg megemelésén túl, a projekt fizikai megvalósítása időpontjának 
2015.10.30-ára történő módosítását is kérvényezte, figyelemmel a közbeszerzési eljárás 
eredményes lefolytatásának időszükségletére, valamint az az alapján megkötendő 
szerződésben foglalt teljesítési (szállítási) határidőre. A forrásráemelési kérelem alapján a 
Kormánya 1095/2015. (III.5.) Korm. határozatával jóváhagyta a Projekt támogatásának 
növelését s a Támogatási szerződés módosítását.  
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Mindezek alapján a projekt támogatási összege nettó 233.747.500,- Ft-tal 
növekszik meg, (összes támogatás: 1.920.757.500,- Ft), a Társulás által a támogatott 
tartalomra vonatkozó önerő mértéke pedig 12.302.500,- Ft-tal emelkedik (összes 
támogatott önerő: 101.092.500,- Ft), továbbá a nem támogatott ÁFA 66.433.500,- Ft 
összeggel nő (nem támogatott ÁFA összege: 545.899.500,- Ft).A projekt nettó elszámolható 
összköltsége 1.775.800.000,- Ft-ról 2.021.850.000,- Ft-ra változik. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 120.§-ában foglaltak 
szerint : „ Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany … a terméket, szolgáltatást 
adóköteles termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében használja, egyéb módon 
hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a 
termék beszerzéséhet, szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany … rá 
áthárított.”Tekintettel arra, hogy a pályázati eszközök használati joga adóköteles bevételként 
jelentkezik a Társulásban, a fenti törvényi rendelkezés értelmében a bevétel elérése érdekében 
beszerzett eszközök általános forgalmi adója visszaigényelhető. 

A beszerzések szakaszolása időszakonként megteremti annak a lehetőségét, hogy 
azonos, vagy hasonló nagyságrendű számlák esetén a meglévő források „forgatásával” a 
kifizetések biztosíthatók legyenek. Ez a folyamat amiatt akadhat el, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény kiutalás időpontjára vonatkozó 37.§ (4) bekezdése alapján „Az 
adózót megillető… visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni.”  

Annak érdekében, hogy a kifizetések ütemesen történhessenek és a projekt az előírt 
határidőn belül befejeződhessen, szükség lesz a visszaigényelt általános forgalmi adó 
megelőlegezésére. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a naptári éven belül lejáró 
250.000.000 Ft mértékű likvid hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele, melyről 
a Társulás Társulási Tanácsa a 15/2015. (III.19.) számú határozatában döntött. A 250 
milliós folyószámla hitelkeret azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a következő fizetési 
kötelezettség esedékességéig a visszatérülés nem realizálódna, akkor is sor kerülhessen a 
kiegyenlítésre. 

A likvid hitel felvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (Gst) 10. § (8) bekezdése szerint – az önkormányzati társulás adósságot 
keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését- a társulásban részt vevő 
önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. A Gst szerint a Társulás naptári éven belül 
lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez Kormány hozzájárulására nincs szükség, ill. az 
éven belüli hitelfelvétel ill. az azt biztosító kezességvállalás a hitel felvételi korlátba nem 
számít be. A Társulás 2015. évi költségvetése, valamint annak módosítása (előterjesztés 
melléklete) alapján – tekintettel a Társulás saját bevételeire és az ÁFA visszatérülés 2015. 
évben történő megvalósulására – jelenleg biztosítottnak látszik a hitel visszafizetése. A 
Társulást alkotó tagönkormányzatokat terhelő kezességvállalás tekintetében a 
kezességvállalás mértékét jelen határozat és annak melléklete tartalmazza. 

Az Áht. 96. § (2) bekezdése szerint a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 
kezesség, garancia vállalásának feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, 
támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető 
módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése. A vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével javaslom az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 96.§ (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díj hitel kamattal azonos mértékben 
történő meg határozását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől az előterjesztés megvitatását, valamint a határozati 
javaslat alábbiak szerinti elfogadását: 
 
..…/2015.(III.26.) sz.     határozati javaslat: 
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A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot 
keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a „Szolnoki térségi 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a Szolnok-Abony-

Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati 
Társulása (továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró 250.000.000 Ft. összeg 
mértékű hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a 
Társulás tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt 
kezességére az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti összeg erejéig a 
tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás biztosítását. 
 

