
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26-ai rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéhez

93/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek települési ivóvízbázis védőidomának
felülvizsgálatához

94/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. TIGÁZ részvények értékesítéséről

95/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Turisztikai központ és szálláshely létesítéséről

96/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás
megkötéséről a Baldácsy Művészeti Egyesülettel

97/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. „Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek
Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról

98/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Alapító Okiratának módosításáról

99/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

38/2012.(VII.27.) önk.rend. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

100/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Garázsbérlet költségének biztosításáról

101/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Létszám és kapcsolódó bér, járulék
átcsoportosításáról

102/2012.(VII.26.) sz. önk.hat. Hozzájáruló nyilatkozatról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. július 26-ai
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Barta Józsefné, Molnár Barna intézményvezetők, Bercsényi Sándor a Baldácsy
Művészeti Egyesület elnöke

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirend
felvételével:

9.) napirend: Hozzájáruló nyilatkozatról

Interpellációk:

Herman József: Lakosok hívták fel a figyelmét, hogy Szapárfalu Törökszentmiklós felöli
végén folyik építkezés, faházat építenek, amely alatt közmű van elhelyezve. A lakosok azt
szeretnék tudni, hogy van-e erre építési engedély kiadva?

Tatár László polgármester: Egyrészt az építmény nem igényel építési engedélyt, másrészt
saját területén építi. Problémát csak a 4-es főúttal történő bekötőút építése okozhat. Az
önkormányzathoz is érkezett ezzel kapcsolatos bejelentés, az ügyintéző megvizsgálta és
jogilag rendben találta. Az építési engedélyt a Törökszentmiklósi hatóság adja ki.

Ficsor Dénes: Tudomása szerint a tulajdonos pályázaton nyerte a támogatást a faház
megépítésére, amely a saját maga által megtermelt termékek helyben történő eladására szolgál
majd.

A képviselők az interpellációra adott választ elfogadják.

1.) napirend: Kötelezettségvállalás Fegyvernek települési ivóvízbázis védőidomának
felülvizsgálatához

Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert: A felülvizsgálati dokumentáció elkészíttetését nem lehetett volna 2013. évben
elvégeztetni? Az új szolgáltató nem vállalja át?

Tatár László polgármester: A felülvizsgálati dokumentáció végleges benyújtási határideje
2012. augusztus 31. A Tiszamenti Regionális Vízmű nem vállalja át a költséget, mert 2012-
ben még a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a szolgáltató.

Herman József: Milyen munkát végeznek 972.000,- Ft-ért?
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Dr. Bognár Zoltán: Tudomása szerint a felülvizsgálatot végző személy körbejárja a területet,
készítenek egy 20-30 oldalas dokumentációt és ez kerül az említett összegbe.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 210.000,- Ft engedélyeztetési költség változhat, lehet több is,
függ az elkészült dokumentációtól.

Szatlóczki Edit: A felülvizsgálatot végző Kft. ismerős az önkormányzat számára?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Igen, 2007-ben a jogszabály által előírt dokumentációt is ez a
Kft. készítette.

Papp Róbert: Pályázat kiírásával nem lehetett volna a költségeket csökkenteni?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A költségeket a Kft. alacsony áron állapította meg, mivel az
eredeti dokumentációt is a RexTerra Kft. készítette, ezért a felülvizsgálat végzésére is a Kft.
jogosult.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadják el:

93/2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyvernek települési ivóvízbázis védőidomának felülvizsgálatára.

