
Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Tel.: 56/556-010 
 
 

Meghívó 
 

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2018. ÁPRILIS 4-én – SZERDÁN – 14,00 ÓRAKOR  

RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART 
 

Melyre tisztelettel meghívom 
 

Helye: Városháza tárgyalóterme 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
 

1.) A Fegyverneki telephelyű oktatási intézményeket érintő 
változásokról 

2.) Az európai kulturális örökség részét képező, 
Magyarország területén található/fellehető, jelenleg 
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 
rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség 
megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél 
szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, 
különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel 
kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére című 
pályázat benyújtásáról és előkészítésével kapcsolatos 
kötelezettségvállalásról 

 
Előadó: Tatár László polgármester  
 
 
Meghívottak: 
Képviselő-testület tagjai 
dr. Pető Zoltán jegyző 
 
 
 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
        
 
       
       Tatár László 
       polgármester 



………/2018.(IV.04.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti 
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 
Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó 
feladat-ellátási hely jogutóddal szűnjön meg és fenntartói joga kerüljön az Egri 
Főegyházmegye részére átadásra. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási feladatokat 

ellátó, Fegyvernek, Dózsa György út 2. szám alatti feladat-ellátási hely jogutóddal 
történő megszűnéséről szóló 53/2018.(III.22.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívüli helyezi. 

 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
        Tatár László 
        polgármester 
 
 
………/2018.(IV.04.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti 
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó 
feladat-ellátási hely jogutóddal szűnjön meg és fenntartói joga kerüljön az Egri 
Főegyházmegye részére átadásra. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási feladatokat 

ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. szám alatti feladat-ellátási hely 
jogutóddal történő megszűnéséről szóló 54/2018.(III.22.) sz. önkormányzati 
határozatot hatályon kívül helyezi.  

 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 



2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
        Tatár László 
        polgármester 
 
 
………/2018.(IV.04.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatti 
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó 
feladat-ellátási hely jogutóddal szűnjön meg és fenntartói joga kerüljön az Egri 
Főegyházmegye részére átadásra. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási feladatokat 

ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152. szám alatti feladat-ellátási hely 
jogutóddal történő megszűnéséről szóló 55/2018.(III.22.) sz. önkormányzati 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
        Tatár László 
        polgármester 
 
 
………/2018.(IV.04.) sz.                              határozati javaslat: 
 
Közoktatási feladatokat ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatti 
feladatellátási hely jogutóddal történő megszűnéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 



1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatt lévő, közoktatási feladatokat ellátó 
feladat-ellátási hely jogutóddal szűnjön meg és fenntartói joga kerüljön az Egri 
Főegyházmegye részére átadásra. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási feladatokat 

ellátó, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 165. szám alatti feladat-ellátási hely 
jogutóddal történő megszűnéséről szóló 56/2018.(III.22.) sz. önkormányzati 
határozatot hatályon kívüli helyezi.  

 
            Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
        Tatár László 
        polgármester 
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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 Képviselő-testülete 2018. április 4-ei ülésére az euró-
pai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg 
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a 
kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb 
társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kultu-
rális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére című pályázat benyújtá-
sáról és előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati felhívása az európai kul-
turális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg gondozat-
lan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális 
örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvé-
tel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcso-
latos tudása fejlesztésének elősegítésére című pályázati felhívása melynek keretében lehetőség 
van fegyverneki zsidó temető/sírkert részleges felújítására.  
 
A pályázat nyújtható be a felhívás 4.1. pontja alapján kérelem előkészítése (állapotfelmérés, 
tervezés) 4.2.1. pontja alapján a temető körbekerítésére (új kerítés építés, kapu létesítése) a 
4.2.2 pontja alapján temető területének megtisztítására a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzet-
től, fásítás, kertépítés, valamint 4.2.3 pontja alapján sírkövek és a családi síremlékek ha-
laszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújítások megvalósításához szükséges tevékenység 
(ledőlt vagy megdőlt, keret nélküli, ép sírkő statikai helyreállítása).  
 
A pályázat tervezett összköltsége 6.000.000 Ft. A támogatás mértéke 100%. 
 
Fentiek alapján kérem a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
............./2018.(IV.04.) sz.     határozati javaslat: 

 
Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, 
jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, 
továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél 
szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemze-
dék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére című pályázat 
benyújtásáról és előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a pályázat 
benyújtására Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány az európai kulturális örök-
ség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg gondozatlan, 
elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális 
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örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi 
részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örök-
séggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére című pályázat benyújtásával 
maximum bruttó 6.000.000 Ft összegben. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a temető fekvése szerinti 
települési önkormányzat vállalja a temető 10 éven át történő folyamatos gondozását, 
karbantartását. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László polgár-
mestert a pályázat benyújtásával. 

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
5. Nardai Dániel, települési menedzser 

 
Fegyvernek, 2018. április 03. 
 
         Tatár László 
         polgármester 
 