3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 96.§ (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos 
mértékben határozza meg, mely a határozat melléklete szerinti kockázatvállalás 
arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 

 
4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert jelen 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum 
aláírására.  
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
Értesülnek: Tatár László polgármester 
  Buzás Istvánné dr. jegyző 
  Képviselőtestület tagjai 
  Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
 Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása 
 
Szolnok, 2015. március 23. 
 
 
 
 Tatár László 
 polgármester 
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……/2015.(III.26.) számú határozat melléklete 
 

TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN 
A KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA 

 
 
 

ssz. Tagönkormányzatok Szavazat száma (db) 
Tagönkormányzatot terhelő 

kezességvállalás tekintetében a 
kockázatvállalás aránya(Ft) 

1 Szolnok 4 094 102 425 000 
2 Mezőtúr 920 23 000 000 
3 Törökszentmiklós 1 114 27 850 000 
4 Abony 675 16 875 000 
5 Túrkeve 489 12 225 000 
6 Fegyvernek 343 8 575 000 
7 Újszász 318 7 950 000 
8 Rákóczifalva 260 6 500 000 
9 Kenderes 254 6 350 000 

10 Tószeg 224 5 600 000 
11 Kengyel 191                 4 775 000 
12 Szajol 191                 4 775 000 
13 Zagyvarékas 175                 4 375 000 
14 Jászkarajenő 152                 3 800 000 
15 Tiszapüspöki 98                 2 450 000 
16 Tiszatenyő 90                 2 250 000 
17 Tiszavárkony 81                 2 025 000 
18 Tiszajenő 78                 1 950 000 
19 Örményes 59                 1 475 000 
20 Szászberek 44                 1 100 000 
21 Kétpó 39                    975 000 

22 Kuncsorba 38                    950 000 
23 Köröstetétlen 37                    925 000 
24 Vezseny 33                    825 000 

  Összesen 10 000            250 000 000 
 
 



……../2015.(III.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Örményes Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Sulák László tervező 
nyilatkozata alapján - mivel kétséget kizáróan számításokkal alátámasztotta, hogy 
Örményes Község csatornahálózatának és távvezetékének csatlakozásával a telep 
működése az érvényes KÖTIVH-1253-020/2014. számon kiadott vízügyi létesítési 
engedélyben foglalt paraméterekkel, műtárgyakkal képes a tározó szennyvíz minőségi 
paramétereit biztosítani – hozzájárul Örményes Község Fegyverneki 
szennyvízhálózathoz és tisztítóhoz történő becsatlakozásához. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Török Tamás Örményes Község Polgármestere 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Sulák László tervező 

 
 
Fegyvernek, 2015. március 24. 
 
 
        Tatár László 
        polgármester 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. március 26-ai ülésére adósságot 
keletkeztető ügyletek összegéről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV (Stabilitási tv.) tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. 
 
A Képviselőtestület a 15/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozattal fogadta el az erről 
szóló előterjesztést. A beadott adatszolgáltatással kapcsolatban a Kincstár hiánypótlást írt ki, 
melyben többek között a saját bevételek igazítását kérte a költségvetési alapokmánynak 
megfelelően és kiegészíteni a táblázatot a 2018. évre vonatkozó adatokkal.  
 
Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a február 11-ei ülésen elfogadott határozatot helyezze 
hatályon kívül és a Kincstár módosításait figyelembe véve szíveskedjen elfogadni az alábbi 
határozati javaslatot:  

 
…./2015.(III.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Adósságot keletkeztető ügyletek összegérő 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Ügylet megnevezése Adatok ezer forintban 

2015. 2016. 2017. 2018. 