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
települési ivóvízbázis védőidomának felülvizsgálatához szükséges dokumentáció
elkészíttetésére és engedélyeztetésére – az Intézmény 2012. évi költségvetésének terhére –
az alábbiak szerint:

Felülvizsgálati dokumentáció elkészítése 600.000.- Ft + ÁFA
Engedélyeztetés költsége: 210.000.-Ft (ÁFA körön kívüli)

Erről értesül:
1.) Tatár László, polgármester
2.) Buzás Istvánné dr., jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nardai Dániel, intézményvezető
5.) Képviselőtestület tagjai

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

Dr. Bognár Zoltán: A Baál Vagyonkezelő Zrt. által tett, a névérték 80 %-ának megfelelő
ajánlat reális? A névértéknek megfelelő összeget nem kaphatjuk meg?
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Tatár László polgármester: Az első ajánlat 40 % volt, 1 hónappal később viszont már 80 %-
ot ajánlott a Zrt. Nem javasolja a részvények eladását, legalábbis névérték alatt, de a testület
döntsön ebben a kérdésben.

Ficsor Dénes: Ki a tulajdonosa a Baál Vagyonkezelő Zrt-nek?

Tatár László polgármester: Nem ismerjük a tulajdonost és a részvényeseket sem.

Herman József: Át kell gondolni az ajánlatot. Mennyire van az önkormányzatnak szüksége a
7.123.000,- Ft-ra?

Tatár László polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a TIGÁZ Zrt. 2007.
év óta nem fizetett osztalékot, az előtte lévő években 13.694.000,- Ft-ot fizettek az
önkormányzatnak a részvények hozadékaként. Ha mégis a részvények eladása mellett dönt a
testület, javasolja, hogy az eladásból származó összeget föld vásárlására fordítsa az
önkormányzat vagy hiteltörlesztésre, amely évente 1 mFt-ot hoz az önkormányzatnak.

Ficsor Dénes: Véleménye szerint utána kell nézni a tőzsdén a TIGÁZ részvények
árfolyamának. Felül kell vizsgálni azt, ha jelenleg nem kapunk a részvények után osztalékot,
jobb lenne eladni és földet vásárolni. Az önkormányzat számára most olyan befektetés kell,
ami hasznot, nyereséget hoz.

További hozzászólás nem volt, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés
„A” alternatíváját, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak és az alábbi
határozatot hozzák:

94/2012.(VII.26.) számú önkormányzati határozat:

TIGÁZ részvények értékesítéséről

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem értékesíti névérték
alatt a Baál Vagyonkezelő ZRT. részére TIGÁZ részvényeit.

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

3.) napirend: Turisztikai Központ és szálláshely létesítéséről szóló pályázathoz ingatlan
átadása

Előadó: Tatár László polgármester

Bercsényi Sándor: A LEADER-en keresztül lehetőség van pályázni 30 mFt támogatásra. Ha
az önkormányzat pályázik, akkor 60 %-os, ha a Baldácsy Művészeti Egyesület, mint civil
szervezet, akkor 100 %-os a támogatottság.
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Ficsor Dénes: A 4.) napirend összefügg a 3.) napirenddel?

Bercsényi Sándor: A 4.) sz. előterjesztés akkor lép életbe, ha a pályázat nyer. A beadni
kívánt pályázathoz csatolni kell a közhasznú szervezetként történő működést bizonyító
feladat-átvállalási szerződést. Az önkormányzat a Bíró kastély felújítása, turisztikai központ
és szálláshely kialakítása érdekében az ingatlant átadja a Baldácsy Művészeti Egyesület
használatába. Az egyesület pályázatot csak abban az esetben nyújthat be, ha valamilyen
közhasznú tevékenységet végzett és ezt felmutatja.

Herman József: Hány fő számára lehet szállást biztosítani a felújítás után?

Bercsényi Sándor: Úgy kell kialakítani, hogy legalább 6 fő számára biztosítsunk szállást.

Tatár László polgármester: Az előzetes vizsgálatok és tervek szerint 10-15 fő
elszállásolható, a felújítás során próbálunk minél több férőhelyet kialakítani, természetesen a
szabályok figyelembe vételével.

A képviselők egyéb kérdést, észrevételt nem tesznek az előterjesztéssel kapcsolatban, 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

95/2012.(VII.26 .) sz. önkormányzati határozat:

Turisztikai központ és szálláshely létesítéséről

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő Fegyvernek, Damjanich János út 155. szám alatt található 256
hrsz-ú ingatlant átadja használatra a Baldácsy Művészeti Egyesületnek azzal a
céllal, hogy az Egyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
52/2012.(VI.8.) VM rendelet 2.§ (1) b) és da) pontja alapján támogatási
kérelmet nyújt be a rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel és
határidőben.

