
TÁRGYMUTATÓ
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helyiség használatba adásáról szóló
144/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról
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Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének
átadásával megfizetendő hozzájárulás
mértékének elfogadásáról

186/2012.(XII.10.) sz. önk.hat. Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmények
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodás aláírásáról

187/2012.(XII.10.) sz. önk.hat. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosításáról

188/2012.(XII.10.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről szóló
63/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról

189/2012.(XII.10.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről szóló
64/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 10-ei
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester egyéb elfoglaltsága miatt késik az ülésről, ezért Ficsor Dénes
alpolgármester vezeti az ülést.

1.) napirend: A Fegyvernek, Felszabadulás út 172. sz. alatti helyiség használatba
adásáról szóló 144/2011.(IX.29.) sz. határozat módosításáról

Előadó: Ficsor Dénes alpolgármester

Ficsor Dénes alpolgármester: Az iskolák átadásakor a Felszabadulás úton lévő Karsai-féle
ház is átadásra kerül?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az átadott ingatlanokat ingyenesen használatba adja az
önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.

Ambrus Dénes: A Felszabadulás úton lévő Úttörőház az iskola telephelyének van feltüntetve.
Később ehhez megvásárolták a mellette lévő Leblanc-házat és összekapcsolták a két ingatlant.
Az önkormányzat a tulajdonos halála után az említett ingatlan melletti házat megvásárolta és
használatba adta az iskolának. Jelenleg ezen az ingatlanon semmilyen tevékenység nem
folyik, tehát a szóban forgó ingatlan nem kerül átadásra.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosításként javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó
mondata az alábbi szövegre módosuljon: „A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás megkötésére.”

További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek a
módosítással és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

184/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:

A 144/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás út
172. sz. alatti ingatlan Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
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Szakszolgálat részére történő használatba adásáról szóló 144/2011.(IX.10.) sz. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:

A határozatban a „határozatlan időre” szövegrész „2013. augusztus 31-ig”
szövegrészre módosul és kiegészül az alábbi mondattal:

„A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.”

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

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

2.) napirend: Az önkormányzat által fenntartott iskola működtetésének átadásával
megfizetendő hozzájárulás mértékének elfogadásáról

Előadó: Ficsor Dénes alpolgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A szeptemberi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy nem
tudja vállalni az iskola működtetését, ezért 2013. január 1-től 2015. augusztus 31-ig havi
3.318.000,- Ft-tal kell hozzájárulni az önkormányzatnak a költségekhez. Ez éves szinten kb.
40 mFt-ot jelent. Ha az önkormányzat vállalta volna a működtetést, vagy a képviselőtestület
nem fogadja el ezt az összeget, akkor 2012. évi szinten 92 mFt-ot kell fizetni az
önkormányzatnak. A tájékoztatóból az derül ki, hogy nincs fellebbezési jog, ennek ellenére az
Oktatásért Felelős Államtitkár Asszonytól levélben kérte a polgármester, hogy a település
hátrányos helyzetére, valamint a tartós munkanélküliségre való tekintettel a megállapított
támogatást lehetőség szerint töröljék el vagy mérsékeljék. A törvény szerint a pedagógusok
bérét, járulékát az állam fizeti, a dologi kiadásokat és a gazdasági dolgozók bérének a havi
3.318.000,- Ft-on felüli részét az állam fizeti, amennyiben az önkormányzat elfogadja. Az
iskolai gyermekétkezést a kiszolgáló személyzettel az önkormányzat fizeti, mert az nem
oktatási, hanem szociális feladat.

Papp Róbert: Az elhangzottak alapján mindenki számára világossá vált, hogy milyen
diktatúra épül Magyarországon. Nem javasolja a határozat elfogadását, indítványozza a
napirendről való levételt, mert 40 mFt fizetésére kötelezik az önkormányzatot, de döntési
jogunk nincs. Nincs az önkormányzatnak erre fedezete, hiszen elviszik az adók nagy részét is.
Kérdezi, hogy milyen adatokat szolgáltatott az önkormányzat, amely alapján a támogatást
fizetni kell? A Pénzügyi Bizottságnak nincs információja, hogy milyen adatokat kértek és
milyen adatokat nyújtott az önkormányzat? Miért van akkor a bizottság? Tiltakozik az eljárás
és a támogatás megfizetése ellen és felszólítja a képviselőket, hogy ne fogadják el a
határozatot.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A szempontokat Korm. rendelet tartalmazza, az
önkormányzatnak beleszólási joga nem volt. Több szempont alapján döntöttek, figyelembe
vették például a népességi adatokat, a munkanélküliség, a helyi adók beszedési arányát,
Önhiki támogatást.
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Dr. Kiss Györgyné: A kiszolgáló személyzet évente mennyibe fog kerülni? Az iskola
épületeinek karbantartása, felújítása kinek a feladata lesz?

