
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28-ai ülésének
jegyzőkönyvéhez

4/2013.(III.01.) rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének módosításáról

23/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi költségvetési tervkoncepciójának
módosításáról

24/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének elfogadásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele

25/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

5/2013.(III.01.) rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről
szóló rendelet módosításáról

6/2013.(III.01.) rendelet Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról

26/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Település szilárd hulladékgazdálkodásról szóló
előterjesztés napirendről való levétele

27/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának
módosításáról

28/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődéjének nyári nyitvatartásáról

29/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői állásának pályázati kiírásáról

30/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt.
képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és
háziorvosi ügyelet szolgálatban való
közreműködésére kötött megállapodás
felmondása
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31/2013.(II.28.) sz. önk.hat. MED-DENT 2000 Bt. ajánlatáról fogászati
ügyelet ellátására

32/2013.(II.28.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének
módosításáról

33/2013.(II.28.) sz. önk.hat. TTTKT tevékenységében való részvétel

7/2013.(III.01.) rendelet Település folyékony hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. február 28-ai
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Hillender Györgyné, Molnár Barna,
Temesváriné Bozsó Ágnes, Nardai Dániel, Gál Istvánné intézményvezetők, Angyal Csaba és
Kuntzer Mártonné csoportvezetők

Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirend felvételével:

16.) napirend: Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításáról

Interpellációk:

Szatlóczki Edit: Felhívta a képviselők figyelmét a Rózsa út rossz állapotára, amelyet már
kátyúzással nem lehet megoldani.

Tatár László polgármester: A településen kb. 2-3 út nagyon rossz állapotban van, terveink
szerint ezen utak esetében legalább az útalapot szeretnénk elkészíteni.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló
4/2006.(II.01.) rendelet szabályozza, hogy az útalap készítését hogyan kell kezdeményezni,
mit kell a lakóknak vállalnia és milyen támogatást nyújt az önkormányzat.

Dr. Kiss Györgyné: A játszótéren lévő padok kijavítására, valamint a homokozó felújítására
van-e lehetőség?

Tatár László polgármester: A jövő héttől kezdődik a közfoglalkoztatás és ezekkel az
emberekkel megoldjuk a javítást és a felújítást.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Papp Róbert: Miért nem található a január és a február havi tájékoztatóban a rendőrség
tájékoztatója? A településen egyre több bűncselekmény történik, véleménye szerint mindent
el kell követni a közbiztonság javítása érdekében, nem csak szavakban, hanem tettekben is.
Az SOS telefonhívó rendszer kiépült, amely lehet egy megoldás. Tervezi-e az önkormányzat,
hogy a településőrök számát növeli, illetve javasolja kampány indítását a polgárőrség
megerősítésére, mozgósítani kellene a fiatalokat, hogy csatlakozzanak. Jelenleg rossz úton
járunk, mindenkinek erkölcsi kötelessége, hogy mindent elkövessen a közbiztonság
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megerősítése érdekében, mert lassan a településen is Tiszabőhöz hasonló körülmények
uralkodnak.

Tatár László polgármester: A településőrök számának növelése függ a támogatottságtól,
hiszen az ő foglalkoztatottságukra csak így van lehetőség. A mai napig 92 db SOS
telefonkészülék került kiadásra a lakosoknak, ha igény van, a bővítésnek nincs akadálya,
mindenképpen a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A településen a napokban történt
sajnálatos eset is máshogy alakult volna, ha rendelkezik a néni SOS telefonkészülékkel és a
támadás előtt megnyomja a jelzőgombot. Megvalósíthatónak tartja, hogy a fiatalokat
bevonják a polgárőr munkájába.

Papp Róbert: A START munkaprogram indulásáról kér információt, illetve hallotta, hogy
többen visszautasítják a munkát, ezekkel az emberekkel szemben alkalmazható-e szankció?