2. Az 1. pontban szereplő ingatlant az Önkormányzat használatba adja az
Egyesületnek. A használatba vétel a pályázat pozitív elbírálásáról szóló támogatói
döntéstől az utolsó kifizetési kérelem MVH által történő elfogadását követő 5 évig
tart.

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködés további feltételeiről
megállapodást kössön az Egyesülettel, a nyertes pályázat elbírálásától számított 30
napon belül.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
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3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Baldácsy Művészeti Egyesület
6. Irattár

4.) napirend: Közművelődési, feladat-átvállalási megállapodás a Baldácsy Művészeti
Egyesülettel

Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a megállapodás megkötésével és az
alábbi határozatot hozzák:

96/2012.(VII.26.) számú önkormányzati határozat:

Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy Művészeti
Egyesülettel

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét
képező megállapodást elfogadja.

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Bercsényi János Sándor egyesületi elnök
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét képező megállapodást a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

5.) napirend: „Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit: Molnár Barnától, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójától kérdezi, hogy
sikeres pályázat esetén kiket vonnának be.

Molnár Barna: A tervek szerint szeretnének minden intézményt és civil szervezetet bevonni
a munkába. A pályázat lehetőséget ad eszközvásárlásra is, ezért törekszünk arra, hogy olyan
eszközöket vásároljunk majd, amelyeket más rendezvények alkalmával is felhasználhatunk.

Herman József: Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendszeres testmozgást elősegítő
szabadidős programok megvalósítása is a pályázat része. Ezen belül gondoltak a Tiszán
megvalósítható sportok megszervezésére is?
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Molnár Barna: Széles körűen gondolkodnak, terveznek, sikeres pályázat esetén
mindenképpen olyan dolgokra szeretnék fordítani a támogatást, amelyet a későbbiekben is
hasznosítani tudnak.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a
pályázat benyújtásával és az alábbi határozatot fogadják el:

97/2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozat:

„Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat
benyújtásáról

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az
„Egészséges életmód népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című
pályázat benyújtásával.

2. Pályázati konstrukció megnevezése: „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód-programok - lokáis színterek” „A” komponens

3. Pályázati felhívás kódszáma: TÁMOP-6.1.2/11-1
4. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési

költsége (elszámolható költsége): 10.000.000 Ft
5. Az Önkormányzati saját erő összege: 0 Ft.
6. A TÁMOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 10.000.000 Ft
7. Az Önkormányzat saját erő forrása: A projekt saját forrást nem igényel.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Molnár Barna, intézményvezető
5. Bognár Noémi, projekt adminisztrátor
6. Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7. Irattár

6.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának, valamint a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél miért kerül
törlésre négy gépjármű?

Tatár László polgármester: Ezek a járművek már nincsenek meg.

Herman József: A Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynek nem változott
még a neve?
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Az őszi testületi ülésre terjesztjük elő a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény nevének módosítását, amelyből kikerül a Vízmű. A
névváltozás miatt módosítani szükséges az intézmény Alapító Okiratát és Szervezeti és
Működési Szabályzatát is.

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják az intézmények Alapító Okiratainak, illetve az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az alábbi határozatokat,
valamint rendeletet fogadják el:

98/2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosításáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 34/1994(IV.28.) sz. határozattal elfogadott
és a 22/1998.(II.26.),31/2000.(III.30.) és 82/2002.(V.6.), 152/2003.(XI.4.),
160/2005.(VIII.25.), 130/2007.(VI.28.),30/2008.(III.27.), 119/2009. (VI.11.),
7/2010.(I.28.), 197/2010.(XII.16.) sz., 78/2011. (V.26.) sz. és a 86/2012. (VI.28.) sz.
határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

