
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. szeptember 23-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

140/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Kötelezettségvállalás a Felszabadulás út
1544/2 hrsz-on autóbusz öböl építésére

22/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. Költségvetési rendelet módosítása
23/2010.(IX.23.) sz.önk.rend. A helyi iparűzési adóról szóló

21/1999.(X.2.) sz. rendelet módosítása
141/2010.(IX.23.) sz.önkhat. A közcélú érdekeltségi hozzájárulásról szóló

25/1999.(III.25.) sz. hat. visszavonása
24/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. A lakások bérletére szóló 30/1993.(XII.16.)

sz. rendelet módosítása
25/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. A települési szilárd hulladékgazd.szóló

10/2003.(III.6.)sz. rend.módosítása
26/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. Az állattartásról és állati hull.elhely.sz.

21/2004.(V.28.)sz. rend.módosítása
27/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. A közterület használatról szóló

29/2005.(IX.30.) sz. rend.módosítása
28/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló

13/1994.(V.27.)sz. rend.módosítása
29/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. Fegyvernek nagyk.ter.fennt.temetőkről sz.

6/1993.(III.5.) sz. rend.módosítása
30/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. Fegyvernek nagyk.közig.ter. a vásárok

tartásának rendjéről sz.30/1995.(XI.27.)
sz. rend.módosítása

31/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. A települési folyékony hull.gazdálk.szóló
1/2003.(II.6.) sz. rend.módosítása

32/2010.(IX.24.) sz.önk.rend. A település környezetvédelméről
szóló13/2005.(IV.29.) sz.rend.módosítása

33/2010.(IX.24.) sz. önk.rend. A 2011. évi nyersanyagnormáról
142/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. TISZK megállapodás módosítása
143/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv

jóváhagyása
144/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önk.

Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
való csatlakozás

145/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola Pedagógiai
Programjának módosítása

146/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Közoktatási int.2010/2011.tanévben indíth.
csoportok, létszámok engedélyezése

147/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Kötelezettségvállalás az Óvoda gázkazán
cseréjére

148/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek
tanulóifjúságáért” Alapítvány és az
Önkormányzat között megáll.megkötése

149/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Fogászati röntgen készülék vásárlása
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150/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Damjanich út 155.sz.alatti önkormányzati
bérlakás gázellátása

151/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Védőnő tanulmányi szerződés megkötése
152/2010.(IX.23.) sz.önk.hat. Zárt ülés elrendelése



3

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember
23-i üléséről.

Helye: Községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József, Huber
Ferenc, Dr. Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné,
Tűhegyi Julianna, valamint Buzás Istvánné dr. jegyző, Fodor Mihályné Gyermekélelmezési
Konyha vezetője, Miklósi Jánosné pü. csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező,
Kuntzer Mártonné igazg.csoportvezető, Bérczesi Mária Hírmondó főszerkesztője, Kapusi
Jánosné belső ellenőr.

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 képviselő jelen
van, a képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Hillender Györgynét jelöli ki.

A napirendek sorába javasolja felvenni:
17-es sorszámmal a autóbusz öböl áthelyezéséről szóló előterjesztést.

A napirend felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.

Interpellációk:

Dr. Kiss Györgyné: Elmondta, hogy a Szapárfalui temetőben jó lenne padokat elhelyezni.

Huber Ferenc polgármester: Az idősek a tavasszal kérték és körülbelül 2 hete 4 db pad
elhelyezésre került a temetőben.

Az interpellációra adott választ a képviselők elfogadták.

(A képviselők létszáma időközben 12 főre módosult.)

