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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. április 24-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme. 
 
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, Balogh Mihályné, Molnár Barna és Nardai Dániel 
intézményvezetők, Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen 
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki. 
 
Tatár László javasolja, hogy a testület a 2.) és 3.) napirendeket együtt tárgyalja, mert a 2013. 
évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradványról szóló előterjesztések összefüggnek 
és egy rendeletben fogadja el a testület. Az indítvánnyal a képviselők 9 igen szavazattal 
egyetértenek. 
 
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a napirendeket, amit a képviselők hozzászólás 
nélkül, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadnak el: 
 
79/2013.(IV.24.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Interpellációk: 
 
Papp Róbert: Egyre több helyről lehet hallani, hogy a Start munkaprogramra tervezett 
összegek idő előtt elfogytak. Kérdezi, hogy Fegyvernek Városnak biztosított-e a forrás?  
 
Tatár László polgármester: Semmilyen fennakadásról nem tudunk.  
 
Ficsor Dénes: Első észrevétele, hogy nagyon sok a településen a kóbor kutya. A másik 
felvetését pedig a Fegyvernekre Fő út és a 4. sz. főút közelében lévő buszmegállóval 
kapcsolatban teszi, amelyet véleménye szerint át kellene helyezni, mert életveszélyes a 
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gyalogosok átkelése a főúton. Kéri Polgármester Urat, hogy egyeztessen a VOLÁN 
vezetőjével erről és javasolja, hogy a Kenderes felé és a Kenderes felöl közlekedő buszok a 
volt Magyar Vendéglő előtti területen vegyék fel az utasokat. Más lehetőséget nem lát a 
probléma megoldására. 
 
Tatár László polgármester: Felveszik a kapcsolatot a VOLÁN  képviselőjével és 
egyeztetnek a felmerült problémáról, a buszmegállók áthelyezéséről. A kóbor kutyák 
befogása folyamatos, a tegnapi napon is 6 eb került önkormányzati telepre.  
 
Papp Róbert: A buszmegállók lakott területen kívül vannak, ezért a gépkocsik 90 km/óra 
sebességgel is közlekednek. 
 
Szatlóczki Edit: A lakosok jelezték az alábbi problémát: Túró Gézáék a Gyóni G. úton 
laknak és a polgármester közbenjárására nagykaput csináltattak a Zagyi útra átnyúló 
ingatlanukra. Ezt a nagykaput időközben ellopták és Túróék átjárónak használják a kerteket, 
mert az ingatlanok nincsenek elkerítve. A másik probléma pedig, hogy Túró Gézáék kutyája 
legtöbbször szabadon van. A lakosok kérik az önkormányzat segítségét, hogy Túróék ne 
járhassanak át a kerteken.  
 
Tatár László polgármester: Ismerjük a helyzetet, igyekszünk megoldani a problémát. 
 
Nardai Dániel: Polgármester Úrtól már utasítást kapott a nagykapu pótlására, 1-2 napon belül 
elvégzik a munkálatokat.  
 
Papp Róbert: Nem lehet szankcionálni az ilyen esetekben a vétkes lakosokat? A 2012. 
szeptemberben elfogadott tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendeletben szabályozva 
voltak, hogy milyen magatartás esetén milyen szankció alkalmazható, de ezt a rendeletet az 
Alkotmánybíróság döntése alapján vissza kellett vonnia a testületnek. Jegyző Asszonytól 
kérdezi, hogy semmilyen szankció nincs az ilyen állattartókkal szemben? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Jelenleg semmilyen szankció nem alkalmazható erre az esetre. 
 
Szatlóczki Edit: Jelezni szeretné, hogy a múlt héten Húsvét volt és az Annaházi temetőben a 
nagykapu nem volt nyitva. Sokan érkeznek távolról rokonok a temetőbe autóval, akik idősek, 
mozgáskorlátozottak és minél közelebb szeretnének parkolni a sírokhoz. Kéri, hogy legalább 
ünnepnapokon, hétvégéken a látogatók számára nyissák ki a nagykaput.  
 
Tatár László polgármester: A jelzést és a kérést figyelembe fogják venni. 
 
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják. 
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
A tájékoztatóban szereplő eseményekkel, döntésekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 
hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják. 
 

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
zárszámadásáról 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának 
jóváhagyásáról 
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Előadó: Tatár László polgármester 
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság módosítást javasol a rendelet-tervezetben az alábbiak szerint:  
A rendelet 6. § (1) bekezdését javasolja módosítani az alábbira: 
(1) A 2013. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.számú  mellékletében 

részletezettek szerint 179.393 eFt-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási eredmény 357 
eFt-ban állapítja meg. A szabad pénzmaradvány összege 27.903 eFt, melyet az 
önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba 
helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel. 