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

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

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

„A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény”

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

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Török Csaba polgármester Örményes
3) Rédai János polgármester Kuncsorba
4) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezetője
5) Buzás Istvánné dr. jegyző
6) Képviselőtestület tagjai
7) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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99/2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról

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

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

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 66. §-a …” szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi szöveg lép:

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

2.) Az Alapító Okirat II. 11.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„11.) Költségvetési számlaszáma: 11745066-15413673”

3.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletének b.) pontja kiegészül az alábbi szakfeladattal:

„680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

4.) Az Alapító Okirat 3. sz. mellékletében szereplő „gépjárművek listájából” törlésre
kerülnek az alábbi sorok:

„YDA-611 MTZ-550 TRAKTOR 1407
XZ 91-20 SZIPPANTÓ PÓTKOCSI 395

..YEE-751 MTZ-82 TRAKTOR 551

..YCE-409 MTZ-50 1190”

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

„YJP-359 GOLDONI STAR TRAKTOR 1749
YAX-784 PÓTKOCSI (FARMER) 1750”

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

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
38/2012.(VII.27.) rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

7.) napirend: Garázsbérlet költségeinek biztosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: 2012. július 31-én lejár a Dr. Otrosinka Szylwia doktornővel és
Jancsó Mónikával kötött garázsbérleti szerződés. A doktornő jelezte, hogy a továbbiakban
vállalkozó háziorvosként szeretne dolgozni, de a szükséges engedélyek beszerzésének idejére,
közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig kéri a garázs bérlet költségeinek további
biztosítását. Előre láthatólag 2012. október 1-től fog vállalkozóként működni.

Papp Róbert: Az előterjesztésben a doktornő 2012. december 31-ig kéri a garázsbérlet
költségeinek biztosítását, de valószínűleg már 2012. október 1-től vállalkozóként végzi
munkáját, ezért javasolja a határozati javaslat módosítását az alábbiak szerint:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 1-től biztosítja a
havi 10.000,-Ft/hó garázs bérleti díj fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia háziorvos
közalkalmazotti jogviszonyának fennállása idejére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy
Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a szám alatti lakossal – bérbeadóval - és Dr.
Otrosinka Szylwia használatba vevővel a bérleti szerződést és a használatba adási szerződést
megkösse.

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

100/2012.(VII.26.)sz. önkormányzati határozat:

Garázsbérlet költségének biztosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. augusztus 1-től
biztosítja a havi 10.000,-Ft/hó garázs bérleti díj fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia
háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának fennállása idejére, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a szám alatti lakossal –
bérbeadóval - és Dr. Otrosinka Szylwia használatba vevővel a bérleti szerződést és a
használatba adási szerződést megkösse.

Erről értesül:
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1.) Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a
2.) Dr. Otrosinka Szylwia
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Orvosi Rendelő igazgatója Fegyvernek
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

8.) napirend: Létszám és kapcsolódó bér, járulék átcsoportosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Ficsor Dénes: Szükséges ez az átcsoportosítás?

Tatár László polgármester: A 2012. évre szükséges, de az átcsoportosításnak nincs plusz
pénzügyi vonzata, a jövő évi költségvetést viszont még nem ismerjük. A 4 órás köztisztviselői
álláshelyet átminősítjük 2012. december 31-ig közalkalmazotti álláshellyé és az ehhez tartozó
bért is áthelyezzük. Jelenleg a művelődésügyi feladatokat ellátó előadó 4 órában dolgozik és
segítőként szeretnénk alkalmazni 1 fő közalkalmazottat.

Szatlóczki Edit: Évekkel ezelőtt is tájékoztatta a polgármester a képviselőket arról, ha
személycsere történt az önkormányzatnál. Szeretné, ha ez továbbra is így lenne, főleg azon
személyek esetében, akikkel az iskolákat, illetve a gyerekeket érintő ügyekben együtt kell
dolgozniuk. Az utóbbi időben egyetlen esetben sem kérték ki a véleményüket, amikor a
művelődésügyi előadót kinevezték.