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester az alábbiakkal egészíti ki az írásos anyagot:
Levelet küldött a Közútkezelő Rt-nek a 3216-os út 00,00 – 4 km szakaszának javításáról. Vita
van a kivitelező PORR Kft és az útfenntartó között. Megígérték a javítást, ki is helyezték a
30-as sebességkorlátozó táblát, mégsem kezdték el a megrongált szakaszok helyreállítását.
A Szapárfalui Posta újranyitásával kapcsolatban a lakosok megkeresték Fejér Andor
Képviselő Urat, aki a Posta vezérigazgatójával felvette a kapcsolatot. Tájékoztattuk Képviselő
Urat, hogy a Szapárfalui Posta újranyitása lehetséges, a korábbi bérlemény változatlanul
rendelkezésre áll, a bérleti díjmentességet az önkormányzat biztosítani tudja, a működési
költségek átvállalása viszont külön önkormányzati döntést igényel. A helyi Posta vezetőjével
egyeztetett, aki elmondta, hogy az elvont óraszámok visszaadásával is megoldható a
Szapárfalui Posta működtetése. A Fegyverneki Posta dolgozója heti 3 alkalommal – heti 3x4
órában – el tudná látni ezt a feladatot. A Fegyverneki ÁFÉSZ is vállalná, hogy a Posta partner
programban részt vesz.
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Belvízelszámolással kapcsolatban még nem került sor utalásra.
Sok a kóbor kutya a nagyközségben, az Abonyi Alapítvány csak abban az esetben viszi el, ha
a kutya meg van kötve. Törökszentmiklóssal próbálkoznak, aki elaltatná a kutyákat,
elhelyezni viszont nem tudja, az Abonyi Csillagszem Alapítvány így pedig már elszállítja.
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Beruházás megvalósítására létrejött Konzorcium
Szolnokon ülést tartott. A jelenlegi állásfoglalás szerint szabályos volt az eljárás, a korábbi
határozataink így semmissé válnak.

Tukarcs Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi történik azokkal a
lakosokkal, akik nem oltatják be a kutyájukat?

Huber Ferenc polgármester: Nincs nyilvántartás a kutyákról, ezért nem tudunk ellenőrizni
csak abban az esetben, ha valaki bejelenti.

További kérdés nincs, a képviselők a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszik.

Huber Ferenc polgármester javasolja, hogy a költségvetés módosítása előtt az autóbusz öböl
építéséről szóló előterjesztés tárgyalására kerüljön sor, ugyanis ez a kötelezettségvállalás
szerepel a költségvetésben.

A Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

17.) napirend: Az autóbusz öböl építése
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Huber Ferenc polgármester: A Bíróság kötelezte az önkormányzatot az autóbusz váró
megszüntetésére és egy másik buszváró építésére. A tervezés elég nehézkes, még most sincs
érvényes építési engedély. A buszváró közelebb kerül a járdához, nem kell elkerülőt építeni, a
meglévő új járdát sem érinti. Ha ez a javaslat nem lesz jóváhagyva, a jelenlegi buszvárót
akkor is meg kell szüntetni.

Tukarcs Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság 1 igen 3 nem szavazattal
elutasításra javasolja az előterjesztést. Az elutasítás oka, hogy az autóbuszváró közvetlenül az
iskola épülete előtt lenne, az oda járó gyerekeket zavarná a forgalom. Egyetértenek a buszváró
áthelyezésével, de a tervben kijelölt hely nem megfelelő.

Dr. Bacsa László: Véleménye szerint nem kell másik buszvárót építeni. Az a busz, amelyik
Fegyvernekig közlekedik, megfordul a körforgónál, és az utasok leszállnak a zöldséges előtti
buszmegállóban. Arról a buszról, amelyik tovább közlekedik, ugyanígy megfordul és szintén
a zöldséges előtt szállnak le az utasok, a busz pedig lemegy az Arany J. útra és a Dózsa Gy.
úton kijön a körforgónál. Ez lenne a legolcsóbb megoldás és a Volánnal erről egyeztetni
kellene.

Huber Ferenc polgármester: Ez nem megoldható, hosszú ez a távolság, mert a Volán a
menetút hosszabbodása miatt nem tudja tartani a menetidőt. Délelőtt nincs nagy utasforgalom,
nem fogja zavarni az oktatást.

Ambrus Dénes: Egyetért Tukarcs Istvánnéval, de nem szeretné, ha bármelyik buszmegálló
megszűnne a településen. Jelentős a le- és felszálló forgalom az autóbuszjáratokon, ezért
szükségesnek tartja a buszváró megépítését Fegyvernek központjában.
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Huber Ferenc polgármester: A tervező ezt tartotta a legjobb megoldásnak, a Volán és a
szakhatóság elfogadta.

