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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-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, Barta Józsefné, Gál Istvánné és 
Molnár Barna intézményvezetők, Siposné Szabó Erzsébet a Gyermekjóléti Szolgálat 
dolgozója, Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető 
Dr. Tóth Péter r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
vezetője 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti rendőrkapitány urat, a 
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület határozatképes és 
az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki. 
 
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
16. napirend: A Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat megszüntetéséről 
17. napirend: A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
18. napirend: A „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” 

Alapítvány alapító Okiratának módosításáról 
19. napirend: A „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány 

alapító okiratának módosításáról 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével és 9 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 
 
87/2013.(V.29.) 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, ezen felül a 

 
16.) napirend: Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat megszüntetéséről 
17.) napirend: A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
18.) napirend: A „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
19.) napirend: A „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
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elfogadja. 

 
Erről értesül: 

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

 
Interpellációk: 
 
Herman József: A Szapárfalui lakosok kéréssel fordultak felé, hogy a képviselőtestületnek és 
a rendőrségnek jelezzék a problémájukat. A településrészen nagy a forgalom, a 4. sz. főúton 
nagyon nehéz az átkelés, szeretnék, ha kihelyeznének egy 40 km/óra sebességmérő, 
sebességcsökkentő táblát a település két végén. A lakosok kérését tolmácsolta, de kétségbe 
vonja, hogy a tábla kihelyezésével csökkentenék az autósok a sebességet, hiszen a település 
kezdetét jelző tábla láttán sem lassítanak, sok esetben 90 km/óra sebességet is elérik. Egyedül 
akkor lenne ez megoldás, ha a rendőrök folyamatosan ellenőriznének és a gyorshajtókat 
megbüntetnék.  
 
Dr. Tóth Péter: A problémát ismerik, a rendőr főkapitányságra folyamatosan érkeznek 
beadványok e tárgyban. Van olyan lakos, aki egy évben többször is tesz bejelentést ez 
ügyben, amelyre az intézkedéseket megteszik. Tapasztalhatták, hogy a megyei rendőr 
főkapitányság sebességmérő készüléke rendszeresen Fegyvernek ezen útszakaszán mér. 
Elmondja, hogy Törökszentmiklós Rendőrkapitányságának egyetlen ilyen sebességmérője 
van, amelyet együtt használnak a Mezőtúri Rendőrkapitánysággal, 2 hétig Fegyverneken, 2 
hétig pedig Mezőtúron mérik az autók sebességét. A probléma az, hogy a készüléket kezelő 
kollégák elmentek a rendőrségtől, jelenleg 3 rendőr végzi ezt a feladatot munkaidőn belül, ha 
nincs máshol baleset. Rendszeresen végeznek közúti ellenőrzést a településen, főleg 
Szapárfalu részén, amit az elkövetkezőkben is tudnak erősíteni. Elrendeltek ellenőrzéseket 
elsősorban a közlekedésbiztonság érdekében, a balesetek, illetve a gyalogosbalesetek 
megelőzéséért. Elmondja, hogy nem a helyi lakosokkal van gond, hanem a külföldi 
autósokkal. Azt viszont nem tudja megígérni, hogy folyamatos rendőri jelenlétet tudnak 
biztosítani. Fegyverneken a Megyei és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
sebességmérője is dolgozik, ezen felül egy harmadik mérő is tervezésre került Szapárfaluban. 
Ezek alapján bíznak abban, hogy Szapárfaluban a 4. sz. főúton közlekedők betartják a 
sebességkorlátokat.  
 
Szatlóczki Edit: Jelzés érkezett a közfoglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatban. A település 
lakosságának foglalkoztatása az önkormányzat feladata, de sokaknak szemet szúr, hogy a 
közfoglalkoztatottak a város központjában, a parkban csoportosulnak az esős időjárás miatt és 
nem csinálnak semmit. Javasolja, hogy a település más részére csoportosítsák az embereket és 
munkát biztosítsanak számukra.  
 
Tatár László polgármester: A munkavezetők figyelmét felhívták erre a problémára, de ismét 
elmondják. 
 
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják. 
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
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A tájékoztatót a képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják. 
 

