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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-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, Temesváriné Bozsó 
Ágnes, Barta Józsefné intézményvezetők, Angyal Csaba pénzügyi és Kuntzer Mártonné 
igazgatási csoportvezető 
Bognár Ildikó, Gábli Simonné Csík Ágnes és Ollé János az Oktatási, Közművelődési, 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai, valamint 
Gácsi Jánosné és Vízkeleti Lászlóné a Pénzügyi Bizottság tagjai 
 
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 polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
15. napirend: A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozat módosításáról 
16. napirend: A „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt 

megvalósítása kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével és 9 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 
 
143/2014.(IX.25.) 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 
napirendet és ezen kívül  
 
15.) napirend: A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozat módosításáról 
16.) napirend: A „Fegyverneki Orvosi Rendelő II. ütem” elnevezésű projekt 

megvalósítása kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

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

 
Interpellációt nem intéznek a képviselők. 
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen 
szavazattal elfogadják az abban leírtakat.  
 

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

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke nem 
tudott részt venni a bizottsági ülésen, amelyet távollétében Nagy József a bizottság tagja 
vezetett és a testületi ülésen ő ismerteti a bizottság javaslatát. 
 
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A 
bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. A bizottsági ülésen Buzás Istvánné 
dr. jegyző elmondta, hogy az előterjesztés 8. oldalának közepétől a 013350 cofog számtól a 
17. oldal „IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL” részig ismétlődik a szöveg, 
a technikai hibáért elnézést kér. 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke helyett Papp Róbert a bizottság tagja 
vezette az ülést, ezért a testületi ülésen ő ismerteti a bizottság javaslatát. 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a 2014. évi költségvetés 
módosításával és Buzás Istvánné dr. jegyző tájékoztatását elfogadja. 
 
A képviselők kérdést, hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
fogadják el: 
 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 
17/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) 
rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 
1/A., 1/B. és 1/C. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
tervkoncepcióján elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A 
költségvetési tervkoncepció elfogadását javasolja a bizottság. 
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a 2015. évi 
költségvetési tervkoncepciót. 
 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják az önkormányzat 2015. évi 
költségvetési tervkoncepcióját az alábbi határozat szerint: 
 
144/2014.(IX.25.) számú                       önkormányzati határozat:            
                       
 Fegyvernek Város Önkormányzat  2015. évi költségvetési tervkoncepciójáról  
   
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK 
  

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV.  tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetési 
koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat 
költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

 
A 2015. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a 
várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának  6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként 
vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 
4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként 
(címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) 
belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.  

b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.    mellékleteket    
intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell   készíteniük.  

Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket 
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését 
jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A 
jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Város 
Önkormányzatának  benyújtani.  

 
c.) Kiemelt szempontként a 2015. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel 

kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.  
 

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 
 
1.1. Saját bevételek 
 

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a 
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi 
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.  

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a 
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év 
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. 
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket. 
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1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2014. évi ………….. törvényben meghatározott 
normatívákat kell tervezni.   Amennyiben a kiadásokat az így számított 
összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez 
kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell 
egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát 
kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) 
pontban foglaltakra.  
 

1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni. 
 
1.4.  Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten  

kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével. 
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a 
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel 
a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.  
 

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, 
Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések 
alapján kell bevételeket tervezni.  

 
1.6.    A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell 
tervezni:  

 
- búza 3,2 tonna/ha  40.000 Ft/tonna + ÁFA áron  
- napraforgó 1,5 tonna/ha 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron 
- árpa 3,0 tonna/ha  45.000 Ft/tonna + ÁFA áron 
- repce 1,5 t/ha 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron 

 
 

2.) KIADÁSOK 
 
A kiadások tervezése a 2015. január 1. és december 31. között felmerült 
költségek figyelembevételével készüljön.  
 
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 

 
2.2. Személyi jellegű kiadások: 

2.21.  Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra  
vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.  

 
2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni 

önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra 
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.  

 
2.23. Cafetéria juttatás  a köztisztviselők részére a költségvetési 

törvényben meghatározott  összeg  tervezhető.   
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2.24.   A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető 
változó bérként, ami betegszabadságra használható el,  
elszámolási kötelezettséggel.  