Tatár László polgármester: Hivatalosan március 1-én indul a START mezőgazdasági és téli
munka program, valamint hosszabb idejű közfoglalkoztatás összesen 99 fő részvételével.
Valóban többen jelezték, hogy nem tudják vagy nem akarják vállalni a munkát, különböző
indokok miatt. Az a személy mentesül a munkavégzés alól, aki időközben munkaviszonyt
létesített, illetve akinek a vizsgálatot végző orvos foglalkoztathatósági szakvéleménye szerint
nem alkalmas munkavégzésre, a többi esetben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy a
rendszeres szociális segély folyósítása megszűnik.

Ficsor Dénes: A piactéren épülő faház milyen célt szolgál?

Tatár László polgármester: Az önkormányzat által készített zárt elárusítóhely, amely bárki
által bérelhető lesz.

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Örményessel folytatott
tárgyalások befejeződtek, a képviselő-testület döntött arról, hogy csatlakoznak Tiszatenyőhöz.
A tegnapi napon aláírásra került az adósságkonszolidációs megállapodást, melynek során
Fegyvernek település vonatkozásában közel 129 mFt adósságot vállalt át az állam.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadják a polgármesteri tájékoztatót.

2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért a 2012. évi költségvetés módosításával.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.

Ficsor Dénes: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott az a kérdés, hogy mi történik a 8,5
mFt-os hiánnyal?

Tatár László polgármester: Hozzáadjuk a meglévő hiányhoz és visszük a következő évbe.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet törvényi hivatkozási részében módosítást
javasol. A fenti szövegrészből törölje a testület a következő részt: „az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és”, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdését (5) bekezdésre módosítsa.

További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a
módosító indítvánnyal és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
4/2013.(III.01.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
tervkoncepciójának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolja a tervkoncepció módosítását.

Kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

23/2013.(II.28.) számú önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló
154/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat módosítására

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

1. A határozat 2.1. melléklete e határozat 2.1. melléklete szerint módosul.

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem javasolja elfogadni a 2013.
évi költségvetést, hiszen hiány nem tervezhető, jogszabállyal ellentétes lenne, irreális
összegekkel pedig nem tervezhetünk.

Ficsor Dénes: A tegnapi bizottsági ülésen döntöttünk arról, hogy nem fogadjuk a
költségvetést, hanem várunk a Minisztériumnak és a Kormányhivatalnak írt levél reagálására.

Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 2013. évi költségvetés
tervezésének problémáiról leírták véleményüket és jelezték a Belügyminisztérium és a
Kormányhivatal felé és állásfoglalást kértek.

Tatár László polgármester: Az állásfoglalás remélhetőleg a március 13-ára tervezett
rendkívüli ülésre megérkezik, ugyanis március 15-ig el kell fogadni a költségvetést.

Herman József: Ma reggel riport készült Tállai Andrással, amelyben elmondta, hogy több
visszajelzés kaptak, ezek miatt felülvizsgálják a települések költségvetését. A riportban
elhangzott még, hogy nehéz helyzetben lévő települések problémájának megoldására 43
milliárd forint áll rendelkezésre.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Legkésőbb március 15-ig kell elfogadni a költségvetést,
ellenkező esetben szankciót alkalmaznak, amely az állami normatíva visszatartása. A
költségvetés jelenlegi elfogadása jogszabálysértő a kötelező feladatok forráshiánya miatt.

Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a mai ülésen a testület vegye le napirendről a
2013. évi költségvetés tárgyalását és a március 13-ai rendkívüli ülésen tárgyalja újra.

Papp Róbert: Elfogadhatatlannak tartja, hogy a kisebb településeket ilyen lehetetlen
helyzetbe hozzák és lehetetlen döntések meghozatalára kényszerítik.

A képviselők egyéb észrevételt nem tesznek, az előterjesztés napirendről történő levételével
és a március 13-ai rendkívüli ülésen való tárgyalásával 9 igen szavazattal egyetértenek és 9
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

24/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
előterjesztés napirendről való levétele

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést leveszi
napirendről és március 13-án rendkívüli ülésen tárgyalja újra.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
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4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

5.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

25/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről.