Buzás Istávnné dr. jegyző: Még nem ismerjük pontosan az összeget, kb. 10 mFt. Az
épületek tulajdonosa továbbra is az önkormányzat, de a működtetéshez a javaslat szerint
hozzá kell járulni.

Ficsor Dénes alpolgármester: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy ha a testület ma
nem fogadja el a megállapított támogatást, akkor a 92 mFt hozzájárulást kell fizetnie az
önkormányzatnak.

Papp Róbert: A 40 mFt támogatás kifizetése miatt ebadót, építményadót kell bevezetni?
Megtudja azt mondani valaki, hogy miből fogjuk ezt fizetni? Mi történik, ha nem tudunk
fizetni? Véleménye szerint Alkotmánybírósághoz kellene fordulni.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Nincs pontos információnk arról, hogy a gépjárműadó hány %-a
marad az önkormányzatnál. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 92 mFt-tal szemben a 40
mFt kifizetésére nagyobb esély van.

Herman József: Dr. Kiss Györgyné képviselő kérdésére reagálva elmondja, hogy az
iskoláknál végzett karbantartási munkákat az állam fizeti, de elképzelhető, hogy az
önkormányzatot kéri fel a munka elvégzésére, amit az önkormányzat kiszámláz az állam felé.

Tatár László polgármester megérkezett az ülésre.

Papp Róbert: Felháborítónak tartja, hogy az önkormányzatnak fizetnie kell évente 40 mFt-ot,
de az iskola működésébe beleszólási jogunk nincs.

Ambrus Dénes: Az iskola szakmai irányítása nem a testület feladata, hiszen az állam
jogszabály alapján elvette. Az állam megadta annak lehetőségét, hogy az önkormányzat
vállalja az iskola működtetését, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok munkáját segítő
személyzet az önkormányzatnál maradt volna, de a testület úgy nyilatkozott, hogy nem tudja
vállalni. Ezért a 92 mFt helyett kell fizetni az önkormányzatnak évente 40 mFt-ot. A
testületnek most arról kell dönteni, hogy működtetni kívánják-e az iskolát, vagy ezzel a havi
3.318.000,- Ft-tal kiváltják a működtetést és semmi más feladatuk nincs, mint befizetni
havonta ezt az összeget.

Papp Róbert: Ez a döntés az önkormányzatiság felrúgása. Jegyző Asszonytól kérdezi, hogy
az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatást elkérheti és megnézheti-e?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Igen, a képviselő rendelkezésére bocsátja.

Tatár László polgármester: A képviselőtestület döntött arról, hogy az iskola működtetését
nem tudja vállalni. Ennek ellenére tisztában voltunk azzal, hogy a működtetési költségekhez
hozzá kell járulnia az önkormányzatnak. Megvizsgálták a településeket és teherbírásukhoz
mérten megállapították a hozzájárulás mértékét. Úgy gondolta, hogy azt minden képviselő
tudja, hogy valamennyi összegű hozzájárulást fizetni kell.
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Ficsor Dénes: Ha megszüntetik a Szakiskolát 2015-ig, ha valamelyik iskola egyházi
fenntartásba kerül, akkor is ezt az összeget kell fizetni?

Tatár László polgármester: A változások nem befolyásolják a hozzájárulás összegét, a
megállapodás szerint ezt az összeget fizeti az önkormányzat 2015-ig.

Burján Attila: Van-e arra garancia, hogy ez az összeg nem fog emelkedni? Látnak-e arra
lehetőséget, hogy az iskolában szükséges felújítási munkákat az önkormányzat végezze?

Tatár László polgármester: A megállapodás a garancia, hogy 2015-ig ezt az összeget fizeti
az önkormányzat. Reméljük a felújítási munkákat az önkormányzattal végeztetik, a
feladatokat majd a jövő határozza meg.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 6 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadják az előterjesztésben szereplő hozzájárulás
mértékét és az alábbi határozatot hozzák:

185/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:

Az önkormányzat által fenntartott Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének átadásával megfizetendő hozzájárulás
mértékének elfogadásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban:
Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló
saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését a
229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet 39.§ alapján benyújtott kérelmét fenntartva, és a
tárcaközi bizottság javaslata alapján, a 229/2012(VIII. 28.) 41.§ (1) bekezdés b) pont
alapján az oktatásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével önkormányzat számára a 2013.
január 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra megfizetendő 3.318.000,- forint
havi hozzájárulás összegét elfogadja.