 
2.25.  Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. 

figyelembevételével. 
 
2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke  

tervezhető a dologi kiadások terhére. 
 

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal 
összhangban tervezhető, ……….,-Ft-os átlagórabérrel. 

 
2.28.   A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell 

tervezni.  
 
2.29.   A föld haszonbért egységesen 1.000,- Ft/AK-val kell tervezni.  

 
 

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni. 
 

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell 
tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött 
felhasználású előirányzatként. 

  
  DOLOGI KIADÁSOK 
  Egyéb 

dologi 
kiadások 

Energia Rehabilitációs 
járadék 

I. Csorba Mikro-térségi  
Szociális  
Alapszolg. Központ   

   

 -ebből Fegyvernek    
II. Fegyverneki Tiszavirág 

Óvoda és Bölcsőde 
   

III. Fegyverneki Művelődési 
Ház és Könyvtár 

   

IV.  Fegyverneki 
Polgármesteri Hivatal 

   

V.  Fegyvernek Város 
Önkormányzata 

   

A.) Fegyverneki Mezőgazd., 
Városüzem.és Fejl. Int.  

   

B.) Fegyverneki Orvosi 
Rendelő 

   

C.)  Fegyverneki 
Gyermekélelm. Konyha 

   

 
2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és 
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, 
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pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói 
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.  
 
2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
pszichológus foglalkoztatásra saját  költségvetésében 450 eFt-ot 
tervezhet. 

    
2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások 
összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a 
központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető 
figyelembe.  

     (eFt) 
I. Csorba Mikro-térségi  Szociális  

Alapszolgáltatási Központ   
 

 -ebből Fegyvernek  
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde 
 

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár  
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal  

 
 
2.44.  Az  önállóan működő  intézmények tervezett működési hiánya, 
többlete (eFt) 
 ( eFt) 

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha   
B.) Fegyverneki Mezőgazd., 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Int. 
 

C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő  
 
 

2.5.Egyéb kiadások 
 

2.51.  Az V. címnél   a  (eFt) 
        -   Fegyverneki Sportegyesület  támogatásra  

- Közművelődési alapra  
- Civil szervezetek támogatása alapra   

 
            tervezhető. 

 
2.52.   A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.  

  
2.6. A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül 
céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban: 
 
-polgármesteri keret 6000 eFt 
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján 
iparűzési adóalanyok részére 

1000 eFt 

-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati 
önrész 

500 eFt 

-környezetvédelmi alap ………….. eFt 
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-Vízmű fejlesztési tartalék …………… eFt 
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték ………….. eFt 

 
2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:      

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve    
 

Alap 
megnevezése 

eFt. 

Lakás 
Támogatási 
Alap  
Dolgozói 
lakástám.Alap    

          
2.72. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési 

rendjéről szóló 2011. évi CXCV.  tv.  és e koncepció 
figyelembevételével készüljön.  

 
2.73.    Meghatározott célra elismert kiadások: 
Az Önkormányzatnál : 
- a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önk.  
rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. 
határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret. 

      
2.74. A 2015. évi költségvetés ………………működési hiányt nem 

tartalmazhat.   
         

3.) Felhalmozási kiadások 
3.1. Beruházások, felújítások  kötelezettségvállalás alapján, pályázatok 
erejéig tervezhetők. 

                 (eFt) 
1. Települési szennyvízhálózat kiépítése  
   

 
3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és 
III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása. 

 
4.) Az intézményi előterjesztés formája 

Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. 
melléklet szerint kell elkészíteni. 

 
5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2016-2017. évi kiadási és bevételi 

előirányzat. 
 
6.) A koncepció alapján készített költségvetési  terv tájékoztató jellegű lesz, 

ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet. 
 

