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által bérelt területre vonatkozóan 
10. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati 

ingatlanban található bérlemény használati megállapodásának 
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Fegyvernek, 2017. október 19. 
 

Tatár László 
polgármester 



Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére a 
két ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 Október 3-án az Idősek Klubjainak tagjaival és dolgozóiva l 

Budapesti kiránduláson vettem részt,  mely keretén belü l 
látogatást tettünk a Parlamentben is.   

 Október 4-én, 11-én, 18-án és 25-én Herman Józse f 
alpolgármester úr fogadónapot tartott.   

 Október 4-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon tartott  
közbiztonsági tájékoztatón vettem részt.  

 Október 6-án a Magyar Vöröskereszt Szolnok Terület i  
Szervezetének területi munkatársával Gulácsiné Molnár 
Etelkával és a Vöröskereszt helyi képviselőjével,  Ollé Lászlónéva l 
tárgyaltam a gyermekszegénység és a gyermekéhezés enyhítésére 
a szociálisan rászoruló nagycsaládosok részére szervezett tej és 
kenyér adományozási akció tapasztalatairól,  illetve a további  
lehetőségekről.   

 Október 9-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződésmódosításokat írtam 
alá.  

 Október 10-én a TRV Szolnoki Központjában Dr. Komáromi 
Csaba működés-koordinációs igazgatóval egyeztettem az egyszeri  
bekötési díjjal és a szennyvíztelep 8 hónapi üzemeltetéséve l 
kapcsolatban.  

 Október 17-én az orvosi ügyelet ellátásáról tárgyaltam az 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  cégvezetőjével,  Farkas 
Katalinnal és a humánerőforrás igazgatójával Kónya Lászlóval.    

 Október 17-én Dr. Téglás Zoltán Törökszentmiklós 
Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitányával beszéltünk a 2017.  
évi rendőrségi tapasztalatokról.    

 
I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: szeptember hónapban 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján 

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: 
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy 
   eltemettetéséhez hozzájárulás   1 
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)            17+1 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     -    
 

B.) Bizottság döntései: 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról 
szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott 
hatáskörében hozott döntései: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.  - 
- rendkívüli települési támogatás elutasítás - 
 

II. Polgármesteri keret felhasználás: 
  
   2017. évben felhasználható:    6.000.000,- Ft 
 
   2017. szeptember 30-ig felhaszn.(ügyfelek):  5.349.395,- Ft 
    (civil szervezeteknek):    2.502.580,- Ft 
   ÖSSZESEN:      7.851.975,- Ft 
   Ebből: szociális segély:           1.300.840,- Ft 
    szoc.segély természetben:   1.371.600,- Ft 
    kölcsön:           2.676.955,- Ft 
  Ebből 2017. szeptember 30-ig visszatérült összesen  1.719.427,- Ft 
 _________________________________________________________________ 
   Felhasználható:                             132.548,- Ft 
 
  
III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2017. szeptember 30-ig:   

 
a.) árubeszerzés (bruttó): 

- Célbeton Kft.:    27.061.894,-  
- Don-agro:     15.741.147,- 
- Mol:    14.459.679,- 
- Kunsági Sertésért.:     6.534.386,- Ft 

 
b.) ingatlanvásárlás:  

- Róna panzió:      6.800.000,- Ft. 
 
IV. Fontosabb jogszabályok : - 
 
………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

 
Fegyvernek, 2017. október 18. 
         Tatár László  
         polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a 
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 
szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra 
vonatkozó szabályokat. 
Az Nsztv. hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályait tartalmazó IV fejezetét, 
illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt is. 
Az Nsztv. 92. §-a felhatalmazza a települési Képviselő-testület arra, hogy önkormányzati 
rendeletben állapítsa meg a népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát. 
 
„92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.” 
 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján Fegyvernek Önkormányzat 
Képviselőtestülete 48/1999.(XII.23.) sz. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló önkormányzati rendeletét hatályon kívül kell helyezni, és az Nsztv. 92.§-a szerinti 
felhatalmazáson alapuló új rendeletét el kell fogani. 
Az Nsztv. 34.§-a alapján: 

 
„34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet 
a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet 

kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok 
huszonöt százalékánál. 

(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.” 

 
A népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát kell meghatározni a 
törvényben szabályozott keretek között, mely nem lehet kevesebb a választópolgárok 10%-
ánál, és nem lehet több a választópolgárok 25%-ánál. 
 
A rendelet-tervezet előkészítésre került azzal, hogy a Képviselő-testület döntése szükséges a 
pontos százalék meghatározására, amely a rendelet-tervezetben kipontozásra került. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
 
 



Társadalmi-gazdasági hatása: nincs 
 
Költségvetési hatása: az esetlegesen kiírt helyi népszavazás esetén 
 
Környezeti, egészségi következményei: nincs  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
 
Egyéb hatása: nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A jogszabályi felhatalmazás rendeletalkotási  

kötelezettséget ró a Képviselő-testületre, melynek elmaradása a 
törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen az alábbiak szerint:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
..…/2017.(……) önkormányzati rendelet-tervezete 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai .... százalékának megfelelő számú 
választópolgár kezdeményezhet. 