Kiadás 
1.) hitel + kamat 

0  0 0 

Saját bevétel 
2.) helyi adók, 
bérbeadásból 
     származó bevételek 
Ebből: 
- Kom. adó bev.: 21.000 
- Iparűzési adó :  74.000 

119.659 119.659 119.659 119.659 
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- Ingatlan ért.:     24.659 
- Készlet ért.bev. 51.670 
- Szolgáltatás:    216.446 
- ÁFA                  65.159 
3.) 50 % mértékű saját 
bevétel 

59.829 
 

59.829 
 

59.829 
 

59.829 
 

Adósságot keletkeztető 
fizetési kötelezettséggel 
meg nem terhelt része (3-
1) 

59.829 
 

59.829 
 

59.829 
 

59.829 
 

 
 2.) A 15/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat hatályát veszti 
 
Erről értesül:   1. Tatár László polgármester 
                        2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
                        3. Képviselő testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2015. március 23. 
 
 
        Tatár László 

Polgármester 
 



  Megállapodás 
   
 
 
amely létrejött a  Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet (székhely: 5231 
Fegyvernek, Dózsa Görgy út 63, adószám: 13060860-2-16) – a továbbiakban Szövetkezet – 
képviseletében eljáró szövetkezet igazgatóság által kijelölt Kolozsvári Gábor (5340 
Kunhegyes, Petőfi út 3/A.) igazgatósági tag és 
másrészről Fegyvernek Város Önkormányzata   (adószám: 15409993-2-16, székhely 5231 
Fegyvernek, szent Erzsébet út 171) – a továbbiakban Önkormányzat – képviseletében eljáró 
Tatár László polgármester között az ……../2015.(……) sz. önkormányzati határozat alapján 
az alábbiak szerint: 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában áll a Fegyvernek, 
külterület 0384/23 hrsz alatt nyilvántartott, 1 ha 9882 m2 területű külterületi ingatlan. A 
Szövetkezet az ingatlan általa bérelt épületének bővítésével, átalakításával, felújításával 
vágópontot alakított ki, ezzel  az ingatlanon ráépítéssel tulajdonjogot szerzett, melynek 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére jogosult a felek közötti megállapodás alapján. 

2.  A szerződő felek célja a beruházás üzembe helyezése előtt az ingatlan tulajdonának és 
használatának olyan szabályozása, amely biztosítja a vágópontra vonatkozó hatósági 
előírások maradéktalan végrehajthatóságát, ugyanakkor azt is, hogy az Önkormányzat 
jogosultságai se szenvedjenek sérelmet. 

3. Tekintettel arra, hogy a Szövetkezet által végzett beruházás értéke lényegesen 
meghaladja az ahhoz igénybe vett önkormányzati telek és épület értékét, és arra, hogy 
az esetleges további fejlesztéshez szükséges hitelfelvételhez ingatlan-fedezet is 
szükséges lehet, a felek azt tűzik ki célul, hogy végül a Szövetkezet kizárólagos 
tulajdonosa legyen a vágópontot magában foglaló ingatlan-részből megosztással 
kialakított önálló helyrajzi számú ingatlannak. 

4. A megosztás, illetve a beruházás használatba vételének egyaránt előfeltétele, hogy a 
felek kijelöljék a megosztás természetbeni határait, és az Önkormányzat tulajdonában 
maradó ingatlan-rész megközelítéséhez szükséges szolgalmi utat. A Szövetkezet a 
továbbiakban az így kijelölt területet használja..A természetbeni határok kijelölésénél ki 
kell kérni az Építési Hatóság előzetes nyilatkozatát, a tervezett megosztás 
megvalósíthatóságáról.   

5. Az Önkormányzat, mint tulajdonos az előzetes megállapodásnak megfelelő tartalommal 
elkészítteti a megosztási vázrajzot és kéri az ingatlan megosztását a melléklet szerint. 
Az ingatlan tulajdoni lapján szereplő terhelések közül a bejegyzett szolgalmi jogok, 
használati jog, vezetékjog azt az ingatlant fogják terhelni, amelynek a területét értintik, 
a Szövetkezet, mint személyes adós tartozását biztosító keretbiztosítéki jelzálogjog 
pedig azt az ingatlant, amelyen a vágópont kialakításra került. A megosztást a OTP 
Banknak jóvá kell hagynia. 