7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény 
szintjén tervezzék. 
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8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött 

felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) . 
  (eFt) 

I. Csorba Mikro-térségi  Szociális  
Alapszolgáltatási Központ   

 

 -pszichológus foglalkoztatása  
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde 
 

 -úszás oktatásra  
 -nyári napközire  
III. Fegyverneki Művelődési Ház és 

Könyvtár  
 

 -Gyermekszínjátszó találkozó  
 -Majálisra  
 -Falunapra  
 -Országos Diák Gulyásfesztivál  
IV.  Fegyvernek Város Önkormányzata  
 -Karácsonyi készülődés  
 -Idősek köszöntése  

         
 
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 
 

4.) napirend: Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A 
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Jegyző Asszony által javasolt kiegészítéssel. 
Javasolta, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki az alábbi 2.) ponttal: 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület döntése alapján az elavult 
számítógépek folyamatos cseréjét a 2015. évi költségvetési tervkoncepcióban szerepeltetni 
kell. 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a módosítással és ezzel együtt 
elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy a kiküldött határozati javaslat 
szövegrészét javasolja 1.) pontban, a 2.) pont pedig a bizottsági ülésen elhangzott szöveg. 
 
A képviselők véleménynyilvánítás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 
kiegészítéssel és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
145/2014.(IX.25.) sz.   önkormányzati határozat: 
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Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdés 7.) pontja 
alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület döntése alapján az elavult 

számítógépek folyamatos cseréjét a 2015. évi költségvetési tervkoncepcióban 
szerepeltetni kell.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 

      3.) Képviselőtestületek tagjai 
      4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
5.) napirend: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149-153. sz. alatti tankonyha 

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére történő átadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az 5.) napirend mindkét határozati javaslatát. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9-9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 
146/2014.(IX.25.) számú                                                önkormányzati határozat:  
 
A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149-153. szám alatti tálalókonyha épületrész átadásáról 
a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
149-153. szám alatti ingatlanból a tankonyha céljára szolgáló helyiségeket és a 
leltárívek szerinti eszközöket tálalókonyha működtetésének céljából  2014. október 1. 
napjától a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére használatba adja.  

  
E határozatról értesül: 
1.)Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője 
2.)Tatár László polgármester 
3.)Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.)Képviselőtestület tagjai 
5.)Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
 
147/2014.(IX.25.) számú                                               önkormányzati határozat:  
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Tálalókonyha működtetéséhez eszközök átadása a Fegyverneki Gyermekélelmezési 
Konyha részére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
1.  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 1. napjától a 

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére használatba adja a Fegyvernek, Dózsa 
Gy. út 2. szám  alatti  ingatlanban működő tálalókonyha épületrészt és tálalókonyhában 
található leltárív szerinti eszközöket.  

 
2.  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 1. napjától a 

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére használatba adja a Fegyvernek, Szent 
Erzsébet út 31. szám alatti ingatlanban működő tálalókonyha épületrészt és 
tálalókonyhában található leltárív szerinti eszközöket.  

 
E határozatról értesül: 
1.)Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője 
2.)Tatár László polgármester 
3.)Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.)Képviselőtestület tagjai 
5.)Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
 

6.) napirend: Óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A 
bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. 
 
Hozzászólás nem lévén a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
148/2014.(IX.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Az óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi a maximális 
csoportlétszámhoz való 20 %-os eltérést az alábbiak szerint:  
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája  
 - nagycsoport:    30 fő 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája 
 - kiscsoport:    30 fő 
 - nagy II. csoport:   30 fő  
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája 

  - kiscsoport – középső:   30 fő 
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Erről értesül:  
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához való csatlakozásról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság egyetért a pályázathoz való csatlakozással. 
 
A képviselők kérdést nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
149/2014.(IX.25.) sz.                                              önkormányzati határozat: 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2015. évi 
fordulójához való csatlakozásról  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
                                                                                                                    
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 51/2007. (III.26.) OM. rendelet alapján  
kifejezetten és visszavonhatatlanul csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ösztöndíjpályázat 2015. 

évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.      

       Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kiírja az A” és „B” típusú              

pályázatokat a szerződési feltételek  szerint.  
 

Erről értesül:  1./ Tatár László polgármester 
                       2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 

                            3./ Képviselőtestület tagjai 
 

8.) napirend: 2014. évi kistérségi start mintaprogram téli és egyéb értékteremtő 
program során beszerzésre kerülő anyagok közbeszerzési eljárásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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150/2014.(IX.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „2014. évi Kistérségi Start mintaprogram – Téli és egyéb értékteremtő program” 
megvalósítása kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „2014. évi Kistérségi Start 
mintaprogram – Téli és egyéb értékteremtő program” megvalósítása kapcsán 
indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményét az Összegzés az eljárás eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

 
1. ajánlati rész: Építőipari alapanyagok 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/A 

Az ajánlat kivonata 
1. Ajánlati ár nettó 9.700.000- Ft + 27% ÁFA = bruttó 12.319.000.- Ft. HUF 

 
2. ajánlati rész: Kerítés építési anyagok 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/A 

Az ajánlat kivonata 
1. Ajánlati ár nettó 2.199.500- Ft + 27% ÁFA = bruttó 2.793.365 Ft. HUF 

 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege  
 

1. ajánlati rész: Építőipari alapanyagok 
Ajánlattevő neve: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/A 

Az ajánlat kivonata 
1. Ajánlati ár nettó 9.700.000- Ft + 27% ÁFA = bruttó 12.319.000.- Ft. HUF 

 
2. ajánlati rész: Kerítés építési anyagok 

Ajánlattevő neve: Célbeton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5331 Kenderes, Vasút út 5/A 

Az ajánlat kivonata 
1. Ajánlati ár nettó 2.199.500- Ft + 27% ÁFA = bruttó 2.793.365 Ft. HUF 
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2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „2014. évi Kistérségi Start 
mintaprogram – Téli és egyéb értékteremtő program” megvalósítása kapcsán indított 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, az eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződések 
megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül:  

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

 
9.) napirend: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével 

kötött megállapodás módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a megállapodás módosítását. 
 
Észrevétel nem hangzik el az előterjesztéssel kapcsolatban, a képviselők 9 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozzák: 
 
151/2014.(IX.25.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 
161/2013.(XI.21.) sz. határozattal elfogadott megállapodás módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró Szutorisz-Szügyi 
Csongor tankerületi igazgató és Fegyvernek Város Önkormányzat képviseletében 
eljáró Tatár László polgármester között 2013. november 22-én a 161/2013.(XI.21.) 
számú határozat alapján kötött megállapodás 1-4. pontját Fegyvernek Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 1-től a melléklet szerint 
módosítja. 

 
2.) Ezzel egyidejűleg a 122/2014.(VII.31.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.  

 
A határozatról értesül:   
          1.) Tatár László polgármester 
          2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
          3.) Képviselőtestület tagjai 
          4.) Pénzügyi csoportvezető 
          5.) KIK Szolnoki Tankerület Igazgatója 
          6.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója 
 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2., a helyszínrajzot a 2/A. sz. melléklet tartalmazza.) 
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10.) napirend: Orvosi Rendelő III. számú háziorvosi szolgálat feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Mindkét bizottság egyetért a határozati javaslat és a mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződés elfogadásával. 
 
A képviselők hozzászólás nem intéznek, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
152/2014.(IX.25.) sz.                                                  önkormányzati határozat: 
 
Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálatra kötött feladat-ellátási szerződésről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár László 
polgármestert, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Öotv.) 2/B. § (1) bekezdése szerint Dr Landgraf József háziorvossal a III. 
számú háziorvosi szolgálatra vonatkozó, 2015. január 01-től hatályba lépő feladat-
ellátási szerződést megkösse. 

 
Erről értesül: 
      1./  Dr Landgraf József 

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

 
(A feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

11.) napirend: TOYOTA gépkocsi értékesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolja, hogy a gépkocsi 
értékesítéséről szóló előterjesztést vegye le a testület napirendről. 
 
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottsági ülést követően 
további egyeztetések történtek és előkeresték a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel 
kötött szerződést is, amelyben megállapodtak abban, hogy a gépkocsit az önkormányzattól 
bérli a Zrt. évente 1 mFt-ért. Át kell gondolni a gépkocsi értékesítését, hiszen a bérleti díjjal 
jobban jár az önkormányzat. Az egyeztetések során lehetőséget lát egy esetleges szerződés-
módosításra, amely után ismét visszakerül az előterjesztés a testület elé. Egyetért a bizottság 
javaslatával, a gépkocsi értékesítéséről szóló előterjesztést vegyék le napirendről. 
 
Herman József: A határozati javaslatban a rendszám számrésze tévesen lett beírva, a 850 
helyett az 580 a helyes. 
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Egyéb észrevételt a képviselők nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztés 
napirendről való levételével és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
153/2014.(IX.25.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
TOYOTA HIACE gépjármű értékesítéséről szóló előterjesztés napirendről való levétele 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a TOYOTA HIACE gépjármű 
értékesítéséről szóló előterjesztést leveszi napirendről. 

 
Erről értesül: 

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

 
12.) napirend: Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára 

szolgáló helyiséggé átminősítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a lakás átminősítésével, 
természetesen csak az Orvosi Rendelő felújításának befejezéséig. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
154/2014.(IX.25) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé 
minősítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 
30/1993.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdés alapján a Fegyvernek, 
Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlant a munkálatok befejezéséig nem lakás céljára 
szolgáló helyiséggé átminősíti. 

 
Erről értesül: 

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

 
13.) napirend: Kötelezettségvállalás használati díj kifizetéséről 

Előadó: Tatár László polgármester 
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a használati díj 
kifizetését, hiszen a melléklet szerinti földtulajdonosokkal az önkormányzat nem tudott 
szerződéseket kötni. 
 
A képviselők a témával kapcsolatban észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
155/2014.(IX.25.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Kötelezettségvállalás használati díj kifizetéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés terhére 
kötelezettséget vállal 189.430.- Ft összegben a mellékletben szereplő tulajdonosok 
részére történő használati díj kifizetésére.  

 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
  3. Képviselőtestület tagjai 
 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)  
 

14.) napirend: Herman Felületkezelő és Szolgáltató Kft. területvásárlási 
igényéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 
határozati javaslat „B” alternatíváját javasolja elfogadásra. A megjelölt áron nem javasolja a 
bizottság a terület értékesítését. Javasolják, hogy Polgármester Úr további tárgyalást 
folytasson a Herman Kft. vezetőjével a vételárról, valamint, hogy a bővítéssel további 
munkahelyeket teremt-e a Kft? 
 
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén volt már 
területértékesítés az Autószervíz részére 400,- Ft/m2 + ÁFA áron. A Herman Kft. vezetője 
árajánlatában kicsivel kevesebb összeget kínált. Javasolta a bizottsági ülésen, hogy ne zárják 
ki az értékesítés lehetőségét, egyeztessenek a Kft. vezetőjével, milyen tervei vannak a 
területtel, illetve mennyi munkahelyet teremt a beruházással? Mindenképpen cél a helyi 
vállalkozók támogatása. Az információk tudatában ismételten a testület elé terjesszük az 
igényt és a képviselők a bővebb tájékoztatás után érdemben dönthetnek.  
 
Szatlóczki Edit: Írásban tette meg ajánlatát? 
 
Tatár László polgármester: Igen, árajánlatot nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben 
megjelölte a m2-enkénti vételárat, de terveit nem írta le.  
 
Ficsor Dénes: Fel kell hívni a Herman Kft. vezetőjének figyelmét arra, hogy hasonló területet 
mennyiért értékesített az önkormányzat. Véleménye szerint nem lehet az egyik vállalkozónak 
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400,- Ft/m2 áron, míg a másiknak 500,- Ft/m2 áron értékesíteni ugyanolyan fejlesztésű 
területet.  
 
Tatár László polgármester: Ficsor Dénes véleményével is egyetért, de azt is figyelembe kell 
venni, hogy a Herman Kft. hosszú távon állandó munkahelyet biztosít a helyi lakosoknak. Ha 
még bővítik a Kft-t és újabb 10-15 embernek biztosít munkalehetőséget, akkor 5-600 Ft-tal 
kevesebb bevétel megtérül. Az iparűzési adót az önkormányzathoz fizeti a Kft., amely nem 
kevés összeg, valamint nagyon sok szennyvizet szállítanak a cégtől, több irányból származik 
bevétele az önkormányzatnak a Kft-től.  
 
Dr. Kiss Györgyné: Javasolja, hogy a testület vegye le napirendről az előterjesztést és a Kft. 
vezetőjével folytatott további tárgyalások után döntsön a területvásárlási igényről. 
 