 
2. §   A helyi népszavazás lebonyolítása esetén a választási szervek és a hozzájuk 

beosztott helyi választási iroda vezetője és tagjai - az esetleges párt delegáltak 
kivételével - díjazásban részesülnek. Ennek mértékéről a polgármester javaslatára a 
képviselő-testület dönt. 

 
3. §  Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. 

 
4. § A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 48/1999.(XII.23.) rendelet 

hatályát veszti.  
 
 

Tatár László         dr. Pető Zoltán 
polgármester               jegyző 

 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai  ülésére a 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának pályázat kiírásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Molnár Barna igazgató úr magasabb vezető kinevezése 2017. december 31-én lejár.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §. (1) 
bek. alapján meg kell hirdetni a vezetői állást. A pályázati felhívást a személyügyi központ 
internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon kötelező közzétenni.  
 
A magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a határidő lejárát 
követő 21 napon belül háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejáratát követő első 
ülésen dönt a vezetői megbízásról. 
 
Javaslom a bizottság tagjának: Magyar Lászlónét, Hornyákné Szabó Bernadettet és Négyesiné 
Derecskei Edinát. 
 
A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás 
feltétele, hogy a határozatlan idejű közalkalmazott, a kinevezés szerinti munkaköre mellett 
látja el a magasabb vezető feladatait. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkező közalkalmazott lehet.  
 
A pályázat a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály honlapján a KÖZIGÁLLÁS-
on, valamint Fegyvernek Város honlapján került kiírásra.    
 
A Kjt. 20/A. §.  (3) bek. alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, 
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,  
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását: 
 
…………/2017.((X.26.) sz.    határozati javaslat:  
 
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásra pályázók meghallgatására 
alakuló bizottság megválasztásáról 
 
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 közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdése alapján az alábbi személyeket 
válassza meg a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásra pályázók 
meghallgatására alakuló bizottságba: 

 
- Hornyákné Szabó Bernadett 
- Magyar Lászlóné 
- Négyesiné Derecskei Edina 

 
2.) A bizottság működése a képviselő-testület azon döntéséig tart, amelyben kiválasztja a 

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját a pályázók közül.  
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) A bizottság tagjai 

 
 
…………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 

 
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának pályázati kiírásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi 33. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) 
bekezdése alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 
6/A. § (1) bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján jóváhadja a kiírt pályázatot  a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint:   
 

1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:  
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 

 
2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok 

megnevezése:  
-  az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
-    munkáltatói jogkör gyakorlása, 
-    közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,  
-    pályázatok benyújtása, 
-    városi rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 
3.) A pályázat elnyerésének feltételei:  
 

- Iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, 
- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 



 3

okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi. 

- Legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő területen, 

 
4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
 

- Szakmai önéletrajz 
- Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéseket 
- Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata 
- A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló 
okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi, 

- Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
 

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:  
 

a.) A pályázatot Tatár László Fegyvernek Város polgármesterének kell címezni és 
egy példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje: 2017. december 13. 

b.) A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2017. december 31-ig.  

c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2018. január 1. – 2022. december 
31-ig. 

d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezést kap művelődés-szervező munkakörre.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdasági vezető 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2017. október 06. 
 
        Tatár László 
        Polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Előterjesztés 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre szóló munkatervének 
javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bekezdése alapján elkészítettük. 
 
A javasolt napirendeket többségében jogszabályi kötelezettség alapján kell tárgyalni. Ezen 
kívül saját önkormányzati döntés szerint kerül sor intézményi beszámoltatásokra és egyéb 
napirendekre, mint pl. az évi háromszori közmeghallgatásra. 
Az államháztartásról szóló tv. módosítása következtében nem kötelező az éves tervkoncepció 
készítése, továbbá a költségvetés I. félévi és ¾ éves beszámolója. A törvénytől eltérően 
azonban a képviselő-testület tárgyalhatja ezeket a napirendeket. Javaslom, hogy a 
költségvetési tervkoncepciót a későbbiekben is tárgyalja a képviselő-testület. 
 
2018. évben az alábbi intézmény, társulás beszámoltatását javaslom:  

- 2018. május hónapban:  
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
2.) Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 

- 2018. augusztus hónapban:  
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

 
2018. augusztus 31-én a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatójának lejár a 
kinevezése, ezért 2018. március hónapban meg kell hirdetni az igazgatói álláshelyet.  
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……/2017.(X.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 20. §. (2) bekezdése alapján a 2018. évi munkatervét e határozat melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Intézmények vezetői 

 
Fegyvernek, 2017. október 16.         

Tatár László 
        Polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2018. évi MUNKATERVE 
 
 
 
I. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (SZMSZ. 20. §) 
 

 Március 1. Szapárfalu Klubkönyvtár 
 Március 8. Móra Ferenc Általános Iskola 
 Március 22. Művelődési Ház 
 
Kezdési időpont: 17 óra 
Téma:  Tájékoztató: 

- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról 
- az önkormányzat programjának teljesítéséről 
- településfejlesztési programokról 

 
 

II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE 
15 órai kezdettel csütörtöki napokon 
 
 
 
JANUÁR 25. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 
(SZMSZ 30. §.) 