További kérdést, észrevételt nem tesznek a képviselők, 9 igen szavazattal 4 nem ellenében az
alábbi határozatot fogadta el a Képviselőtestület:

140/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Felszabadulás út 1544/2 hrsz-on autóbusz öböl építésére

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére 3.000.000,-Ft erejéig a Felszabadulás út 1544/2 hrsz-on autóbusz öböl
építésére az alábbiak szerint:

Saját erő 300.000,-Ft
Fejlesztési hitel 2.700.000,-Ft
Összesen: 3.000.000,-Ft

E határozatról értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Pénzügy

2.) napirend: 2010. évi költségvetés módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Az Oktatási, a Pénzügyi, az Ügyrendi és a Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetés módosítását.

A költségvetési rendelet módosítását a Képviselők 11 igen szavazattal 2 nem ellenében
elfogadták és az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
22/2010.(IX.24.) számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletet tartalmazza.)

3.) napirend: Önkormányzati rendeletek és határozatok felülvizsgálata
Előadó: Huber Ferenc polgármester

A Pénzügyi, Oktatási, Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet és a határozati javaslatokat.
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Huber Ferenc polgármester: A rendelet-tervezetben szereplő kiegészítésekkel javasoljuk
módosítani. A díjak emelését nem javasoljuk, mivel a lakosság jövedelme nem változott, adott
esetben csökkent, az önkormányzat kintlévősége így is folyamatosan nő.

Kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
23/2010.(IX.27.) rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1999. (X.2.) számú rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletet tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: A vállalkozók támogatásáról szóló rendeletet nem javasoljuk
módosítani, továbbra is a vállalkozók által foglalkoztatottak után 3.000,- Ft/fő/év támogatás
jár.
Mezőőri járuléknál nem javasoljuk a módosítást.
A közcélú érdekeltségi hozzájárulást eltörölte az Országgyűlés, nem tudjuk, hogy az
önkormányzati tulajdonnal mi lesz.
Javasolja a határozat visszavonását, melyet a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozza:

141/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

A közcélú érdekeltségi hozzájárulásról szóló 25/1999.(III.25.) sz. határozat
visszavonásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közcélú
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 25/1999.(III.25.) sz. határozatot 2010.
december 31. napjával visszavonja.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Adócsoport

Huber Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a lakások bérletére vonatkozó rendelet-
tervezetet az alábbiak szerint pontosítsuk:

A rendelet-tervezet 2. §-ában szereplő rendelkezés szövege az alábbira módosul:
„Egyedül élő esetén írásbeli kérelemre 50 % kedvezmény adható, ha a bérlemény 50 m2
feletti, az 50 m2 feletti részre.
A rendelet-tervezet 4. §-ában szereplő szöveg az alábbira módosul:
„Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal és bérleményekkel kapcsolatos értékesítésből
származó bevételeket és a lakás felújítási költségeket.”
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A Képviselőtestület a javasolt pontosításokat egyhangúlag 13 igen szavazattal elfogadta. A
képviselők a módosítással 12 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2010.(IX.24.) sz. rendelet

A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: Az alábbi rendelet-tervezeteknél csak a szabálysértés miatt
javasoljuk a módosítást:

A képviselők egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi rendeleteket alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
25/2010.(IX.24.) sz. rendelet

A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) sz. –
46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, a 9/2005.(III.1.), a

16/2005.(IV.29.), a 21/2005.(VI.2.), a 25/2005.(IX.30.), az 53/2005.(XII.1.), a
30/2006.(IX.27.), a 18/2007.(IX.28.), a 36/2007.(XII.27.), a 22/2008.)X.1.), a

12/2009.(VI.4.) és a 24/2009.(X.15.). sz rendelettel módosított – rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
26/2010.(IX.24.) sz. rendelet

Az állattartásról és az állati hulladék elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz. – a
35/2005.(IX.30.), a 17/2007.(IX.28.) és a 10/2008.(III.5.) sz. rendeletekkel módosított –

rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: Javasoljuk a rendelet módosítását a rendelet-tervezetben
szereplő kiegészítésekkel.
A képviselők vita nélkül 13 igen szavazattal a módosítást elfogadják és az alábbi rendeletet
alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2010.(IX.24.) sz. rendelet

A közterület használatról szóló – 29/2005.(IX.30.), 36/2006.(XII.1.), 13/2007.(IX.28.) és a