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 29.§. (3) bekezdése alapján az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az
alábbiak szerint határozza meg:

Ügylet megnevezése Év/Ft ezer forintban
2014. 2015. 2016.

Kiadás
1.) hitel + kamat

8.852 7.663 7.663

Saját bevétel
2.) helyi adók, bérbeadásból

származó bevételek

66.951 66.513 66.513

3.) 50 % mértékű saját bevétel 33.474,5 33.256,5 33.256,5

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

24.623,5 25.593,5 25.593,5

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

6.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezelésről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol, a rendelet-tervezet jogszabályi hivatkozási
részéből törölje a testület a „nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá a”
szövegrész, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi „CLXXXXIX.
tv.” helyett „CLXXXIX. tv.” kerüljön, elírás miatt.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 9 igen
szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2013.(III.01.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) rendeletének módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

7.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2013.(III.01.) rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosítására

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

8.) napirend: Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság javasolja, hogy a rendelet módosításáról szóló előterjesztést vegyék le
napirendről.

A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztés napirendről való levételével és
az alábbi határozatot hozzák:

26/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat

A település szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló előterjesztés napirendről való levétele

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a település szilárd
hulladékgazdálkodásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
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3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

9.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó
Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás
módosítását.

Hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

27/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló
157/2007.(VI.29.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott és a 157/2012.(XI.22.)
sz. önkormányzati határozat 1.) pontjával módosított megállapodást 2013. június 30-ai
hatállyal felbontja.

Erről értesül:
1.) Örményes Község alpolgármestere Fürj Jánosné
2.) Kuncsorba Község polgármestere Rédai János
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

10.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári
nyitvatartásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a Bölcsőde nyitvatartási idejét.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

28/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéjének nyári nyitvatartásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (5) bekezdése alapján az
intézmény nyári karbantartási felújítási munkái miatt

a Bölcsődei nyitvatartását 2013. július 22. – 2013. augusztus 2-ig

szünetelteti.

Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Dr. Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság tegnap ülésén felvették véleményezésre a 11.) és
12.) napirendeket.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint nem tartozik a
Pénzügyi Bizottság hatáskörébe, de a döntés értelmében nincs akadálya a napirendek
felvételének.

11.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői
állásának pályázati kiírásáról
Előadó Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol, a határozati javaslat 5.) c) pontjában a 2018. „augusztus 1-ig”
dátum „július 1-ig” dátumra módosuljon. E módosítással elfogadásra javasolja a pályázat
kiírását.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság szintén módosítást javasol, a
határozati javaslat 6.) pontjában törölje a testület a második francia bekezdést: „szükség
esetén szolgálati lakás”, és e módosítással elfogadásra javasolják az előterjesztést.

A képviselők vélemény nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek mindkét módosító
indítvánnyal és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

29/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (1) bekezdése és ennek végrehajtására kiadott 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján pályázatot ír ki a Tiszavirág Napközi Otthonos
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Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok
megnevezése:
 az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével

kapcsolatos feladatok ellátása,
 munkáltatói jogkör gyakorlása,
 pályázatok benyújtása.

3.) A pályázat elnyerésének feltételei:
 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez

szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 legalább 5 év közoktatási intézményben eltöltött vezetői gyakorlat.

4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott
tartalmi követelményeket (vezetési program),

 a végzettséget igazoló oklevél másolatot,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 nyilatkozatot a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez való hozzájárulásról.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:
a) A pályázatot egy példányban kell benyújtani, Fegyvernek Nagyközség

Polgármesterének címezve.
A pályázat benyújtásának helye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
A benyújtás határideje: 2013. április 30.

b) A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
c) Az óvodavezetői megbízatás 2013. szeptember 1-től 2018. július 31-ig szól.

6.) Juttatások:
 a Kjt. besorolás szerinti alapilletmény + vezetői pótlék 300 %,
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 1. melléklete szerinti teljesítmény

pótlék.