2.) Óvodai beíratás időpontjáról (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § 
(2) bekezdés) 

3.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásáról (a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43. § (4) és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés) 

4.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének jóváhagyása. 
(1997. évi CXL. tv. 78. §. (5) b.) pont) 

5.) A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 

6.) A 2018. évi nyersanyagnormáról 
 

Előadó: Tatár László polgármester  
 

 
 
 
FEBRUÁR 15. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról (Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek.) 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34. 
§ (4) bek.) 

3.) Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29/A. § b) pont) 
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4.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról – személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési 
díjainak megállapításáról (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. 92. § (1) és (2) bekezdés) 

 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
 
 
MÁRCIUS 29. 
 

1.) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről (1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bek.) 

2.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állásának pályázati 
kiírásáról (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. és 20/B. 
§) 

3.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről 
 

Előadó: Tatár László polgármester 
 

 
 
 

ÁPRILIS 26. 
 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának jóváhagyásáról (Áht. 

87. § b) pont) 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 

(Áht. 86. § (5) bek.) 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34. 

§ (1) bek.) 
4.) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2017. évi éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentésről (Mötv. 119. § (5) bek.)  

 
Előadó: Tatár László polgármester  

 
 
 
MÁJUS 31. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34. 
§ (1) bek.) 

2.) Beszámoló a város közrendjének-közbiztonságának helyzetéről. (1994. évi XXXIV. 
tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében) 

3.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai 
munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.) 
pontja, Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás 12/a. és b. pontja) 

4.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (A gyermekvédelemről 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés) 
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5.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 

2017. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Tatár László polgármester  
 
 
 
 
JÚNIUS 21.  
 

1.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének kinevezéséről 
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (7) 
bekezdés – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.-ben 
foglaltakra) 

 
Előadó: Tatár László polgármester 

               
 
 
 
AUGUSZTUS 30. 
 

1.) Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi vízi-közmű szolgáltatási 
tevékenységéről (Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés – közműves ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatásra – V. Egyéb rendelkezés fejezet 7. pontja) 

2.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év értékeléséről 
 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
 
 
SZEPTEMBER 27.  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról. (Áht. 
34. § (1) bek.) 

2.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkatervének 
véleményezéséről (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés) 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához való csatlakozásról 
 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
 
OKTÓBER 25. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének 
jóváhagyásáról ((SZMSZ 20. §. (2) bek.) 
 
Előadó: Tatár László polgármester 
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NOVEMBER 22. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervkoncepció 
jóváhagyásáról 

2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(Mötv. 119. § (5) bek.) 
 

Előadó: Tatár László polgármester  
 
 
 
DECEMBER 13. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34. 
§ (1) bek.) 

2.) Beszámoló az alapítványok és a Fegyverneki Városi Sportegyesület 2017. évi 
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról  

3.) Fegyvernek Város Önkormányzata által támogatott 2018. évi ünnepekről és 
rendezvényekről 

 
Előadó: Tatár László polgármester   
    

 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére az 
Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi csatornák, azok műtárgyai, 
valamint a Büdöséri és Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az önkormányzat 
intézménye, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény látja 
el a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság KÖTIVH-1061-005/2014. számú Büdöséri 
belvízöblözet vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján. 
 
Az Önkormányzat 2016. novemberében egyeztetést kezdeményezett a KÖTIVIZIG-gel a 
Belvízöblözet egyes csatornáinak üzemeltetésre történő átadására. A szóbeli tárgyalást 
követően átadásra kerültek a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyek, üzemeltetési 
szabályzat, melyek ismeretében a KÖTIVIZIG elkészítette a „Vízügyi állásfoglalás és javaslat 
Fegyvernek – Büdöséri belvízöblözet üzemeltetésével kapcsolatosan” c. dokumentumot, 
valamint az átvételre tervezett létesítményekre vonatkozó „üzemeltetési szerződés tervezetet”, 
melyet az előterjesztés mellékleteként csatolunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt dokumentáció alapján a felajánlott 
üzemeltetési alternatívákat megvitatni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek: 
   
„0” változat 
 
………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖTIVIZIG által elkészített 
„Vízügyi állásfoglalás és javaslat a Fegyvernek – Büdöséri belvízöblözet 
üzemeltetésével kapcsolatban” dokumentációban foglaltak alapján az üzemeltetési 
alternatívák „0” változatát fogadja el. 
 

2.) A Büdöséri Belvízöblözet létesítményeit vagy azok egy részét nem ajánlja fel 
üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részére. Az önkormányzati tulajdonú csatornák, azok 
műtárgyai és a szivattyútelepek üzemeltetését továbbra is Fegyvernek Város 
Önkormányzat intézménye látja el.  
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 



3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Harsányi Gábor, KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség vezető 
5.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője 

 
Fegyvernek, 2017. szeptember 11. 
 
        Tatár László 
        polgármester   
 „A” változat 
 
………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖTIVIZIG által elkészített 
„Vízügyi állásfoglalás és javaslat a Fegyvernek – Büdöséri belvízöblözet 
üzemeltetésével kapcsolatban” dokumentációban foglaltak alapján az üzemeltetési 
alternatívák „A” változatát fogadja el. 
 

2.) A Büdöséri Belvízöblözet létesítményei közül a Büdöséri összekötő csatornát 
térítésmentesen felajánlja üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részére. 
 

3.) Megbízza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Harsányi Gábor, KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség vezető 
5.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője 

 
Fegyvernek, 2017. szeptember 11. 
 
        Tatár László 
        polgármester   
 
„B” változat 
 
………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az Önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére történő átadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖTIVIZIG által elkészített 
„Vízügyi állásfoglalás és javaslat a Fegyvernek – Büdöséri belvízöblözet 



üzemeltetésével kapcsolatban” dokumentációban foglaltak alapján az üzemeltetési 
alternatívák „B” változatát fogadja el. 
 

2.) A Büdöséri Belvízöblözet létesítményei közül a Büdöséri főcsatornát, a Büdöséri 
összekötő csatornát és a Kocsordosi A csatornát térítésmentesen felajánlja 
üzemeltetésre a KÖTIVIZIG részére.  
 

3.) Megbízza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Harsányi Gábor, KÖTIVIZIG Karcagi Szakaszmérnökség vezető 
5.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője 

 
 
Fegyvernek, 2017. szeptember 11. 
 
 
        Tatár László 
        polgármester   
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Vizügyi älläsfoglaläs 6s javaslat a Fegyvernek -
Büdös6ri belvizöblözet üzemeltet6s6vel kapcsolatban

Tartalomjegyz6k



1, El6zm6nyek, jelenlegi ällapot, üzemeltet6siviszonyok

Elönnönyek:

Feglvemek y^tos T/4877 vizikön1vi szänon üzemeltetdsi engedöllyel rendelkezik a
Fegyvemek Büdösdri belvizöblözet iizemeltetös&e. 7994 rg az öblözetizemeltetdsdt a
KOTIVZIC lätta el, ekkor kezdemdnyezte az Onkoll,.im]]zat az üzemeltetdsbe v6telt.
Az öblözet a 64. sz. Szajoli belvizrendszer rösze, 6s a 123 km'-s vizgyüjtö tedlete
ködlöleli a települöst.
A belviz öblözethez több csatoma tatozik:

Neve
- Büdösöri föcsatoma

Büdös6ri szivattytitelep
- Elhelyezkeddse:
- Kapacitäsa:
- gep€gys€gek szäma:
- meghajtäsa:

Alsdr6ti szivattl'ütelep
- Elhelyezked6se:
- Kapacitäsa:
- g6pegysögek szäna:
- meghajtäsa:
- szivattyik tipusa:

Fegj,.verneki holtäg

- Büdösöri összekötö csatoma 2.567 m

Hossza
'7.1.03 m

- Kocsordosi A csatoma
- Kocsordosi I-1 csatoma
- Kocsordosi I-1-a csatorna
- Büdöseri I. csatoma
- Büdöseri I-2. csatoma
- Büdös6ri 3. csatoma
- Büdös6d V. csatoma
- Büdös6d VI. csatoma
összesen:

4.858 m
3.408 m
1.500m
3.100 m
1.100 m

331 m
1.100 m
2.950 m
28.011 m

Büdösdri fcs. 0+000 sz., Feg,'vemeki holtäg 8+800 sz.
1,0 m'ls
2db
elekhomos, automata

Feg)'v"emeki holtäg 0+000 sz., Tisza foly6 361+880 l'k-rn.
1.2m'/s
2 d b
elektonos, automata
Agofil 500 S

Az öblözelhez tartozik toväbbä k6t szivattj,utelep is, mely a belvizek föbefogadöba
emeldsdt szoleälia.

A tedlet belvizbefogadöja a Fegyvemeki holtäg, mely 15.360 m hosszu, ätlagosan 100 m
sz61es, 25 km' -es önä116 vizgy{jjtövel rendelkezik. A holtäg e1södleges funkcidja a
belvizek befogadäsa, tärozäsa. Mäsodlagos hasznositäsa az öLtözöviz t^toz^s, yizköszlet
biztositäsa. Han'nadlagos hasznositäsa a traläszat. Toväbbi hasznositäskent felmerül a
rekeäciö is. A nyäi öt\tö26Ä2, ökolbgiai vizkeszlet pötläsa az NK IV -1 csatomän
keresztül törtenik. A holtäg vizszintj€nek szabälyozisa az A1s6röti zsilippel törtenhet. A
föbefogad6 Tisza magas vizäI1äsa eseten (429 cm -s szolnoki vizälläs) zämi kell, ös meg
kell kezdeni a szivattyüzäst az Alsöreti szivattlitelepen.



Ielenlegi dllapot, üxemeltetösi viszonyok:

A lötesitmdnyek jelenleg Feglvernek Väros Önko.mänlzatänak kezel6s6ben 6s
üzemeltetöseben vannak. Az Onl(ormänlzat anyagi lehetösögeinek függvdnydben fordit
összegeket mind€n €vben a müvek fenntartäsära, illetve a közfoglalkoztatäsi programok
adta lehetöseg€ket is kihasznäljäk. Az elvdgzett munkäkkal azonban mög igy is örezhetö,
hogy az Onkormänyzat nehezen tud lep6st tartani a vältozö hidrometeorolögiai
körülnenyek miatt kialakuld extr6mitäsokkal, a mederbenöttsdg növeked6sdvel 6s a
fokoz6d6 gazdälkoddi ig6nyekkel. Az elmült €vek sonin több vedekezösi neh6zsög is
akadt, vis maior ig6ny is benyüjtäsra került. Ez6rt a Vizügl lgazgatös|E tfugyaläst
kezdem€ryezett az Önlomänyzattal a l6tesitm€nyek üzemeltetösenek ätvdtelae. Ennek
reszet kepezi jelen dokumentäci6 is.

2. Uzemeltetdsi alternatiY6k

2.1 ,oO" ,rältozat

0 vältozatnak tekintjük, hogy az üzemeltetds a jelenlegi rillapotnak megfelelöen törtenne,
az Onkormänyzat ältal. A több mint 28 km csatoma fenntartäsa, valamint a k6t
szivattyütele? üzemeltetöse,.a holtäg kezelöse igen megterhelö feladat mind anyagi, mind
müszaki szernpontböl is az Onkormänyzatnak, tekintve, hogy az elmült 6vek bövelkedtek
idöjäräsi extremitäsokban, valarnint a gazdälkodöi igönyek is fokoz6dtak, tehät a
belvizelvezet€s iränti €rzekenysög nött.
A csatomäk ideälis ällapotban tartäsrlhoz (vizügl normativfü alapjän):6-7 MFt-ot
szükseges forditani a l6tesitn6nyekle 6vente. Ezen kivül a szivattj,utelepek üzemeltetdse
fenntartäsa tov6bbi 2-3 MFt- ot emdszthet fel. A holtäg fenntartäsfua pedig ezen
költsdgek többszöröse is fordithatö. Ezen 6ves 8-10 MFt-os fenntartäsi szüksdglet igen
nagy teher az Önkorm lnyzat röszöte.

2,2 A y6ltoz t

Az A't4Lltozat szednt a Vizügyi Igazgatösäg üzemeltetes6be mindösszesen a Büdösdri
össz€kötö csatoma kerülne. Ennek oka, hogy ezältal a Nagykunsägi föcsatomäb61 6rkezö
szivärgd 6s belvizek levezet6se, visszatartäsa, kormän1zäsa szabälyozottabbä tehetö lenne,
a rendszer szempontjäböl. A fenntartäsi 6s üzemeltetesi feladatokat az Igazgat6säg lännä
el. (fenntart6 jellegü koträs, medergaztalanitäs, mütärgyak ällagrneg6väsa)

2,3 B a[ltozat

A B vältozat szerint a Vizügl Igazgatösäg üzemeltetdsebe az aläbbi csatomäk
lerülndnek.

Neve
- Büdöseri öcsatoma
- Büdöseri összekötö csatoma
- Kocsordosi A csatoma
összeseni

Hossza
7.103 m
2.561 m
4.858 m
14.522 m



A felsorolt csatomiäk a tedilet belviz fdgyüjtö csatornäi, illetve a Büdös&i összekötö
csatoma a r€ndszer üzemeltet6se szempontjäb6l fontos. A többi csatoma vizgyüjtö tedilete
kicsi, n6häny gazdälkodöt örint, a közerdek mörtdke nem Ertelmezhetö.

Ezen kiväl ilzemeltetesre ätvellne az Igazgatösäg a Büdösdri szivattyütelepet €s az
Als&6ti szivattyitelepet is.
A Fegyvem€k hollig toväbbra is az Önkormänyzat kezeldsdben, üzemeltetesöben
m,lradna.

3. Az üzemeltet6ssel kapcsolatos javaslatok, tudnivaldk

A Vizügyi Igazgatösäg a B vältozat szerinti äzemeltetdst javasolja rnegvaldsitani.
Ennek oka, hogy az ily mödon törtdnö üzemelds eset6n a rendszer ögyijtöi 6s a Büdösdri
összekötö csatoma kedlne'ät, az ätemelö szivattyitelepekkel, igy rendszerszemlölet
szemportjäböl kedvezö viszony tudna kialakulni. A Vizüryi Igazgatösäg Karcagi
Szakaszmemöksege több mint 900 km csatomät (ebböl Önkormänlzatoktöl ätvett kb. 60
km), valarnint 28 db szivattyütelepet üzemeltet (ebböl Önkormänyzattö1 ätvett 3 db). Az
l9azgat6säEn{l rendelkezdsre ällnak a humäneröforräsok 6s a szakmai tapas4alat az
izemeltetöshez. Az ätadäs rältal csökkermek az Önkormänvzatot terhelö anyaei 6s müszaki
terhek egyaränt.