2/2008.(II.7.) sz. rendeletekkel módosított – 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet
módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: Az alábbi rendelet-tervezeteknél csak a szabálysértés miatt
javasoljuk a rendelet módosítását.
A képviselők 13 igen szavazattal az alábbi rendeleteket alkotják:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
28/2010.(IX.24.) sz. rendelet

Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) rendelettel elfogadott a
43/2004.(XI.25.), a 15/2005.(IV.29.), a 30/2005.(IX.30.), a 49/2005.(XII.1.), a

16/2007.(IX.28.), a 24/2008.(X.1.) és a 10/2010.(III.31.) sz. rendeletekkel módosított,
valamint a 43/2004.(XI.25.), rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt

rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
29/2010.(IX.24.) sz. rendelet

Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési

tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) sz. – a 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt, a 28/2005.(IX.30.), a 12/2007.(IX.28.) és a 19/2008.(IX.1.), a

11/2010.(III.31.) sz rendeletekkel módosított - rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: Javasoljuk a rendelet módosítását a szabálysértés, valamint a
napi iparűzési adó elmaradása miatt 30,- Ft + ÁFA m/nap emelést.
A képviselők egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
30/2010.(IX.24.) sz. rendelet

Az 5/2008.(II.7.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt és a

18/2010.(VI.24.) sz. rendelettel módosított 30/1995.(XI.27.) sz. Fegyvernek
Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló rendelet

módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

Huber Ferenc polgármester: Az alábbi rendelet-tervezeteknél csak a szabálysértés miatt
javasoljuk a rendelet módosítását.
A képviselők 13 igen szavazattal az alábbi rendeleteket alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
31/2010.(IX.24.) sz. rendelet

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. - a
33/2003.(IX.4.), a 41/2003.(IX.26.), a 29/2004.(X.7.), az 5/2005.(III.1.), a 9/2006.(II.24.), a
18/2006.(V.2.), a 21/2006.(VI.1.), a 15/2007.(IX.28.), a 17/2008.(V.30.), a 23/2008.(X.1.), a

9/2010.(III.31.) és a 20/2010.(VII.22.) sz. rendeletekkel módosított - rendelet
módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
32/2010. (IX.24.) sz. rendelet

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. – a 38/2005.(IX.30.), a
23/2007.(IX.28.), a 31/2007.(XII.6.), a 10/2009.(VI.4.), a 29/2009.(XII.3.), a 4/2010./II.26.),

a 17/2010.(VI.24.) sz. rendeletekkel módosított - rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: A 2011. évi nyersanyagnorma megállapítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Az Oktatási és a Szociális Bizottság a Polgármester Úr által javasolt módosításokkal
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Huber Ferenc polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 1. §. (2) bekezdés c.)
pontjában a 78 % helyett 80 %-ra, a d.) pont első francia bekezdésében a 65 % helyett 67 %-
ra, a második francia bekezdésében a 83 % helyett 85 %-ra, a rendelet 1. §. (4) bekezdésében
a rezsi 87 % helyett 89 %-ra módosuljon, a térítési díj összege 554,- Ft-ról 560,- Ft/adag
ÁFA-val módosuljon.

A képviselők egyhangúlag egyetértettek a módosító indítvánnyal és 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkották:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
33/2010.(IX.24.) számú rendelete
a 2011. évi nyersanyagnormáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

5.) napirend: TISZK megállapodás módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

A Képviselőtestület vita nélkül egyhangúlag 13 igen szavazattal fogadta el az alábbi
határozatot:

142/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Tiszafüred Város Önkormányzatának a Társulásba történő tagfelvételéről és a
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködési megállapodás
megszüntetéséről.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Tiszafüred
Város Önkormányzatának a Társulásba történő tagfelvételével és a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulással megkötött együttműködési megállapodás
megszüntetésével.
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2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) JNSZ Térségi Integrált Szakképző Központ

6.) napirend: 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Az Oktatási, Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

A Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

143/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi éves ellenőrzési tervének
elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek
önkormányzatra vonatkozó 2011. évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Belső ellenőr

7.) napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához való csatlakozás
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Nida Imre a Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül 13 igen szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

144/2010. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi
fordulójához való csatlakozásról
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1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet
alapján kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.

4.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú
pályázatokat a szerződési feltételek szerint.

Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosítása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Nida Imre a Szociális Bizottság elnöke: Az 5-8. évfolyamon indított fakultációnak az a célja,
hogy a tehetségesebb gyerekeket felkészítsék a továbbtanulásra?

Ambrus Dénes: A fakultációs rendszer 6. osztálytól működött iskolánkban, ebben az évben
azonban már 5. osztályban megkezdjük a fakultációs oktatást. A szülő és a gyerek közösen
vállalják, hogy az alapóraszámnál magasabb óraszámban tanulnak matematikát, valamint
magyar nyelv és irodalmat az egész tanévben. Egy évfolyamon 20-25 tanuló ezt az emelt
óraszámú oktatást választja.
Az alapképzést választó tanulók 8-9 fős csoportokban tanulnak. Ide a nehezebben kezelhető,
nehezebben tanuló gyerekek járnak, így megvalósítható az, hogy ezekkel a diákokkal
egyénileg, testre szabottan foglalkozzanak a tanárok. Az alapcsoportnál az országos tanterv
szerint előírtakat kell tanítani, a fakultációs csoportnál pedig ezt az anyagot kibővítjük a
gimnáziumi és szakközépiskolai felvételi anyagával.
A Közoktatási törvény módosítása lehetőséget biztosított a nevelőtestületeknek, hogy ha
szükségesnek tartják, vezessék vissza alsó tagozatban az érdemjegyekkel történő osztályzást.
Ennek feltétele, hogy 2010. december 31-ig a Pedagógia Programot módosítani kell.
Megkérdeztük a nevelőtestületeket, a Szülői Munkaközösségeket és az Iskolaszéket is,
mindannyian támogatják, hogy az alsó tagozatban ismét érdemjegyekkel történjen az
osztályzás, de csak a 2. évfolyam végétől és a magasabb évfolyamokon.
A szakképző tagozaton a 2010. évben a Pincér szakma képzését 3 évről 2 évre csökkentették.
A 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő rendszerben a Pincér szakma mindkét
változata párhuzamosan működik, ezért is szükséges a Pedagógiai Program módosítása.
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Herman József: Ennyire népszerű a pincér szakma?

Ambrus Dénes: A szülő és a gyerek olyan szakmát választanak, amely nem túl nehéz és meg
is lehet belőle élni. A pincér szakma viszonylag jó kereseti lehetőséget biztosít. Meg kell
azonban említeni, hogy a pincér szakmával rendelkező fiatalok viszonylag nehezen tudnak
elhelyezkedni.

Németh Attila: Az új törvény szerint a gyerek 50 óra hiányzása után az iskola értesíti az
önkormányzat jegyzőjét. Érezhető ennek hatása?

Ambrus Dénes: Jelentős változást tapasztalunk. A szülők és a tanulók hozzáállása pozitív
irányba változott. 30-40 %-kal javult az iskolalátogatási morál.

A Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal egyetért a Pedagógiai Program
módosításával és az alábbi határozatot hozza:

145/2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Pedagógiai Programjának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjának módosításait az alábbiak szerint
jóváhagyja:

1. A Pedagógiai Program „Helyi tanterv 1.2. Fakultációk” fejezetének első mondata az
alábbiak szerint változik:
„A gimnáziumban és szakközépiskolában továbbtanulni szándékozók részére
tehetséggondozó fakultációt indítunk az 5-8. évfolyamokon.”
Továbbá a tantárgyi rendszert összefoglaló kötelező és szabadon választott, alap és
emelt szintű tantárgyi oktatás óraszámát tartalmazó táblázat e határozat 1. sz.
melléklete szerint változik.

2. A Pedagógiai Program „Helyi tanterv 4.1.1. Az évközi teljesítmények ellenőrzése,
értékelése az alsó tagozaton” című fejezet első bekezdése az alábbiak szerint változik:
Az intézményben a Közoktatási törvény 70. §. értelmében:

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. évfolyamon
félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A részletesen
kidolgozott értékelési módszert a „Szöveges értékelés az alsó tagozaton” című
melléklet tartalmazza.

 A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év
végén a tanuló értékelése a Közoktatási törvény 70. § (1( és (2) bekezdésének
megfelelően osztályzattal történik.