2.) napirend: Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója 
„Fegyvernek Város közrendjének – közbiztonságának helyzetéről” 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Felkérte a bizottságok képviselőit, hogy ismertessék a 
bizottságok javaslatait. 
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a képviselőtestület 
megköszöni a polgárőrök és a településőrök munkáját is az alábbiak szerint: 
A rendőrség munkáján kívül megköszöni a Fegyverneki Polgárőrség és a településőrök 2013. 
évben végzett tevékenységét is. 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a módosítással elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Tatár László polgármester: Felkéri Dr. Tóth Péter rendőr alezredest, rendőrségi főtanácsost, 
a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjét, ha kívánja, egészítse ki beszámolóját, 
valamint a fontosabb adatokat, eseményeket emelje ki. 
 
Dr. Tóth Péter: Jobb eredményről sikerül most beszámolnia, mint az előző évben. A 
Fegyverneki Rendőrőrs és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság Fegyvernek tisztességes 
lakóinak érdekében jó munkát végeznek, közöttük jó kapcsolat alakult ki. Az elmúlt évben 
feladatokat határoztak meg, ezek között szerepelt a közterületi rendőri jelenlét erősítése, 
állandó kapcsolat fenntartása az önkormányzatokkal és a lakossággal, aktív részvétel a 
lakóközösségben, az eredményesség elvárt szintre történő emelése, az ismertté vált 
bűncselekmények számának csökkentése, a szigorú jogalkalmazási gyakorlat és a fiatal 
állomány integrálása a szervezetbe. Azt gondolja, hogy az előző évhez képest a 
Belügyminisztérium hathatós segítségével – készenléti rendőrök - ezeket a feladatokat 
teljesítették. A túlórák biztosításával mindenképpen sikerült növelni a rendőri jelenlétet. 
Éppen a napokban volt szükség a nagyszámú rendőri állományra, hiszen rövid idő alatt 20-22 
fő rendőr tudott a problémás területre kiérkezni, ezzel megakadályozva a nagyobb incidenst.  
Az előző évi beszámoló alkalmából a testületi ülésen lakosok is részt vettek, akik felhívták a 
figyelmet egy helyi család által elkövetett cselekményekre. Elmondja, hogy a mai viszonyok 
mellett ez a család már nem olyan erőt képvisel, mint tavaly és ez a közös munka eredménye. 
A lakosok jelezték a problémát, tettek vallomásokat és ez alapján előzetes letartóztatásba 
helyezhették a családtagokat. Lehet, hogy a rendőrség lassan dolgozik, de a testületben lehet 
bízni, lassan eredményt tudnak elérni. El kell azonban mondani, hogy felszámolták ezt a 
családot, de jelentkezik helyette másik.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tavalyi év hasonló időszakában 89 bűncselekmény történt 
Fegyverneken, ez jelen pillanatban 48, ami jelentős csökkenést mutat. A statisztikai adatok 
azokat tartalmazzák, ahol már ítélet született. Fegyverneken 60 %-os eredményességet tudnak 
felmutatni, ilyen arányban tudnak gyanúsítottat kihallgatni. Sikerekről is be tud számolni, pl.: 
Szapárfaluban egy idős nénihez törtek be, a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást, 
amely a tettesek felderítésével végződött. Ezt tartja a Fegyverneki Rendőrőrs eddigi legjobb 
munkájának, természetesen az összes többi kisebbnek látszó ügy mellett. A kollégák 
rendkívül nagy leterheltség mellett dolgoznak, mellette még sok egyéb dolgot felvállalnak, 