Az üzemeltet6si jog ätruhäzäsa soÄ,] az IgazgatösäE az aläbbi feladatokat vägzr el a
csatomäkon a fonäsok fliggvdnyöben.

Csatomäk tekintetöben:
- kaszäläs,gaztalanitäs
- fenntartö jellegü koträs, gyök6rz6näs iszapkoträs
- mütärgyak ällagmeg6väsa Oetonszerkezetek, acdlszerkezetek

ällagmegöväsa, javitäsa, e1ö-, utöbukolatok helyteällitäsa)
- üzernelteteshez flizödö szemölyi 6s egy6b kö1ts6g€k ätvällaläsa
- mütärgyak kezel€se, vizkormiänyzäs

Szi\ atl},llrelepek tekintetebenl
- szivattyütelepek üzemeltet6se, ellenörzese, karbantartäsa
- üzemeltetöshez flizödö költsdgek ätvä11aläsa (elektromos energia kö1ts6gek,

egyöb anyagköltsdgek, szem6ll költs6gek)
- szivattSrutelep gepi elemeinek javitäsa, nagyobb &tdKi alkafeszek

cserdjdvel is
- aszivattyütelepkömyezet6nekkarbantartäsa
- a szivattyütelep alepitmötyenek ällagrnegdväsa (betonszerkezetek,

ac6lszerkezetek ällagmegöväsa, javitäsa, burkolatok hellreällitäsa, stb)
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Fontos tudnivaldk az äzemeltet6si jog itruhäzäsival kapcsolatosan:

- Az üzemeltetesi jog ätruhäzrÄsäval, a fenti l6tesitrndnyek tulajdoni joga nem vältozik,
mindösszesan a Vizügyi Igazgatösäg a felsorolt munkaftat vegzi el az ätv6telre javasolt
müveken, a rordelkezd$e ä11ö anyagi fonäsok függv6nyeben.

- Az üzemeltet€si jog ätfiäsla kedil a vizjogi äzemeltetesi engedelyben.
- + Eleszt€si lehetösegeket (pilyäaüi, egyöb fornäsü) ugyanrigy örvsnyesltheti az

Onkor&änlzat attöl fliggetlenäI, hogy nern ö az äzerneltetö,
- Az äz€meltetesi szerzödeseket a többi ö*ormänyzattdl ätvett löresiturenyre

vonatkoz6an is köt ö\,re kötöttg M lgazgatbs g (az összes meghosszabbitä$a kertilt az
idei 6vben).

Karcag,207'7. a'uglszt:us l'7 -

Összeillltotta:

/ , *

f . . ,?
a

h":



szezödds nyilväntartäsi szäma:

TERVEZET

üZEMELTETf sr szERZöDf s

5. Az Üzemetetö a szerzödds tärg/ät köpezö vizi ldtesihndnyeket üzemeltetdsre 6s fenntartasra

mely l6trejött eglrdszröl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  . . .  . .  .  . . .  . ,  .  .Önkomänyzata (n€v, sz6khely,
adöszäm, kdpviseletre jogosult stb.) mint Tulajdonos,

mäs#szr6l a Közep-Tisza-vidöki Vizügyi I9azgati,s^g (5000 Szolnok, Boldog Sändor Istvän krt. 4.,
Adöszäm: 15308469-2-16, P6nzforgalni szämlaszäm: 10045002-01712096-00000000, Szämlavezetö
int6zmdny neve: Magyar Allamkincstär, kdpliseli: Lovas Attila igazgarö) mint Üzemeltetö között az
aläbbi feltdtelelikel :

A szerzödös tfugyat ̂ z l. szämü mell6kletben meghatärozott Önkormänyzati tulaidonü

vizildtesitm6nyek ftadäs-ätvetele azok üzemeltet6se 6s fenntaitäsa 6rdek6ben

Preambulum:

FegyvenrekVrärosÖnkom,ä.i i lyzat^2017.,.. . . . . . .kett, . . . . . . . .szärnühatärozatävaldöntöttanöI,hogya
megrällapodäs 1. szämü mellökl€teben feltüntetett vizildtesitmönyeket a Köz6p-Tisza-viddki Vizügyi
lgazgatösäg szämära felajänlja üzemeltet6sre.

A vizgazdälkodäsröl sz6l61995. öviVII. tö 6ny45/E $ (1) bekezdöse alapjän, ha a vizügyi iSazgatäsi
szerv i szakmai ellenörzös eredmönyekdppen megällapitj4 hogy a felajänlott vizfolyiisnalq csatomränak
a belvizelvezet6sben vagy az öntözdsben betöltött szercpe közerdekü, a vizfolyäs, csatoma
tulajdonosäval - az üzemeltetesi 6s fenntartäsi feladatok ätvä1laläsä.t61 - ellenatdk n61küli üzemeltetesi
szerzöd6st köt.

2.

L

3 .