Erről értesül:

1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Irattár
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12.) Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész
Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és ügyeleti megállapodás
felmondásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást, kiegészítést javasol a határozati javaslatban az alábbiak szerint:
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Maya-Med Egészségügyi
Szolgáltató Bt képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvos által bejelentett háziorvosi
szolgálat 2013. február 11-től 6 hónapos felmondási idővel számítva 2013. augusztus 10-ével
- 2013. január 01-től hatályos 61/2013/F sz. Feladat-ellátási szerződés és a 2004.10.05-i
háziorvosi ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás – történő
felmondását.”

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke. A bizottság elfogadásra javasolja a
megállapodás felmondását.

A képviselők a módosító javaslattal 9 igen szavazattal egyetértenek és 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:

30/2013.(II.28.)sz. önkormányzati határozat

Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és háziorvosi ügyeleti szolgálatban való
közreműködésre kötött megállapodás felmondására

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Maya-Med Egészségügyi
Szolgáltató Bt képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvos által bejelentett
háziorvosi szolgálat 2013. február 11-től 6 hónapos felmondási idővel számítva 2013.
augusztus 10-ével - 2013. január 01-től hatályos 61/2013/F sz. Feladat-ellátási
szerződés és a 2004.10.05-i háziorvosi ügyeleti szolgálatban való közreműködésre
kötött megállapodás – történő felmondását.

Erről értesül:
1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő

13.) napirend: Fogászati ügyeleti szolgáltatás igénybevételére kötött szerződés
hosszabbítására tett ajánlatról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság a határozati javaslat „B” alternatívájának elfogadását javasolja.
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Tatár László szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” és „B” alternatíváját. A képviselők
az „A” alternatívát 2 igen szavazattal 6 nem ellenében 1 tartózkodás mellett nem fogadják
el, a „B” alternatívát 6 igen szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodás mellett elfogadják az
alábbi határozati javaslat szerint:

31/2013.(II.28.)sz. önkormányzati határozat

MED-DENT 2000 BT. ajánlatáról fogászati ügyeleti ellátásra

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a MED_DENT
2000 BT által működtetett fogászati ügyelethez csatlakozni kíván és felhatalmazza
Tatár László polgármestert a szerződés előkészítésére.

Erről értesül:
1.) Dr. Tóth László Med-Dent 2000 BT képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő Fegyvernek

14.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. évi munkatervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a munkaterv módosítását.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

32/2013.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének
módosításáról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról szóló
170/2012.(XI.22.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat „I. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13.
§.)” második francia bekezdésében a „Március 14.” időpont „Március 12.” időpontra
módosul.

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

15.) napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban
való részvételről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság: A bizottság elfogadásra javasolja a Társulás
felbontását.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

33/2013.(II.28.)sz. önkormányzati határozat:

TTTKT tevékenységében való részvételről

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 30. napjával
kezdeményezi Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felbontását.

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-től, feladat
hiányában nem kíván részt venni a Társulás tevékenységében.

Erről értesül: 1.) TTTKT Törökszentmiklós
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

16.) napirend: Települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2013. évi költségvetési rendelt 3. § (3) bekezdése tartalmazza,
hogy a folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendeletben megállapított díjon belül március
1-től kedvezmény illeti meg a közszolgáltatást igénybe vevőt. Mivel azonban ez a rendeletet
nem fogadta el a testület, szükséges a folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosítása ahhoz, hogy a Vízműnél megrendelt szippantás esetén a lakosság igénybe vehesse
a kedvezményt március 1-től. Javasoljuk a rendelet-tervezet 1.) §-aként a rendelet 9. § (3)
bekezdésének kiegészítését az alábbi szövegrésszel:
„A saját vállalkozás (Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény) részére a
képviselő-testület a lakosság részére végzett közszolgáltatás díjából 200,- Ft/m3 + ÁFA
kedvezményt biztosít.”
A rendelet-tervezet 2. §-a pedig az alábbi szöveg:
„Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba.”

A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2013.(III.01.) rendelete

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

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

Kmft.

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

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő


