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1.) napirend: a Karcagi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17 
kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat 
beadásának támogatásáról 

2.) napirend: A Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból 
történő üzletrész vásárlásáról 

3.) napirend: A Nagykörűért Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 
Előadó: Tatár László polgármester 
 
 
 
Meghívottak: 
Képviselő-testület tagjai 
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Fegyvernek, 2017. május 09. 
        
 
       
       Tatár László 
       polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 11-ei rendkívüli 
ülésére a Karcagi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra 
történő pályázat beadásának támogatásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Karcagi Tankerületi Központ pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.2-17 kódszámú 
felhívásra. A pályázat megvalósulási helye az Orczy Anna Általános Iskola Mára Ferenc 
Általános Iskola Tagintézmény Szent Erzsébet út 31. szám alatt lévő telephelye. 
A pályázat tartalma az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti épület és eszköz 
infrastruktúrafejlesztés. 
 
A Karcagi Tankerületi Központ a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulását kérte a pályázat 
benyújtásához. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására: 
 
………/2017.(V.11.) sz.                              határozati javaslat: 
 
A Karcagi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati felhívásra történő 
pályázat beadásának támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Karcagi 
Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be az EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázati 
felhívásra a határozat mellékletében szereplő tartalommal.  
 

2.) A fejlesztéssel érintett intézmény az Orczy Anna Általános Iskola Mára Ferenc 
Általános Iskola Tagintézmény Szent Erzsébet út 31. szám alatt lévő telephelye. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 
5.) Karcagi Tankerületi Központ 

 
Fegyvernek, 2017. május 9. 
 
         Tatár László  
         polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 11-ei rendkívüli 
ülésére, a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságból történő üzletrész vásárlására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes, optimális nonprofit kialakítása érdekében a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban.: NHKV 
Zrt.) a 2016. évben elkezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítását. Az NHKV 
Zrt. 2016 novemberében közzétette az általa preferált költséghatékony üzemméret szerinti 21 
régióból álló országos közszolgáltatási rendszert. Az elvárt üzemméret és a fenti célok 
megvalósítására a kisebb közszolgáltatók által ellátott területek önkormányzatainak 
integrálódnia kell az egységes regionális rendszer kialakításához. Az NHKV Zrt.-vel 
folytatott egyeztetés alapján célszerű további önkormányzatok részére üzletrész értékesítése a 
Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészből. Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 76/2017. (III.30.) „kt.” sz. határozatában döntött arról, hogy a Karcag 
Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
lévő üzletrészének egy részét értékesíteni kívánja. 
 
Az előzetes egyeztető megbeszélések alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogalko-
tó által elvárt regionális ellátásához szükséges integráció megvalósítására,a Karcag Városi 
Önkormányzat a tulajdonában lévő 2.800.000Ft névértékű üzletrészből értékesíteni kíván. A 
Társaság jelenlegi további tulajdonosai, az előzetes egyeztetések alapján nem kívánnak élni az 
elővásárlási jogukkal, és a további tagok belépését elfogadják. 
 
További jelenlegi tulajdonosok: 

Berekfürdő Községi Önkormányzat 100.000 Ft üzletrész 3,35 % 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata  100.000 Ft üzletrész 3,35 % 

 
Fentiek szerint a Fegyvernek Város Önkormányzata az értékesítésre felkínált üzletrészből 
vásárolni kíván 100.000.-Ft névértékű üzletrészt, figyelemmel arra, hogy az értékesíthető üz-
letrész minimálisértéke nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál. A Társaságban a tervezet szerinti 
újonnan belépő tulajdonosok üzletrésze egységesen 3,33%-ban kerül meghatározásra. 
 
A fentiek alapján kérem a javaslat megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat, valamint a 
mellékletben található társasági szerződés- tervezet (de még nem végleges tartalmú) elfogadá-
sát. 
 
........./2017.(V.11.) sz.     határozat: 
 
A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság üzletrészének megvásárlásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Karcag Városi 
Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészéből 100.000 Ft névértékű üzletrészt vásá-
rol az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 

 
A Társaságban az Önkormányzat üzletrésze 3,33% lesz. 
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Fegyvernek Vá-
ros Önkormányzat Polgármesterét az üzletrész átruházási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére, különösen az ezzel kapcsolatos taggyűlési hatá-
rozathozatalban történő részvételre, a cégeljárással kapcsolatos dokumentumok elfo-
gadására, aláírására. 