 6

amely a büntetőjogi törvény eljárása szerint nem tartozna a rendőrség feladatai körébe. Jónak 
tartja, hogy a társszervek és társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzat bizalommal 
fordulnak a rendőrség felé, ezt szeretnék megtartani és ápolni.  
A közterületen történő bűncselekmények felderítésében lát nagyfokú javulást.  
Az Országos Főkapitányságon, a Megyei Főkapitányság által meghatározott szakmai 
minimumot, eredményeket a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság teljesíteni tudta. A 
közterületi jelenlétük száma növekszik, annak ellenére, hogy a 7. oldal 4. bekezdésében lévő 
táblázat csökkenést mutat. Elnézést kér, a kolléganője tévesen írta be az adatokat. Helyesen: 
2012. évben 25.545 órát töltöttek el közterületen a rendőrőrs állományába tartozók, míg 2013. 
évben 27.170 órát, így mutatkozik a 6,36 %-os növekedés, ami nem tűnik soknak, de mégis 
emelkedést jelent. Többen nem helyeslik, hogy a kerékpárosokat igazoltatják és 
megszondáztatják vagy eljárás alá vonják, de azt megvizsgálta-e valaki, hogy a kerékpáros, 
ittas emberek hány %-a válik közlekedési baleset áldozatává? Másik legnagyobb problémának 
tartja a gyorshajtást, ami nem Fegyvernek településre jellemző, hanem Törökszentmiklós 
elkerülő szakaszán közlekedőkre. Az ittasan vezetés ellen tenni kell, mert az ittas vezető nem 
csak önmagára, hanem másokra is veszélyes. Az igazoltatás és a szondáztatás nem azért 
történik, hogy a lakosokat fusztrálják, hanem megelőzzék azokat a cselekményeket, 
amelyeknek eredménye sok esetben az emberélet elvesztése. Biztos abban, hogy a rendőrök 
csak olyan embereket büntetnek meg, akik valamilyen szabályt megsértenek, bízik benne, 
hogy emberségesek és jól mérlegelik a fennálló körülményeket.  
Az utóbbi időben több megkeresés is érkezet iskolától, óvodától, hogy biztosítsanak 
közlekedési, illetve bűnmegelőző szakembert oktatások tartására, valamint közlekedési 
verseny lebonyolítására. Ezt tudják teljesíteni, ez által is közelebb szeretnének kerülni a 
fiatalabb generációhoz, a gyerekeken keresztül pedig azok szüleihez, a lakosokhoz.  
Elmondja, hogy a Polgármester Úrral jó, korrekt a kapcsolata és ez elmondható a Fegyverneki 
Rendőrőrs parancsnokára is. Köszöni azt a támogatást, amelyet személy szerint a Fegyverneki 
Rendőrőrs parancsnokának, valamint a rendőrőrsnek tettek. A kedvezmény arra szolgál, hogy 
az őrsparancsnokot ide tudják kötni, itt tudják dolgoztatni. Kérése, ha probléma merülne fel, 
forduljanak hozzá bizalommal. Jó ötletnek tartja a településőrök foglalkoztatását, nagyon 
hasznos munkát végeznek, az együttműködés sikeres. A polgárőrök munkáját megköszöni, 
sok esetben nyújtanak segítséget a rendőrségnek, a rendezvényeken végzett tevékenységük, 
valamint az SOS telefonos segélyhívó rendszer működtetésében való részvételük példaértékű. 
A sikeres együttműködést nem csak a statisztikai adatok, hanem a lakosok visszajelzései is 
mutatják. Köszöni a képviselőtestület, külön polgármester úr támogatását és bízik abban, 
hogy az elkövetkező években még jobb eredményekről, még szorosabb együttműködésről tud 
beszámolni.  
 
Tatár László polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy 3-4 hónappal ezelőtt 
egyeztetésre került sor a rendőrség, az önkormányzat és a posta vezetői, valamint a 
polgárőrség képviselője és a településőrök között, melyen azt a célt tűzték ki, hogy 
felszámolják a posta előtti kifizetéseket, mert a kézbesítőket azonnal megrohanják, amikor a 
posta épületéből kilép és ott akarják felvenni a különböző járandóságukat. A posta vezetőjét 
megkereste ez ügyben, aki tájékoztatta arról, hogy a probléma 90 %-ban megszűnt, az 
együttműködés sikeres volt. Tolmácsolja a Posta vezetőjének köszönetét, a rendőrök, 
polgárőrök, településőrök folyamatos jelenlétét, sok esetben a kézbesítők kísérését is végezték 
a rendőrök.  
 
Herman József: Két dologról nem olvasott a beszámolóban és nem beszélt kapitányságvezető 
úr, a prostitúcióról és a kábítószerről.  
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Dr. Tóth Péter: Valóban a beszámolóból és a szóbeli kiegészítésből is kimaradt a 
prostituáltak és a kábítószer témája. A megyében a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
produkálja a legtöbb prostituáltakkal szembeni intézkedést. Ez valószínűleg azért van, mert 
ezen a környéken van a legtöbb lány, aki a testét árulja. Amikor a testületi ülésre 
Fegyvernekre érkeztek, látták a két hölgyet az autóbusz megállóban. A problémát az jelenti, 
hogy a személyigazolványaik rendben vannak, az igazoltatás során megfelelő módon átadják. 
Amikor látták őket, akkor semmilyen olyan tevékenységet nem végeztek, amely valamely 
jogszabályt sértett volna. Ha ezek a lányok az út mellett állnak, akkor minden egyes 
alkalommal elszámoltatásra, előállításra kerülnek, hiszen már követtek el szabálysértést. Ha 
éppen nem prostitúciót, akkor közlekedési szabályszegést, mert nem viselnek sárga mellényt 
az úton. Tehát valamilyen okból elő tudjuk állítani. Szeretnék a lányokat őrizetbe venni, a 
törvény erre lehetőséget is biztosítana, de mivel fiatalkorúak, a Szolnok Megyei Bíróság nem 
tartja jónak a kényszerintézkedést engedélyezze. A prostituáltak kiszorítására egyetlen 
lehetőséget lát, az állandó rendőri felügyeletet, ellenőrzést, ha a lányokat elviszik fuvarba, le 
kellene követni, az akciót felvenni és a kifizetést tetten érni. Ez bonyolultnak és 
megvalósíthatatlannak tartja, a rendőrségnél nem áll rendelkezésre ekkora apparátus. A 
felmerülő problémákat a rendőri vezetés igyekszik ellenőrizni. Jelezte a problémát a 
Rendészeti Szakirányítás Rendészeti Igazgatóság felé, akik a szabálysértési ügyeket 
felügyelik. Kérdezte, hogy milyen országos jó megoldás van ilyen ügyekre? Nem találtak 
végleges megoldást. Talált egy megoldást, Fegyverneken és Szapárfaluban megyei rendőrök 
tevékenykednek és kérte, hogy a buszmegálló környékén foglaljanak helyet, egyrészt 
trafipaxolni, másrészt forgalomellenőrzési célzattal. A prostituáltak látják a folyamatos 
rendőri jelenlétet, tevékenységüket e miatt nem tudják végezni, talán elhagyják a területet.  
 
Herman József: A lakosokat nem az zavarja, hogy a Sóúton végzik a tevékenységüket, 
hanem a buszmegállóban állnak és zaklatják a járókelőket, utasokat.  
 
Dr. Tóth Péter: A képviselőtestület feladata türelmi zóna kijelölése, de  egy és két számjegyű 
útnál, iskola, templom környékén nem lehet. A kábítószer használattal kapcsolatban 
elmondja, hogy az elmúlt héten történt elfogás, amely során egy fegyverneki lakost 
Törökszentmiklós területén fogtak el, 10 db kis nejlon zacskót találtak nála, amelyben 
bizonyos anyag volt. Ha felmerül a kábítószer fogyasztás gyanúja, a rendőrség a 
gyanúsítottakat a rendőrség minta adásra kötelezi, ezen mintát megvizsgálják és megállapítják 
mit tartalmaz. Az esetek 99,5 %-ában nem tartalmaz tiltólistán lévő anyagot, annak ellenére 
sem, hogy láthatóan a gyanúsított kábult állapotban van. Ennek ellenére, ha a gyanú felmerül, 
minden esetben a bűncselekmény elkövetése miatt eljárást indítanak. A mintát felküldik az 
Országos Toxikológiai Intézetbe, ahonnan kb. 5-6 hónap múlva érkezik meg az eredmény, az 
eljárás közben folyamatban van, de míg az eredmény nem érkezik meg, addig nem történik 
semmi. Az eredmény megérkezése után derül ki, hogy kábítószer volt-e az anyag. A 
kollégáknak arra adott utasítást, hogy ha felmerül a kábítószer-használat veszélye, akkor 
minden esetben intézkedjenek. Az intézkedés során a beszerzés alanyát is kutassák fel. 
Elmondja, hogy Fegyverneken is sikerült az utóbbi időben ilyen elosztóhelyet is felderíteni, 
ahol több fajta és nagyobb mennyiségű anyag is volt. Ezzel az a legnagyobb baj, ha azt 
nyilatkozza, hogy saját fogyasztásra használja, mert akkor nem tiltott cselekmény, tartani nem 
tilos. Az Országos Rendőrfőkapitányság szakmai vezetése bűnügyi főigazgató úr is kiemelt 
feladatként állította a rendőrség elé a kábítószer-használat csökkentését. Reméli, hogy 
nagyobb eredményeket tudnak elérni az idén, mint a tavalyi évben. Azon dolgoznak, hogy 
minden egyes terjesztőt felszámoljanak, de erre kevés esélyt lát, a lekapcsolt kábítószer 
terjesztő helyébe belép egy családtag és folytatja a tevékenységet.  
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Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Tatár László polgármester megköszöni 
Rendőrkapitány Úr részletes tájékoztatását. A képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az 
Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatával és 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
88/2014.(V.29.) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2013. évi 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség 
2013. évben végzett munkáját.  