Erről értesül:

1.) Emberi Erőforrások Minisztériuma
2.) Tankerületi Igazgatóság
3.) Tatár László polgármester
4.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat igazgatója
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselő-testület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Ficsor Dénes átadja az ülés vezetését Tatár László polgármesternek.
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3.) napirend: Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátásához kapcsolódó
létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás
aláírásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosításként javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó sorát
egészítsük ki a „melléklet szerint” szövegrésszel az alábbiak szerint:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december 15-ig a melléklet szerint
megkösse és aláírja.

A képviselők vita nélkül, 6 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett
egyetértenek a módosítással és 6 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozzák:

186/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:

Felhatalmazás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás aláírásáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat felhatalmazza Tatár László polgármestert,
hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. december
15-ig a melléklet szerint megkösse és aláírja.

Határozatról értesül:
1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2.) Tankerület igazgatója Kazinczki Istvánné 5200 Törökszentmiklós,
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A megállapodást a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletet tartalmazza.)

4.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

187/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
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A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat I. fejezet „1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti
címek:” 1.3. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„A címre járó pótlékot az önkormányzat nem fizeti 2013. január 1-től.”

2.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázatból a II. Tiszavirág
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézménynél a gazdasági vezető 20.000,- Ft/hó
egyéb pótléka hatályát veszti 2013. szeptember 1-től.

3.) A határozat II. fejezet „Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki
önkormányzat területén lévő intézmények esetében:” táblázat után az alábbi szöveg
kerül:

„III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egységnél - a jogcím
meghagyása mellett - a megállapított pótlékokra jutó összeget a képviselőtestület
2013. január 1-től nem finanszírozza.”

4.) A határozat III. fejezet 1.) pontja hatályát veszti.

5.) A határozat IV. fejezet 1.) pontjának harmadik és negyedik francia bekezdése hatályát
veszti 2013. január 1-től.

6.) A határozat IV. fejezet 2.) pontjának harmadik, negyedik és hatodik francia bekezdése
hatályát veszti 2013. január 1-től.

7.) A határozat IV. fejezet 3.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.) pont lép:

„3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés 2013. január 1-től”

8.) A határozat V. fejezet 5.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.) pont lép:

„5.) Az iskolafogászatra 800,- Ft/szűrésen részt vett Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulói után fizethető ki, évi két
alkalommal történő szűrés esetén az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás
alapján.”

9.) A határozat V. fejezet 6.) pontjában szereplő pöttyökkel jelölt felsorolás a.), b.), c.),
d.) és e.) pontokra módosul.

10.)A határozat V. fejezet 6.) pontja kiegészül az alábbi mondattal:
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„A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg 2013. január 1-től.”

11.)A határozat V. fejezet 9.) pontjában a „Körjegyzőségtől” szövegrész „Polgármesteri
Hivataltól” szövegre módosul.

A határozatról értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

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

5.) Munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételéről szóló határozatok módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert: Az előző ülésen hoztunk egy határozatot az áthidaló hitelről, azzal
összefüggésben van ez a módosítás? Mindkettőre szükség van?

Tatár László polgármester: Az áthidaló hitel csak ez után lép életbe, mert e határozati
javaslat szerint a hitel végső lejárata 2013. június 30-ig meghosszabbítható.

További kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a
határozatok módosításával az alábbiak szerint:

188/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:

Munkabérhitel igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a munkabérhitel
igénybevételéről szóló 63/2012.(IV.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat 2. pontjában lévő „2012. december 21.” időpont „2013. június 30.”
időpontra módosul.

Erről értesül:
1.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

189/2012.(XII.10.) sz. önkormányzati határozat:
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Folyószámlahitel igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz. határozat módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a folyószámlahitel
igénybevételéről szóló 64/2012.(IV.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

2.) A határozat 2. pontjában lévő „2012. december 21.” időpont „2013. június 30.”
időpontra módosul.

Erről értesül:
1.) OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry út 31.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervezeő

Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 15,30 órakor
bezárja.

Kmft.

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

(: Burján Attila :)
Jkv. hitelesítő