 
E módosítással a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Szatlóczki Edit által javasolt 
módosítással elfogadásra javasolja a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló rendelet-
tervezetet.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet „BEVEZETŐ” részéből javasolja törölni a „88. §. (1) 
és 89. § (1) (2) bekezdése, és a” és a „és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bek. b) pontja” szövegrészt. A „BEVEZETŐ” rész az alábbira 
módosulna: 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendelet-
tervezetet fogadják el: 
 

   Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 
12/2014.(IV.29.) rendelete   

Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról  
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1-11. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 1/A-
1/K. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

5.) napirend: A 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
     Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság az ellenőrzési jelentésekről készült előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
A napirenddel kapcsolatban a képviselők hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
80/2014.(IV.24.) sz.                                                       önkormányzati határozat: 
 
A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2013. évi éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről  
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)Korm. rendelet 
49.§. (3a) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített 2013. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester, valamint a Csorba Mikro-térségi Szociális Társulási 

Tanács elnöke 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
6.) napirend: A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság javasolja a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadását. 
 
Hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
81/2014.(IV.24.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 
határozat 1. sz. mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Molnár Barna, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
5.) Bognár Noémi művelődési felügyelő 

 
(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

7.) napirend: Közterületen történő faültetésről 
      Előadó: Tatár László polgármester 
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért a faültetéssel és bízik abban, hogy a fákat gondozni fogják a családok.  
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért azzal, hogy a 
fegyverneki újszülöttek részére fejenként 1 db fát ültessenek.  
 
Herman József: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése 
utáni beszélgetésen elhangzott, hogy a határozati javaslatban nincs meghatározva, mikor 
ültetik a fákat. Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki, határozzák meg az ültetés 
idejét. Az újszülötteket tartsák nyilván és az őszi faültetésre hívják meg a családokat. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az újszülöttek számának nyilvántartása és a családok meghívása 
a faültetésre az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata lesz. 
Herman József kiegészítésre tett javaslata alapján a testület határozzon meg egy időpontot a 
fák elültetésére.  
 
Nagy József: Fákat teljesen a fagy beálltáig lehet telepíteni, javasolja október 31-ig 
meghatározni az időpontot.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A kiegészítésre tett javaslat szerint a határozati javaslat 1.) pontja 
az alábbira módosul: 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Értéktár Bizottság részére 

engedélyezi, hogy a fegyverneki újszülöttek részére fejenként 1 db fát ültessen minden év 
október 31-ig az alábbi e célra kijelölt közterületen. 

- Vágner Park, 
- Ifjúsági Park, 
- Kálvária domb. 

 
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
82/2014.(IV.24.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Közterületen történő faültetésről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Értéktár Bizottság részére 
engedélyezi, hogy a fegyverneki újszülöttek részére fejenként 1 db fát ültessen 
minden év október 31-ig az alábbi e célra kijelölt közterületen. 

- Vágner Park, 
- Ifjúsági Park, 
- Kálvária domb. 

 
3.) A faültetést megelőzően a Hungarikum Bizottság elnöke egyeztessen a Fegyverneki 

Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetőjével a telepítés 
pontos helyéről. 
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4.) A fák beszerzésére maximum bruttó 30,- Ft/db összeg fordítható, melyek kifizetésére 
kötelezettséget vállal Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete.  

 
Erről értesül: 

1.) Hungarikum Bizottság elnöke 
2.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
3.) Bognár Noémi, művelődési felügyelő 
4.) Tatár László polgármester 
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
6.) Képviselőtestület tagjai 
7.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
8.) napirend: Szociális nyári gyermekétkeztetésről 

 Előadó: Tatár László polgármester 
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért a határozati javaslattal. 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.  
 
Kérdést, hozzászólást nem tesznek a képviselők, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
83/2014.(IV.24.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Szociális nyári gyermekétkeztetésről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
  

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális nyári 
gyermekétkeztetésre forráshiány miatt nem nyújt támogatást. 

 
 Erről értesül: 
 1.  Tatár László polgármester 

2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
9.) napirend: DUKOM-ÚT Kft. részére terület bérbeadásáról 
 Előadó: Tatár László polgármester 

 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a terület bérbeadásával.  
 
A képviselők a napirenddel kapcsolatban észrevételt nem intéznek, 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
84/2014.(IV.24.) sz.     önkormányzati határozat: 
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a DUKOM-ÚT Kft. részére történő terület bérbeadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek 
Város Önkormányzata a DUKOM-ÚT Kft. részére az 5231 Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 171. szám (Hrsz: 173) alatti ingatlanból mintegy 100 m2 nagyságú területet 
határozatlan időre bérbe adjon bruttó 30.000 Ft/hó díj fejében.  

  
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a 

bérleti szerződés megkötésére. 
 

Erről értesül:  
1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. DUKOM-ÚT Kft. 

 
Napirend utáni hozzászólás nem hangzik el. 
 
Tatár László polgármester megköszöni a résztvevők aktív közreműködését és az ülést 17,20 
órakor bezárja. 
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Burján Attila :) 
        Jkv. hitelesítő  
 