A képviselők Dr. Kiss Györgyné módosító indítványával 9 igen szavazattal egyetértenek és 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
156/2014.(IX.25.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Herman Felületkezelő és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényéről szóló előterjesztés 
napirendről való levétele 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Herman Felületkezelő és 
Szolgáltató Kft. területvásárlási igényéről szóló előterjesztést leveszi napirendről. 

 
Erről értesül: 

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

  
15.) napirend: A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozat 

módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület 2014. február 27-én 
fogadta el a lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozatot. Ez előtt az intézmények 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta e támogatást ugyanazon tartalommal. A 
2014. évi költségvetés 3 fő támogatását tartalmazza, 180.000,- Ft/fő, összesen 540.000,- Ft 
összegben. Az utóbbi három évben nem érkezett egyetlen intézményből sem a támogatásra 
igény. 2014. évben egyetlen fő vette igénybe a támogatást. A határozat mellékletének 1/a. 
pontjában meghatározták, hogy: „A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony 
ideje alatt lakáscélú támogatást csak egy ízben igényelhet.” Véleménye szerint az összeg 
minimális, - 180.000,- Ft - amit 5 évre igényelhet a támogatott és mivel nagyon kevesen 
igénylik, - most érkezett egy olyan intézményi dolgozói igény, aki már korábban megkapta 
ezt a támogatást - ezért javasolja az 1/a. pont fenti mondatának módosítását az alábbiak 
szerint: „A közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt újabb lakáscélú 
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támogatásban akkor részesülhet, amennyiben az előzőekben kapott támogatást teljes 
egészében visszafizette.” 
 
A képviselők észrevétel nélkül a fenti módosítással egyetértenek, 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
157/2014.(IX.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáscélú munkáltatói 
támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A határozat 1. mellékletének 1/a. pontja az alábbira módosul: 
 
„1/a. A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják 

el, aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a kérelmekről. A 
közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt újabb 
lakáscélú támogatásban akkor részesülhet, amennyiben az előzőekben kapott 
támogatást teljes egészében visszafizette.” 

 
Erről értesül: 

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

 
16.) napirend: A „Fegyverneki Orvosi Rendelő II. ütem” elnevezésű projekt 

megvalósítása kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: A jövő héten munkaterület-átadásra kerül sor és elindul a 
felújítás.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
158/2014.(IX.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása 
kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
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 polgármester „Fegyverneki Orvosi 
Rendelő fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán indított hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás 
lezárásáról szóló tájékoztatóját az alábbiak szerint elfogadja. 
 

1.  Eredményét az Összegzés az eljárás eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak 
szerint veszi tudomásul: 
 

1. ajánlati rész: Orvosi rendelő fejlesztése II. ütem     

Ajánlattevő neve: Szilasi és Tsa Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  

45.753.329.- HUF 
Ebből: építés-kivitelezés 44.278.329 Ft, tervezés 1.475.000 Ft 
 
 

 
A nyertes ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege  
 

1. ajánlati rész: Orvosi rendelő fejlesztése II. ütem     

Ajánlattevő neve: Szilasi és Tsa Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  

45.753.329.- HUF 
Ebből: építés-kivitelezés 44.278.329 Ft, tervezés 1.475.000 Ft 
 
 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyverneki Orvosi Rendelő 

fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán indított hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az 
eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződések megkötésére.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Szilasi és Tsa Kft. 

 
Napirendek utáni hozzászólás nincs.  
 
Tatár László polgármester: Szeretné megköszönni a képviselők és a bizottságok külsős 
tagjainak 4 éves munkáját, amelyet együttműködve, a település, a lakosság érdekeit 
figyelembe véve végeztek. Mindenkinek jó egészséget és sok sikert kíván az elkövetkező 
időszakban. Akik ismételten szeretnék ezt a feladatot a későbbiekben is ellátni, azoknak 
sikeres választást kíván. Jegyző Asszonynak, valamint minden képviselőnek és bizottsági 
külsős tagnak egy névre szóló ajándékot szeretne átadni az együtt végzett munkáért.  
 
Az érintettek mindegyike megköszöni a megható ajándékot.  
 
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 17,10 órakor 
bezárja.  
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Burján Attila :) 
        Jkv.hitelesítő 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