A Pedagógiai Program „Helyi tanterv Szakmai programok” fejezete kiegészül a két
éves képzési idejű „Pincér” megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljával, melyet e határozat 2. sz. melléklete tartalmaz.

A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő
rendszerben a pincér szakma oktatása mindkét változatában párhuzamosan történik
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3. A Pedagógiai Program „Záradék” fejezetének első mondata az alábbi szövegre
módosuljon:
„Jelen Pedagógiai Program a 2008/2009-es tanévtől az első négy, valamint a 9-10.
évfolyamon hatályos.
A szakképző tagozaton a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben felmenő
rendszerben a Pincér szakma mindkét változata párhuzamosan működik.
Az 5-8. évfolyamon a hatályba lépés ugyancsak felmenő rendszerben az alábbi
táblázat szerint történik.”

Erről értesül:

1.) Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmény 2010/2011.
tanévben indítható csoportok, felvehető maximális létszámok engedélyezéséről
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Dr. Bacsa László: Van arról adatunk, hogy az idén első osztályba kerülő gyerekek közül
hány gyereket írattak be más település iskolájába?

Ambrus Dénes: Pontos számot nem tudunk mondani, de körülbelül a gyerekek 10 %-a kezdte
az idén az első osztályt más településen. Van olyan szülő aki jelzi, hogy a gyerekét más
iskolába íratta, de aki nem jelzi az nem jelenik meg a rendszerünkben.

Nida Imre: Az utóbbi időben tapasztalta, hogy 2-3. évfolyam végén iratkoznak át másik
iskolába.

Ambrus Dénes: Általában 4-5. osztály befejezése után iratkoznak át másik iskolába a
gyerekek és leginkább Törökszentmiklóson a 8 osztályos iskolában folytatják tanulmányaikat.
Ebben az évben a két tagintézményből összesen 4 tanuló választotta ezt a lehetőséget.

Dr. Bacsa László: Mennyi első osztályos gyerek jár át Tiszabőről? A visszairatkozás
mennyire jellemző?

Ambrus Dénes: A két tagintézményben összesen 16 Tiszabőről átjáró gyermek kezdte meg
tanulmányait. A visszairatkozás nem jellemző. Abban az esetben fordul csak elő, ha a
választott iskolából valamilyen ok miatt eltanácsolták és a lakhelye szerint az iskolánk
körzetébe tartozik, kötelesek vagyunk felvenni.

Németh Attila: Van olyan első osztály, ahol többségben van a kisebbség?
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Ambrus Dénes: Nincs ilyen osztály, viszont olyan osztály van, ahol a gyerekek majdnem fele
halmozottan hátrányos helyzetű.

Dr. Kiss Györgyné: Kuncsorbán és Örményesen tapasztaltak-e változásokat?

Ambrus Dénes: Örményesen volt az első évfolyamon egy 11 fős csökkenés tapasztalható,
ezért jövőre valószínűleg 80 fő alá csökken a tanulók száma. Kuncsorbán jelenleg 14 tanuló
jár az iskolába.

További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadták el:

146/2010. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a 2010/2011-es
tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális létszámtól való
eltérés engedélyezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja alapján az 1, 2.
mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2010/2011-es nevelési, tanítási évben, a
fenntartásában lévő közoktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számát és
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.

Erről értesül:

1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Török Csaba polgármester
5.) Rédai János polgármester
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző
7.) Képviselőtestület tagjai

10.) napirend: Kötelezettségvállalás a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde gázkazán
cseréjére
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Tukarcs Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Nida Imre a Szociális Bizottság elnöke: Miért nem kap az önkormányzat erre fejlesztési
hitelt?

Huber Ferenc polgármester: Ennek oka, hogy a korszerűsítés bekerülési költsége nem éri el
az 1 millió forintot.

További kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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147/2010.(IX.23.)sz. önkormányzati határozat

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítéséről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítésével.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
831eFt ÁFA-val növelt összeg erejéig a 2010. évi költségvetés terhére.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

11.) napirend: A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” Alapítvány és
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata között megállapodás megkötése
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási Bizottság elnöke: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal elfogadta az
alábbi határozatot:

148/2010. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat

A „Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért” alapítvány és Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata közötti Megállapodás megkötéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a mellékelt Megállapodás tartalmi elemeit
jóváhagyja, egyben felhatalmazza Huber Ferenc polgármestert a Megállapodás megkötésére.

