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TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás
módosítása

2. Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjének kinevezéséről
3. M-4 gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelölése
4. Hozzájárulás gazdasági tevékenység végzéséhez
5. Személyi ügyek (szóban)

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztője

1. napirendhez meghívott:
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője

Fegyvernek, 2010. november 10.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésére az
Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2000.(V.4.) sz. határozatával döntött az
Örményes Községi Önkormányzat Vízi Közmű vagyonának használatbavételéről a mellékelt
Társulási Megállapodás alapján. A Társulási Megállapodást 10 évre kötötte, ami 2011.
február 28-án lejár.

A következő évi költségvetés jóváhagyása előtt szükséges a Vízi Közmű üzemeltetés további
sorsáról dönteni.

Örményes Önkormányzata kéri Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatát, hogy további 10
évre hosszabbítsa meg a Társulási Megállapodást, vagyis az Örményesi Vízi Közművet
továbbra is a Fegyverneki Vízmű üzemeltesse.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……../2010.(XI.18.) sz. határozati javaslat

Az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítására.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes Község
Önkormányzatának kérésére az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló
Társulási Megállapodás 7.) pontjában az „2001. március 1-i hatállyal 10 éves
időtartamra 2010. február 28-ig” szövegrészt „2011. március 1-i hatállyal 10 éves
időtartamra 2021. február 28-ig” szövegrészre módosítja.

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Török Csaba polgármester
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármester Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 10.
Tatár László
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésére a
Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjének kinevezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy
véleményezzék a területükön működő rendőrségi szervek vezetőinek kinevezését.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőrfőkapitány a mellékletben bemutatott személy – Simon Imre
r.százados őrsparancsnoki - kinevezését kezdeményezte.
Az eddigi tapasztalatok alapján a Rendőrőrs vezetője a megbízás után felvette a kapcsolatot az
önkormányzatokkal, igyekszik a feladatát minél magasabb szinten ellátni.
Ezért javaslom, hogy a Rendőrőrs vezetőjének kinevezését a képviselőtestület támogassa.

…………../2010.(XI.18.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, Simon Imre r.százados Fegyverneki Rendőrőrs vezetőjévé
történő kinevezésével egyetért.

Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross

G. u. 39.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 02.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésére az
M-4. gyorsforgalmi út új nyomvonalának kijelöléséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az M-4. gyorforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszán az Országos
Környezetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 14/960-59/2009. sz. határozatában
úgynevezett kék színű „I-1” nyomvonal létesítésére adott ki engedélyt. Örményesre
hivatalosan nem jutott el ez a kék színű „I-1” jelű nyomvonal a véleményezési szakaszban,
ezért megosztott volt az Örményesi vélemény a kék színű „I-1” és a piros színű „1” jelű
nyomvonallal. Ebben a szakaszban a beruházással érintett települések között Örményes
település nem szerepelt, ezért nem tudhatott Örményes erről a lehetséges kék színű „I-1”
nyomvonalról, ami egyébként a Gépgyári út mellett közvetlenül van bejelölve. A
szakhatóságok végig a piros színű „1” jelű nyomvonalat támogatták, ez Fegyvernek
közigazgatási területén ért véget ebben az Abony-Fegyvernek közötti szakaszon. Fenti
előzmények után Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete döntött a nyomvonal
tekintetében, mivel erősen megoszlott a lakossági vélemény. Ezen a Képviselőtestületi
döntésen a piros színű „1” nyomvonallal értettek egyet.

Az M-4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszának tervezése során a települési
önkormányzatokat konkrétan érintő problémák, kezdeményezések áttekintésére és
összehangolására a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke Borbás Zsolt 2010.
november 9-ére megbeszélést hívott össze, melyen részt vettek:
Szolnok Megyei Jogú Város, Abony, Besenyszög, Fegyvernek, Örményes, Szajol,
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Zagyvarékas polgármesterei,
ezen kívül

- Trenka Sándor ügyvezető igazgató, a RODEN Mérnöki Iroda Kft. részéről, valamint
- Lakatos István a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Térségfejlesztési és Külügyi Iroda irodavezetője.