6. Felek megállapodnak a ráépítéssel megszerzett tulajdoni hányad megosztásában a 
megállapodás eláírásának napjával. 
 
A beruházás a szövetkezet könyveiben 68.000.000,- Ft értékben került elszámolásra. A 
megváltási ár és a beruházás könyv szerinti együttes értéke 72.000.000,- Ft, melynek 
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aránya: 1/18-ad arányban Fegyvernek Város Önkormányzatát, 17/18-ad arányban a 
Szövetkezetet illeti meg.  
 
A Szövetkezet kinyilvánítja, hogy 4.000.000,- Ft + ÁFA összegért váltja meg a 
Fegyvernek Város Önkormányzatát megillető 1/18-ad tulajdoni hányadot.    

 A Felek megállapodnak a jelen Megállapodás e pontjában foglalt tulajdoni hányad 
ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésében a megosztási vázrajzzal egyidejűleg.  

7. A vágópontot magában foglaló ingatlan tekintetében a felek megszüntetik a közös 
tulajdonukat oly módon, hogy a Szövetkezet, illetve az általa megjelölt vevő 
megvásárolja az Önkormányzat tulajdoni hányadát 4.000.000 Ft fejében. A vételi 
ajánlatot legkésőbb a 6. pont szerinti ingatlan-nyilvántartás bejegyzését követő 30 
napon belül a 7. pont szerinti kötött áron teszi meg.  

8. A megosztással kapcsolatos valamennyi költséget a Szövetkezet viseli. A vágópontot 
magában foglaló ingatlan kerítését a Szövetkezet – saját költségére – a szolgalmi úton 
belül is kialakítja. 

9. A 0384/23 hrsz-ú területen a megosztást követően kialakított ingatlanok 
megközelítéséhez átjárási szolgalmi jogot kell bejegyeztetni a megosztás után kialakult 
ingatlanok tulajdonosainak.  

 

 

Kelt: …………. 

 
 
 
 
 
  ………………………………..  ………………………………..  
  Szövetkezet képv.  Önkormányzat képv. 



Oktatási és Közm vel dési Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  
 

 
M e g h í v ó  

 
 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2015. március 23-án  – hétf n - 15 órai 

 

 
kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 

 
Képvisel testületi anyag véleményezése: 

 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete 2014-2019. évi Gazdasági 

Programjának, Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

2. Közterület-felügyeletr l szóló rendelet elfogadásáról 

3. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról 

4. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesít  és Beszerz  

Szövetkezet közötti megállapodásról 

5. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 

megállapodás megszüntetésér l  

6. Az oktatási intézmény m ködtetésér l 



 

 

 

 
Fegyvernek, 2015. március 19. 
 
 
  

 
Molnár Barna sk. 
bizottság elnöke 



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke 
Fegyvernek 
 

 
Meghívó 

 
 
 
A Pénzügyi Bizottság ülését 2015. március 25-én – szerdán - 14 órára összehívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
Napirend: 
 
 

Képvisel testületi anyagok véleményezése: 
 
                    

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete 2014-2019. évi Gazdasági 

Programjának, Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

3. Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának 

módosításáról 

4. A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzatának 

módosításáról 

5. Adórendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésér l 

6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 

7. Közterület-felügyeletr l szóló rendelet elfogadásáról 

8. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesít  és Beszerz  

Szövetkezet közötti megállapodásról 



9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 

megállapodás megszüntetésér l  

10. Az oktatási intézmény m ködtetésér l 

 
 
 
Fegyvernek, 2015. március 19. 
 
 
 
 

 
Papp Róbert sk. 
bizottság elnöke 



Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  
 

 
M e g h í v ó  

 
 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2015. március 24-én  – kedden - 15 órai 

 

 
kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
 
Napirend: 

 

Képvisel testületi anyag véleményezése: 

 

 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete 2014-2019. évi Gazdasági 

Programjának, Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

2. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 

3. Közterület-felügyeletr l szóló rendelet elfogadásáról 

4. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesít  és Beszerz  

Szövetkezet közötti megállapodásról 



 

 

 

 
Fegyvernek, 2015. március 19. 
 
 
  

 
Herman József sk. 
bizottság elnöke 