 
Erről érestül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 5300 Karcag, 

Villamos u. 109. 
 

 
Fegyvernek, 2017. május 08. 
 
 

   Tatár László  
   polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 11-ei ülésére a 
Nagykörűért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagykörűért Alapítvány pályázatot nyújtott be az EFOP-1.3.4-16 kódszámú pályázati 
felhívásra. A felhívás értelmében a pályázó együttműködési megállapodások keretében 
valósítja meg a pályázatban vállalt feladatokat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására: 
 
………/2017.(V.11.) sz.                              határozati javaslat: 
 
A Nagykörűért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek 
Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást kössön Nagykörűért Alapítvánnyal. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 
5.) Nagykörűért Alapítvány 

 
 
Fegyvernek, 2017. május 09. 
 
 
       Tatár László 
       polgármester 



 

 

 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

Az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat felhívásának 
3.4.1.1. d) pontja szerint a pályázat nyertesének együtt kell működni a település(ek) vagy a 
megye roma nemzetiségi önkormányzataival és a települési önkormányzatokkal. 
 
Ennek érdekében a jelen megállapodás létrejött egyrészről a Nagykörűért Alapítvány (5065 
Nagykörű, Május 1. út 9., nyilv.tart.sz.: 16-01-0000339 , képviseli: ifj. Barát József elnök) 
(továbbiakban pályázó), másrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 171., képviseli: Tatár László polgármester) (továbbiakban együttműködő 
partner) között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 
Felek elöljáróban leszögezik, hogy Pályázó pályázatot nyújtott be az EFOP-1.3.4-16 „Közös 
értékeink – sokszínű társadalom” című felhívásra. Jelen megállapodás pozitív pályázati 
döntés esetén lép érvénybe. 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című 
pályázat nyertese (jelen megállapodásban: pályázó) a partner számára tájékoztatást 
nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, az általa megvalósítani kívánt 
projektről, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

 
2. Az együttműködő partner vállalja, hogy az általa vállalt feladatokat a pályázóval 

szoros együttműködésben valósítja meg. 
 

3. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 
 
a./ A Pályázó a Projektben vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek 
tevékenységét, valamint képviseli az  Együttműködő Partnert harmadik személyek előtt. 
 
b./ A Pályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a 
jogi felelősséget. 
 
c./ Az Együttműködő Partner kijelenti, hogy a pályázatot, valamint a Pályázó által 
megkötendő Támogatási Szerződés tervezetét és annak mellékleteit részletesen ismeri.  
 

 
4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 
5. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 

vállalják: 
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A főpályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

 
- elvégzi a projekt általános koordinációs feladatait 
- megvalósítja a projektben Fegyvernek településre tervezett tevékenységeket 
- rendszeresen tájékoztatja partnerét a projekttel kapcsolatos tudnivalókról 
 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

 
- részt vesz a projektben Fegyvernek településre tervezett tevékenységek előkészítésében 
- szükség esetén helyszínt biztosít a tevékenységekhez 
- elősegíti a célcsoporttal való kapcsolattartást 
 
 

6. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 
 
Az együttműködési megállapodás a pályázat támogatói okirat aláírásával válik hatályossá. 
 
 
Kelt: Fegyvernek, 2017. május 2. 
 

 
 
 

Tatár László polgármester ifj. Barát József elnök 
Fegyvernek Város Önkormányzata Nagykörűért Alapítvány 