A fent kiemelt, Vgtv. 45,8. $ (1) bekezdöse alapjän jelen szerzödds keretdben a Tulajdonos ^z
Üzemeltetövel az l. szämü mellökletben szereplö müvek üzemeltetdsi ös fenntartäsi feladatainak
ätvällalästu61 ellendrtik n€lkü1i üz€meltetesi szerzöddst köt.

Az 1. ) pontnak megfelelöen, az üzemeltetdsi 6s fenntartäsi feladat ätvötellel drintefi müvek
jegyzdköt a szerzöd6s 1. sz. mellöklete tartalmazza.

Az üzemeltetdsi c6lböl ätv6telre kerü16 csatomäk, vizkomänyzd müiär$/ak, vizildtesitnöny€k
rendelkezdsre ä116 dokumentumait (üzemeltetösi enged6lyeit, üzemeltet6si szab6],yzat!ü' az
engedelyezds alapjäul szolgä,iö tervdokumentäcidkat, toväbbä eg6b ällapot felvÖteli, fejlesztdsi
terveket, stb.) a Tulajdonos az Üzemeltetö reszdre ajelen szerzödös aläinäsät követö 30 napon
belül ätadja, ̂ z ätadäsra kerülö dokumentumok jeryzököt a szeriödös 2. szämü mell6klete
taftali\azza.

A Tulaidonos es az Üzemeltetö a müvek kö/ös hellszini äl laporfelr i teldl a jelen szerzöde'
äiairriiai lor.ero 3 hönapon belül el\6gri. amelyröl 

'fotömellökleftel 
rendelkezö jegyzökön)'v

keszül (a7 ällapollelvdtelijegl,/ökön) el € s/er7ödes l. szämü melleklele l,rtalmazza) a csaloma
üie me lietdsre.' fenn tanä *ä tö"ninö äw6reldt regrehajÜa . Az üzemeltei6siszerzöd€s megköldse ds
a szerzddds h;lälybaldpdse közön legfeliebb härom hönap idd(anamol !91|9!4"-.'.fl!.,"If]13]?j1
a.vizijgyi igazgatäii szerv a \i/ldl)äs es a csaloma uzemelleleqre. lerultanasra tonenn arvereier
elokeszlrl.

.ig v€szi il. A, szerzöd6s halälybaldpds6nek napja:
Az üzemeltet€si feladatok ellAtäsa az örintett vizildtesitm6nyek



tulajdonjogät nem örinti, azaz az l. szän7i mellökletben meghatärozott l€tesitmönyek toväbbra is
az Orkomäryzat tulajdonäban maradnak.

6. A Tulajdonos az 1. szämü melldkl€tben felsorolt vizi ldtesitm6nyeket 6s a 2. szämü melldkletben
felsorolt dokumentumokat tdritösmentes üzemeltetdsi fenntartäsra adia ät Uzemeltetö r6szdre.

8. Az üzemeltetö a vizi l6tesihnöryeken beruhäzäsi (rekonstrukcids) ös fejlestdsi feladatokat a
tulajdonossal töftönö egyeztet€st követöen v6gezhet, mely minden esetben külön megällapodäs
tärgyät köpezi.

9. Az Üzeneltetö jogosult az Üzemeltetds j ogät harmadik fdl r€szöre toväbbadni.

10. Az Üzemeltetö az üzemeltetds sorän gondoskodik a biztonsäglechnikai, munkav€delni,
tüzr€ndeszeti e:öiräsok betartäsäröI.

11. Az Üzemeltet€si €s fenntartiisi feladatokat az Üzemeltetö a közdrdek m€rtdk6ig a központi
költsdgvetdsb6l, vagy egyöb fonäsb6l erre a cdlra biztositott keretösszegig lätja el, a
[olTäsbi/lositris ülemezesehez igazodva.

12. A felek e szerz6d6sböl szäImazö esetleges jogyita esetdben megegyezösre törekednek.
Amennyiben a tä€yaläsok nem vezetnek eredmdnyre, ügy az esetleges jogvitäk eldönt6s6rc az
üzemeltetö szökhelye szerhrti birös6g kizär61agos iuetekessdgdt kötik ki.

14. A szerzöd€ssel kapcsolatos valamennyi kdrddsben Magrarorszig hatällos ds drvdnyes
jogszabälyai, valamint a közjogi szervezetszabälyoz6 eszközei az iränyadök. Jogszabäly
m6dositäs esetön vagy üj komäny hatärozat alapjän a szerzödö felek üjratärgyalhatjäk a
szerzödds feltdteleit, ennek ismereteben a szerz6ddst mödosithatjäk, üj szerzöddst köthetnek, vagy
a szerzöddst megszüntethetik.

Jelen üz€meltetdsi szerzöd6st 6s annak melldkteteit a felek elolvastäk 6s meg6rtettdlq s mint
akaratukkal nindenben m€gegyez6t jövähagyölag aläirtäk.

K e l t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 6 v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 6 . . . . . . n a p

tulajdonos üzemeltetö

jogi ellenjeryzö

pönzügyi ellenjegyzr!