 
A rendőrség munkáján kívül megköszöni a Fegyverneki Polgárőrség és a 
településőrök 2013. évben végzett tevékenységét is. 

 
Erről értesül: 
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 
2.) Rendőrőrs parancsnoka Fegyvernek 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
Herman József képviselő távozik az ülésről, Tatár László polgármester bejelenti, hogy a 
képviselők száma 8 főre csökkent. 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Felkéri a bizottságok képviselőit, hogy napirendenként 
ismertessék a bizottságok javaslatait. 
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításával. 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet. 
 
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 
13/2014.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
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(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete, a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletét a 
jegyzőkönyv 1/A., 1/B. és 1/C. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

4.) napirend: Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
2013. évi szakmai munkájáról 
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:  
A határozati javaslatban szereplő szöveg 1.) pontra módosul és kiegészül az alábbi 2.) és 3.) 
ponttal: 
2.) A képviselőtestület támogatja az intézmény fegyverneki telephely létszámának 3 fővel 

történő emelését 2014. július 1-től. 
3.) A képviselőtestület a II. és III. sz. Idősek Klubja belső akadálymentesítésének kialakítását 

2014. november 30-ig elvégezteti.   
E módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja az intézmény 2013. évi tevékenységéről 
készült beszámolót.  
 
Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója: A 
beszámolót az előző évihez hasonlóan készítette el, külön fókuszált a változásokra. Az 
intézménynél tavaly még felmerültek infrastrukturális hiányosságok, így a központ 
számítógépes hiányosságára gondol. Az idén azonban ezt megoldották, egyrészt az 
önkormányzat, másrészt egy Belügyminiszteri rendelet segítségével, ami a 
szerkezetátalakításról szól. A családsegítés, gyermekjóléti és házi segítségnyújtás 
szakfeladatra kaptak támogatást, ebből számítógépeket vásároltak minden családgondozó 
részére, valamint kicserélték a kerékpárokat is. Minden képviselőt szívesen látnak a felújított 
és korszerű számítógépekkel felszerelt intézményben. Felhívja a figyelmet a közalkalmazotti 
létszámhiányra is, ami megoldásra kerül, hiszen a testület az előző napirend tárgyalásakor 
elfogadta a fegyverneki telephely 3 fővel történő emelését. Elmondja, hogy a házi 
segítségnyújtásnál nagyon megnőtt az ellátottak száma, folyamatosan növekszik nem csak a 
létszáma, hanem a nehézségi foka. Míg 2012-ben 31 főt, 2013-ban 38 főt láttak el, jelenleg 43 
fő az ellátottak száma, minden gondozónőnek van olyan ellátottja, akit fürdetni, pelenkázni 
kell, 2-3 órát el kell tölteni egy gondozottnál, megjelentek a demens betegek, mert az otthonba 
történő bejutás kb. fél év és addig el kell látni. Szerencsére nagy segítséget nyújtanak a 
közfoglalkoztatásban dolgozók, illetve az intézmény saját maga által képzett munkanélküli 
emberek, akiket azonban a normatív támogatás igénylésekor nem vehetünk létszámba, hiszen 
mint képzésben részt vevő munkanélküli már egyszer megkapták a támogatást. Ahhoz, hogy a 
házi segítségnyújtás megfelelően működjön, a működési engedélyben is növelni kell az 
ellátottak számát. Az ellátottak létszámán csak úgy tudnak emelni, ha a dolgozók óraszámát is 
növelik, több normatívát is igényelnek. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
megnövekedett az ügyfélforgalom és ezt egy 4 és 7 órás munkatársakkal nem tudják 
megoldani. Az ügyfelek különböző problémákkal keresik fel a családgondozókat, 
családsegítőket, egy nyomtatvány kitöltése legalább fél órát vesz igénybe, az emelt óraszám 
nagyobb lehetőséget ad a családlátogatásokra is. Igyekszenek megoldani minden ügyfél 
problémáját, akik bizalommal fordulnak a családgondozókhoz, családsegítőkhöz és köszönik 
a szolgáltatást.      
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Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a 
módosításra és kiegészítésre tett javaslattal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák:  
 
89/2014.(V.29.)     Önkormányzati határozat: 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának 
értékeléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
  

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92./B § (1) bekezdés d.) pontja alapján 
a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ éves beszámolóját 
elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli. 

 
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját. 

 
2.) A képviselőtestület támogatja az intézmény fegyverneki telephely létszámának 3 

fővel történő emelését 2014. július 1-től. 
 
3.) A képviselőtestület a II. és III. sz. Idősek Klubja belső akadálymentesítésének 

kialakítását 2014. november 30-ig elvégezteti.   
 
Erről értesül: 
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
2./ Tatár László polgármester 
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 
4./ Képviselőtestület tagjai 
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
 

5.) napirend: Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi szakmai munkájáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság a Társulás tevékenységéről készült beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
A képviselők véleménynyilvánítás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
90/2014.(V.29.)      önkormányzati határozat: 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolójáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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            Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás 12. C.) 
pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 
beszámolóját elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
2./ Tatár László polgármester 
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 
4./ Képviselőtestület tagjai 
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
 

6.) napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs a témával kapcsolatban, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
91/2014.(V.29.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. §. (6) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2013. évi beszámolót elfogadja. 
A Képviselőtestület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli. 
 
A képviselőtestület megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját. 

 
Erről értesül: 
          1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
                     2./ Tatár László polgármester 
                     3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 
                     4./ Képviselőtestület tagjai 
                     5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői   
                     6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 

7.) napirend: 2014. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
Hozzászólást a képviselők nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
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14/2014.(V.31.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi nyersanyagnormáról szóló 36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

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

8.) Önkormányzat tulajdonában lévő területrész értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a területrész értékesítésével.  
 
Dr. Kiss Györgyné bejelenti, hogy összeférhetetlenség miatt nem kíván szavazni. 
 
Tatár László polgármester elmondja, hogy a 8. sz. napirendnél a szavazó képviselők száma 
7 fő.  
 
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
92/2014.(V.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
fegyverneki 2580 hrsz-ú ingatlanból történő értékesítésről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet 
út 152. sz. (2580 hrsz) alatti ingatlanból értékesít 75 m2 nagyságú területet Dr. 
Kiss György Fegyvernek, Hársfa út 1. sz. alatti lakos részére 800.- Ft/m2 áron, 
azaz 60.000.- Ft-ért. 

 
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 

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

9.) napirend: Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A Pénzügyi Bizottság a területvásárlással egyetért. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
93/2014.(V.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra. 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés terhére 
megvásárolja Ács Lászlóné 8130 Enying Budai N. A. út 73. sz. alatti lakostól a 
tulajdonát képező fegyverneki 0313 hrsz-ú szántó és kivett vízállás művelési ágú 
42,0961 ha nagyságú 379.27 AK értékű ingatlanból a tulajdonát képező 0,7337 ha 
nagyságú 8.08 AK értékű ingatlanrészt 25.000.- Ft/AK áron, azaz 202.000.- Ft-ért.  
 

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 
1.)Tatár László polgármester 
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.)Képviselőtestület tagjai 
 

10.) napirend: Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról  
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a határozati javaslattal, az 
önkormányzat nem tud támogatást biztosítani a társaság működéséhez.  
 
Kérdést a képviselők nem tesznek fel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
94/2014.(V.29.) sz.                                                        önkormányzati határozat: 
 
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete jelen költségvetési 
pozíciójából adódóan nem tud költségtámogatást biztosítani a Fűtéstechnikai 
Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, Pozsonyi u. 68.) 
működéséhez. 