együttműködő partner pályázó 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tel./fax: 56/556-010 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. május 11-ei rendkívüli 
ülésére Krupa Istvánnal történő birtok-összevonási célú termőföld cseréről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Krupa István 5231 Fegyvernek Ady E. út 13/A. sz. alatti lakos tulajdonát képezik 1/1 
tulajdoni hányadban a Fegyvernek külterület 0384/30 hrsz. alatti szántó művelési ágú 9917 
m2 nagyságú 34.51 AK értékű, illetve Fegyvernek külterület 0384/31 hrsz. alatti szántó 
művelési ágú 1,3284 ha nagyságú 46.23 AK értékű ingatlanok, amelyekre a MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – Budapest XI. ker. Október 
huszonharmadika utca 18. – javára bejegyzett bányaszolgalmi jog terheli. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonát képezik Fegyvernek külterület 0384/14 hrsz. 
alatti szántó művelési ágú 2,5492 ha nagyságú 88.71 AK értékű ingatlanból 54660/1540680 
tulajdoni hányad (904 m2, 3.14 AK); Fegyvernek külterület 0384/8 hrsz. alatti szántó 
művelési ágú 6,4191 ha nagyságú 223.38 AK értékű ingatlanból 42472/133772 tulajdoni 
hányad (2,0379 ha, 70.92 AK); Fegyvernek külterület 0382/5 hrsz. alatti gyümölcsös 
művelési ágú 11,9195 ha nagyságú 621.01 AK értékű ingatlanból 1688/248404 tulajdoni 
hányad (809 m2, 4.22 AK). 
A célszerű és gazdaságos hasznosítás érdekében felmerült az ingatlanok cseréje. A birtok 
összevonási célú termőföldcsere közfoglalkoztatás céljából történne. 
 
A csere jóváhagyása esetén az önkormányzat tulajdonába kerülne a Krupa István 1/1 tulajdoni 
hányadban tulajdonát képező 0384/30 hrsz-ú 0,9917 ha nagyságú 34.51 AK értékű; valamint 
a 0384/31 hrsz-ú 1,3284 ha nagyságú 46.23 AK értékű szántó – összesen 2,3201 ha, 80.74 
AK.  
Krupa István tulajdonába kerülne az önkormányzat tulajdonát képező 0384/8 hrsz-ú 
ingatlanból 2,0379 ha nagyságú 70.92 AK értékű, a 0384/14 hrsz-ú ingatlanból 904 m2 
nagyságú 3.14 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanok, és a 0382/5 hrsz-ú ingatlanból 810 
m2 nagyságú 4.22 AK gyümölcsös művelési ágú ingatlan – összesen 2,2093 ha, 78.28 AK. A 
cserélendő ingatlanokban Krupa István rendelkezik tulajdonrésszel, illetve évek óta 
használója a területnek. 
A csereingatlanok értéke egyenlő, 1.000.000.- Ft/ha, így értékkülönbözet az elcserélt 
ingatlanok vonatkozásában nem áll fenn. A cserével kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
viseli. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2017.(V.11.) sz.    határozati javaslat: 
 
Krupa Istvánnal történő birtok-összevonási célú termőföld cseréről 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elcseréli az önkormányzat 
tulajdonában lévő Fegyvernek külterület 0384/14 hrsz. alatti szántó művelési ágú 
2,5492 ha nagyságú 88.71 AK értékű ingatlanból 54660/1540680 tulajdoni hányadát 
(904 m2, 3.14 AK); Fegyvernek külterület 0384/8 hrsz. alatti szántó művelési ágú 
6,4191 ha nagyságú 223.38 AK értékű ingatlanból 42472/133772 tulajdoni hányadát 
(2,0379 ha, 70.92 AK); Fegyvernek külterület 0382/5 hrsz. alatti gyümölcsös művelési 
ágú 11,9195 ha nagyságú 621.01 AK értékű ingatlanból 1688/248404 tulajdoni 
hányadát (809 m2, 4.22 AK) a Krupa István 5231 Fegyvernek Ady E. út 13/A. sz. 
alatti lakos 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező Fegyvernek külterület 0384/30 
hrsz. alatti szántó művelési ágú 9917 m2 nagyságú 34.51 AK értékű, illetve 
Fegyvernek külterület 0384/31 hrsz. alatti szántó művelési ágú 1,3284 ha nagyságú 
46.23 AK értékű ingatlanokra, amelyeket a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – Budapest XI. ker. Október 
huszonharmadika utca 18. – javára bejegyzett bányaszolgalmi jog terheli. 
A csereingatlanok értéke egyenlő, 1.000.000- Ft/ha. A cserével kapcsolatos 
költségeket az önkormányzat viseli. 

 
2.) Megbízza a polgármestert a csereszerződés lebonyolításával.  

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
 
 
Fegyvernek, 2017. május 10. 
 
                                                                                                            Tatár László 
                                                                                                            polgármester                      
 
 