Ezen a megbeszélésen hangzott el a RODEN Mérnöki Iroda részéről, hogy a nyomvonal
egészén Örményesen kívül máshol probléma nem merült fel (az előzőekben jelzettek szerint)
ami lényegesen eltérítené a hatósági engedéllyel kiadott nyomvonalat.
Örményes kérésére Örményes érdekében a fentebb említett piros színű nyomvonaltól
minimálisan, a barna színű nyomvonaltól azonban lényegesen a piros színű nyomvonal
irányába új nyomvonal kerülhet kialakításra, ha a Képviselőtestületek ezt elfogadják, amit a
mellékelt helyszínrajz tartalmaz.

E Képviselőtestületi kezdeményezésre, az átrajzolt nyomvonalra is hatósági engedély
(módosítás) szükséges, mely módosítást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kezdeményezheti. Mivel a Zrt. nem vett részt az említett megyeházán tartott megbeszélésen,
nem ismert az ő véleménye, a Zrt. csak az elfogadott határozat alapján tud eljárni.



Mivel ez az egyetlen megoldási lehetőség nyílik arra, hogy Örményes település lakott részét
elkerülje az új nyomvonal, valamint Fegyvernek település érdekét sem sérti nagymértékben az
új nyomvonal, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az alábbi határozati
javaslatot:

………./2010.(XI.18.) sz. határozati javaslat:

Az M-4 gyorsforgalmi út új nyomvonalának elfogadásáról.

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az M4 autópálya
(gyorsforgalmi út) nyomvonalaként Fegyvernek – Püspökladány közötti
szakaszon a térképen barna színnel jelölt, de szükségszerűen kismértékben
módosítandó, összetett nyomvonallal ért egyet.
A jóváhagyott nyomvonal az Abony – Fegyvernek közötti „1” változat piros
nyomvonal kismértékben (a tervezési követelmények megfelelő) módosított
folytatása (mely a tervezési szakasz határán megközelítően azonos a
Fegyvernek – Püspökladány közötti szakasz „A”, zöld nyomvonalával). Ezt
követően a nyomvonal a tervezési előírásoknak megfelelő hosszon visszatér a
Fegyvernek – Püspökladány közötti szakasz „E”, barna nyomvonalába.
A Képviselőtestület a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által elkészített
3.1/2010. november számú helyszínrajzot a határozat melléklete szerint
elfogadja.

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, hogy az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség által kiadott környezetvédelmi engedélyről szóló 14/960-
59/2009. sz. határozat (Abony-Fegyvernek) és az előzetes vizsgálati
dokumentációról szóló 14/3928-46/2009. (Fegyvernek-Püspökladány) sz.
hatósági engedélytől eltérő, feltehetően kismértékű nyomvonal módosítás
érdekében járjon el.

A határozatról értesül:
1.) Nemzeti Infrastruktóra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.)
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke Borbás Zsolt
3.) RODEN Mérnöki Iroda Kft., Trenka Sándor ügyvezető igazgató
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda,

Lakatos István irodavezető
5.) Török Csaba polgármester
6.) Tatár László polgármester
7.) Buzás Istvánné dr. jegyző
8.) Képviselőtestület tagjai
9.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2010. november 10.

Tatár László
polgármester



Pénzügyi Bizottság
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésére
hozzájárulás gazdasági tevékenység végzéséhez.

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 33/A §. (2) bekezd. bb.) pontja szerint a
polgármester a Képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő
bizottságának tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
más jogviszonyban álló vezetője.

Tatár László polgármester 2007. november 15-én Cg. 16-09-009698/4. sz. végzéssel
bejegyzett REXTOR Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft-nek képviselője és alapító
tagja. A Kft. több tevékenység végzésére jogosult. A Kft. nincs gazdasági kapcsolatban az
önkormányzattal. Tevékenysége az önkormányzat tevékenységét nem befolyásolja.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alábbi határozati javaslat
szerint járuljon hozzá fenti tevékenység végzéséhez.

……./2010.(XI.18.) sz. határozati javaslat:

Hozzájárulás gazdasági tevékenység végzéséhez.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 33/A. §. (2) bekezdés bb.) pontja
alapján hozzájárul Tatár László polgármester által a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Cégbíróság Cg. 16-09-009698/4. sz. végzéssel bejegyzett REXTOR
Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. képviselői tevékenység végzéséhez.

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

Fegyvernek, 2010. november 09.

Pénzügyi Bizottság