 
2.) Év közben a költségvetésbe esetlegesen beépülő szabad források ismeretében 

újra napirendre tűzi a kérdést. 
 

A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere 

 
11.) napirend: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. részére történő terület 

bérbeadásáról szóló önkormányzati határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
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A Pénzügyi Bizottság egyetért a határozat módosításával az előterjesztésben szereplő indokok 
alapján. 
 
A képviselők 8 igen szavazattal, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozzák:  
 
95/2014.(V.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A SADE Magyarország Mélyépítő Kft. részére történő terület bérbeadásáról szóló 
139/2013.(X.17.) sz. önkormányzati határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 139/2013.(X.17.) sz. önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A határozat 1.) pontja az alábbira módosul: 
 

„1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Sade 
Magyarország Mélyépítő Kft. részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 és 
173 (Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 900 m2 nagyságú területet és 10 m2 
irodahelyiséget bérbe adjon, 72.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fejében.”  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított bérleti szerződés megkötésére. 
 
Erről értesül:  
1. Tatár László, polgármester 
2. Buzás Istvánné dr., jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Sade Magyarország Mélyépítő Kft. 
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
 

12.) napirend: Mezőtúr Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő üzletrész 
értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság indítványozza a határozati javaslat 
módosítását. Javasolja, hogy az önkormányzat névértéken, 400.000,- Ft-ért értékesítse az 
üzletrészt.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a módosítással az alábbira 
változna a határozati javaslat 1.) pontja: 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek Város 

Önkormányzata a Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő 400.000,- Ft tőkéjű 
üzletrészének névértéken történő, 400.000,- Ft összegű értékesítésével. 

 
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és 
8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
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96/2014.(V.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek Város 
Önkormányzata a Mezőtúri Olajos Termelő Csoport Kft-ben lévő 400.000,- Ft tőkéjű 
üzletrészének névértéken történő, 400.000,- Ft összegű értékesítésével. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az értékesítési szerződés megkötésére.  

 
Erről értesül:  

1.) Mezőtúri Olajos Termelői Csoport Kft., Budai Zsolt, 5200 Törökszentmiklós, Vadai 
F. u. 14. 

2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
13.) napirend: „Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért” 

Alapítvány részére nyújtandó kölcsön szerződésnek elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
97/2014.(V.29.) sz.                                                        önkormányzati határozat: 
 
A Fegyvernek Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére ideiglenes 
pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyvernek 
Egészséges és Biztonságos Környezetéért Alapítvány részére ideiglenes 
pénzeszköz átadásával. 

 
2.) Figyelemmel a 171/2011.(X.27.) számú határozatra a pénzeszköz átadásról 

szóló szerződés tartalmát a határozat mellékleteként elfogadja. 
 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Mészáros Ildikó Alapítvány elnöke 
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(A határozat mellékletét képező szerződést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

14.) napirend: „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány kuratóriumának 
működésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért a határozati javaslattal és elfogadásra javasolja. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a határozati javaslat mellékletét képező 
nyilatkozatban. Javasolja törölni a nyilatkozat második bekezdését: „A kuratóriumi tagok 
lemondásának oka:”. 
 
A napirenddel kapcsolatban vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal 
egyetértenek a módosítással és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
98/2014.(V.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos 
nyilatkozat elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékleteként 
elfogadja a Szolnoki Törvényszék Pk.61.052/1992/56. sz. végzésében előírt 
Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos 
nyilatkozatot.  

 
Erről értesül:  

1.) Szolnoki Törvényszék 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
(A határozat mellékletét képező nyilatkozatot a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

15.) napirend: Szándéknyilatkozat a III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetért a praxisjog átadásával.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatban foglaltakat, azonban javasolja kiegészíteni az 1.) pontban lévő „50.000,- Ft” 
szövegrészt „50.000,- Ft/hó” szövegrészre.  
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Fegyverneki Orvosi Rendelő 
kap 50.000,- Ft értékű üzemanyagkártyát.  
 
Tatár László polgármester: A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen a doktor úr megjelent, 
egyes kérdésekben nyilatkozott a testület előtt, abban is, hogy közalkalmazotti jogviszony 
keretében végzi feladatát.  
 