Tatár László polgármester: A legfontosabb döntéseknél kikérik a képviselőtestület
véleményét, de úgy érzi, hogy új dolgozó kinevezése esetén nem kell a döntését indokolnia.
Az iskola vezetősége sem egyeztet a polgármesterrel, hogy melyik pedagógust alkalmazza.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

101/2012.(VII.26.) számú önkormányzati határozat:

Létszám és kapcsolódó bér, járulék átcsoportosításról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szakfeladatról az Önkormányzat város és községgazdálkodás szakfeladatra 0,5
fő létszám, valamint 152 e Ft bér, 41 eFt járulék előirányzat átcsoportosítását hagyja jóvá
részmunkaidős adminisztratív munkakör ellátására.

2.) A létszám átcsoportosítása 2012. augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakot érinti.

3.) Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetés módosításkor a
költségvetési rendeleten át kell vezetni.

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

9.) napirend: Hozzájáruló nyilatkozatról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják, hogy a Kft. az Orvosi
Rendelőt székhelyként használhassa és az alábbi határozatot hozzák:

102/2012.(VII.26.) sz. önkormányzati határozat:

Hozzájáruló nyilatkozatról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Cg.:
06-09-016624. sz., LIFE-Volume Kft. az önkormányzat tulajdonát képező
Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. sz. alatti ingatlant (I. sz. körzeti rendelő)
székhelyként használhassa.

Erről értesül:
1.) LIFE-Volume Kft.
2.) Dr. Otrosinka Szylwia az I. sz. körzet háziorvosa
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az új szabályok szerint
összevont orvosi ügyelet nem működhet tovább. Központi ügyeletet kellene létrehozni,
amelynek költsége jóval meghaladja az eddigieket, mert hétköznap is alkalmazni kell a
gépkocsivezetőt és az asszisztenst. Az Örményesi és Kuncsorbai polgármesterek nyilatkoztak,
mely szerint továbbra is közös orvosi ügyeletet szeretnének. Találkozott a Tiszagyendai és
Tiszaroffi polgármesterekkel is, akik szintén ebbe a rendszerbe szeretnének becsatlakozni.
Ahhoz, hogy az ügyeleti rendszert fenn tudjuk tartani, bővíteni kell az ügyeletbe bevont
települések számát és a pénzügyi forrást elő kell teremteni. Az állami orvosi ügyelet
megszervezésre került, ezért az önkormányzatoknak nem kötelező feladat, a fenntartáshoz
csak kis összegű normatívát kap az önkormányzat. A szabadságok letöltése után összehívják a
háziorvosokat és az említett települések polgármestereit és egyeztetést folytatnak.
Kuncsorba és Örményes továbbra is közös orvosi ügyeletet szeretne Fegyvernekkel, annak
ellenére, hogy 2012. augusztus 1-től nem a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyháról
akarják az ebédet szállítatni, hanem Tiszatenyőről. Mi azonban ragaszkodunk a
megállapodásban foglaltakhoz és a 60 napos felmondási időhöz.
Az aratás befejeződött, az augusztusi ülésre elkészül a kimutatás, amelyet a képviselők is
megtekinthetnek. A búza átlaga 33-34 q, repce 25 q, az árpa pedig 31,7 q ha-ként, a
terményeket jó áron tudtuk eladni, amely szinte teljes egészében kifizetésre is került. A
kombájn végig dolgozott, meghibásodás nem volt, a repcét Daku Mihály vágta le, mert ő
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rendelkezik a megfelelő munkagéppel. Az idei év nem a rekordtermések éve lesz, de az árak
egy kicsit ezt kompenzálják.
A Móra Ferenc Általános Iskola kerítésének festése elkészült, a drótkerítés bontásra került és
azon a szakaszon is új betonkerítés készül.

Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és 16,15 órakor az ülést
bezárja.

Kmft.

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

(: Szatlóczki Edit :)
Jkv. hitelesítő