Erről értesül:

5.) Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

6.) Huber Ferenc polgármester
7.) Dr Tóth Sarolta a„Szülők, nevelők együtt Fegyvernek tanulóifjúságáért”

alapítvány kuratóriumának elnöke
8.) Buzás Istvánné dr. jegyző
9.) Képviselőtestület tagjai

12.) napirend: Fogászati készülék vásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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Nida Imre a Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

149 / 2010. (IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Fogászati röntgen készülék és fogászati kezelőegység megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó
1.600 eFterejéig fogászati kezelőegység, valamint bruttó 1.100 eFt erejéig röntgenkészülék
beszerzésére a 2010. évi kötlségvertés terhére az alábbiak szerint :

saját erő (folyószámnla hitel) 270 eFt
fejlesztési hitel 2.430 eFt
összesen 2.700 eFt.

Erről értesül:
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi csoport

13.) napirend: Damjanich út 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás
gázellátása
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Nida Imre: Ezek a lakások üresek vagy várható, hogy lesznek bérlőik?

Huber Ferenc polgármester: Eddig azért nem voltak bérlők, mert az ablakok tönkrementek,
de a nyílászárók cseréjét az elmúlt évben elvégeztük. A gázfűtés bevezetésével lehetővé válik
a lakások bérbeadása.

További kérdés, észrevétel nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:

150/2010. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Damjanich J. út 155. sz. alatti „Bíró kastély” önkormányzati tulajdonú 2. – 3.
bérlakás gázellátására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a SZATLÓCZKI BT. által adott 1.379.040.- Ft + ÁFA
értékben a Fegyvernek, Damjanich J. út 155. sz. alatti 2. – 3.
számú bérlakások gáz- és fűtésszerelésére úgy, hogy a fenti
összegből 10 %, azaz 137.904.- Ft + ÁFA a 2010. évi
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költségvetés terhére, a maradék 90 % azaz 1.241.136.- Ft +
ÁFA pedig a fejlesztési hitel terhére lesz kiegyenlítve.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

14.) napirend: 0311/15 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlás
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Tukarcs Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Huber Ferenc polgármester: Módosító indítványt tesz: az önkormányzat visszavonja a
területvásárlási szándékát.

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal 2 tartózkodással egyetértett a módosító indítvánnyal
és 11 igen szavazattal 2 tartózkodással döntött, hogy az önkormányzat nem vásárolja meg az
előterjesztésben szereplő területet.

15.) napirend: Védőnői tanulmányi szerződés megkötése
Előadó: Huber Ferenc polgármester

Nida Imre a Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

A képviselők egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

151/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Védőnői tanulmányi szerződés megkötéséről

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete engedélyezi, hogy az Orvosi Rendelő
(Fegyvernek, Felszabadulás út 128.) tanulmányi szerződést kössön Selymes Dóra
Fegyvernek, Felszabadulás út 85/A szám alatti lakossal.

2.) A Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal 80.000,- Ft
tanulmányi költség hozzájárulás kifizetésére Selymes Dóra részére.

3.) Az önkormányzat 20.000,- Ft/hó támogatást biztosít Selymes Dóra részére, amit
betervez az éves költségvetésébe.

4.) A támogatás folyósítása 2010. szeptember 1-től 2014. június 30-ig történik és utólag,
minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, a szorgalmi időre vonatkozóan. (évi 10
hónap)

5.) Selymes Dóra szerződésszegése esetén az intézményvezető a hozzájárulás összegének
100 %-os visszatérítési igényével él, illetve ezen összegből visszakövetelheti a
közszolgálati jogviszonyban el nem töltött időre jutó arányos részt.
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6.) Felhatalmazza Stefán András megbízott intézményvezetőt a mellékelt tanulmányi
szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

A 16. napirendet Huber Ferenc polgármester zárt ülésen javasolja tárgyalni, amit a
Képviselőtestület 13 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozza:

152/2010.(IX.23.) sz. önkormányzati határozat

Zárt ülés elrendelésére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést rendel
el a „Fegyvernek Közszolgálatáért Díj” adományozására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

Kmft.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Hillender Györgyné :)
Jkv. hitelesítő