A képviselők további hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a 
kiegészítéssel és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
99/2014.(V.29.) sz.                                                 önkormányzati határozat: 
 
Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának 
átadásáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2015. január 1-i hatállyal Fegyvernek Város 
Önkormányzat által működtetett III. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr. 
Landgraf József háziorvos megszerezze és közalkalmazotti jogviszony keretében 
végezze a feladatellátást 305.350,-Ft/hó illetmény és 50.000,-Ft/hó utazási 
költségtérítés ellenében. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,  hogy 

a soron következő 2014. június havi ülésre terjessze elő  -  Az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint  - a Feladat-ellátási előszerződés 
terveztet. 

 
Erről értesül: 
      1./  Dr. Landgraf József 

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

 
Herman József képviselő visszaérkezett az ülésre, Tatár László polgármester bejelenti, hogy a 
képviselők száma 9 főre emelkedett. 

 
16.) napirend: A Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat 

megszüntetéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A tegnap tartott Pénzügyi Bizottsági ülés végén tájékoztatta a 
bizottság tagjait e pótnapirendről. Teljes bizonyossággal kijelenti, hogy a pótbekötések és a 
szükséges önerő biztosítása rendelkezésre fog állni. Az önerőalap és a Tiszamenti Regionális 
Vízművekkel folytatott tárgyalás alapján 2015. utolsó kifizetésénél lesz erre valószínűleg 
szükség. Előkészítik a vagyonkezelési szerződés átalakítását bérleti szerződéssé, ennek a 
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számítása, illetve elkészítése a testület elé fog kerülni és ha szükségeltetik, ennek a 
finanszírozása.  
 
Kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
100/2014.(V.29.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat megszüntetéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város területén 
végzett szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges önerőt – a jelenlegi 
vagyonkezelő Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok bevonásával – a 
vagyonkezelési szerződés 6/1. pontja alapján megkötésre kerülő megállapodásra való 
tekintettel a társulat bevonása nélkül biztosítja. Erre való tekintettel a Fegyverneki 
Csatornamű Víziközmű Társulatot 2014. december 31-i hatállyal megszünteti.  

 
2.) A Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulatnál eddig keletkezett költségekre a 

képviselőtestület a 2014. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal. 
 
Erről értesül: 

1.) Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
17.) napirend: A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító 

okiratának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester  

  
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az alapítványok alapító okiratainak módosítása szükséges, a 
jogszabályi változások miatt, valamint, hogy minden alapítvány igénybe vehesse az 1 %-os 
támogatást. Az alapító okiratokat holnap 8,30 órára be kell juttatni Szolnokra. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
101/2014.(V.29.) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány Alapító 
Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 
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2.) Ezzel egyidejűleg a „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány 93/1991.(XI.28.) 
sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti. 

 
Erről értesül: 

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Kuratórium tagjai 

 
(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

18.) napirend: „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
102/2014.(V.29.) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos 
Életéért” Alapítvány Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép 
hatályba. 

 
4.) Ezzel egyidejűleg a „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” 

Alapítvány 92/1991.(XI.28.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát 
veszti. 

 
Erről értesül: 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Kuratórium tagjai 

  
(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

19.) napirend: „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
A képviselők véleményt nem nyilvánítanak, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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103/2014.(V.29.) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. 
mellékleteként elfogadja a „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” 
Alapítvány Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

 
6.) Ezzel egyidejűleg a „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” 

Alapítvány 104/1991.(XI.28.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát 
veszti. 

 
Erről értesül: 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Kuratórium tagjai 

  
(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
Napirendek utáni hozzászólások: 
 
Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: Szeretettel meghívja a 
képviselőtestület tagjait a 2014. június 7-én megrendezésre kerülő Virágzó Tisza Napja 
elnevezésű rendezvényre. Két település összefogásával jött létre ez a rendezvény, a LEADER 
Egyesület pályázatával.  
 
Szatlóczki Edit: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 30 diákkal 3 napos tanulmányi 
kiránduláson vettek részt Szlovákiában a „Határtalanul” program keretében. A gyerekek 
nagyon jól érezték magukat, köszönik a testület és polgármester úr támogatását, mert e nélkül 
nem valósulhatott volna meg a kirándulás.  
 
Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 17,10 órakor 
bezárja.  
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Herman József :) 
        Jkv. hitelesítő 
 