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére 
Fegyvernek Város Önkormányzata Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezetben 
lévő vagyoni hozzájárulásának emeléséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. márciusi ülésén döntött a Hírös 
Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezetbe történő belépésről. A belépéskor 40.000 Ft-os 
vagyoni hozzájárulást fizetett be az Önkormányzat. A belépés hasznosnak bizonyult a 
Önkormányzat számára. Az azóta eltelt időszakban több millió Ft értékű paradicsomot, 
paprikát értékesítettünk a TÉSZ-en keresztül. 
A Szövetkezet közgyűlése 2017. május 9-én tartott közgyűlésén az 5/2017. közgyűlési 
határozatával módosította az alapszabályát és ennek keretében az egy szövetkezeti tag által 
teljesített vagyoni hozzájárulás minimális összegét 100.000-ban határozta meg. 
A teljesítés határidejéül 2017. október 31. napját jelölte meg. 
Az Önkormányzat továbbra is folytatni kívánja a zöldségtermesztést, amelyhez a biztos piaci 
hátteret a TÉSZ jelenti. 
A TÉSZ tagság megtartása és a biztonságos értékesítés érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az Önkormányzat Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezetben lévő 
40.000 Ft vagyoni hozzájárulását 100.000 Ft-ra egészítsük ki. 
 
……../2017.(X. 26.)sz.                              határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezetben 
lévő vagyoni hozzájárulásának emeléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Fegyvernek Város 
Önkormányzata Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezetben lévő 40.000 
Ft belépéskori vagyoni hozzájárulásának 100.000 Ft-ra történő emelésével. 
 

2) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyoni hozzájárulás 
emeléséhez kapcsolódó dokumentumok aláírására felhatalmazza Tatár László 
Polgármestert. 

 
3) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szükséges forrást 2017. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
 
Erről értesül: 

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

 
Fegyvernek, 2017. október 17. 
        Tatár László  
        polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tel./fax: 56/556-010 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére 
Huberné Doroszlai Évával történő birtok-összevonási célú termőföld cseréről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Huberné Doroszlai Éva Fegyvernek Szent Erzsébet út 184/a. sz. alatti lakos tulajdonát képezi 
1/1 tulajdoni hányadban a Fegyvernek külterület 0384/34 hrsz. alatti szántó művelési ágú 
1,5118 ha nagyságú 52.61 AK értékű ingatlan. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonát képezi az osztatlan közös tulajdonban lévő 
Fegyvernek külterület 0242/8 hrsz. alatti a) alrészeletű szántó művelési ágú 12,1005 ha 
nagyságú 215.27 AK értékű ingatlanból 72620/283044 tulajdoni hányad, mely  3,1046 ha 
nagyságú 55.22 AK értékű ingatlan, melyet a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság – Budapest XI. ker. Október huszonharmadika utca 18. – javára 
bejegyzett bányaszolgalmi jog, illetve az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság javára bejegyzett vezeték jog terheli. 
 
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 Huberné Doroszlai Éva 
1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 0384/34 hrsz-ú 1,5118 ha nagyságú 52.61 AK 
értékű szántó művelési ágú ingatlan.  
Valamint Huberné Doroszlai Éva tulajdonába kerülne az önkormányzat tulajdonát képező 
0242/8 hrsz-ú ingatlanból 3,1046 ha nagyságú 55.22 AK értékű a) alrészletű szántó  művelési 
ágú ingatlan. 
A csereingatlanok értéke egyenlő, 1.600.000.- Ft, 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.(X.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
Huberné Doroszlai Évával történő birtok-összevonási célú termőföld cseréről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 0242/8 hrsz. alatti szántó művelési ágú 
12,1005 ha nagyságú 215.27 AK értékű ingatlanból 72620/283044 tulajdoni hányadát 
(3,1046 ha, 55.22 AK), melyet a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság – Budapest XI. ker. Október huszonharmadika utca 18. – 
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javára bejegyzett bányaszolgalmi jog, illetve az E.ON Tiszántúli Áramhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság javára bejegyzett vezeték jog terheli; a Huberné 
Doroszlai Éva 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 184/A. sz. alatti lakos 1/1 tulajdoni 
hányadban tulajdonát képező Fegyvernek külterület 0384/34 hrsz. alatti szántó 
művelési ágú 1,5118 ha nagyságú 52.61 AK értékű ingatlanra. 
A csereingatlanok értéke egyenlő, 1.600.000.- Ft. A cserével kapcsolatos költségeket 
az önkormányzat viseli. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Tatár László 

polgármestert a csereszerződés lebonyolításával.  
 
 
Erről értesül: 
1.)Tatár László polgármester 
2.)dr. Pető Zoltán jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
 
 
 
Fegyvernek, 2017. október 16. 
                                                                                                            Tatár László 
                                                                                                            polgármester                      
 
 



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

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére a 
fegyverneki 0242/8 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész értékesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Huber Ferenc 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184/A. sz. alatti lakos vételi szándékát 
jelezte az osztatlan közös tulajdonban lévő fegyverneki 0242/8 hrsz. alatti 1,9811 ha nagyságú 
20.6 AK értékű b) és c) alrészletű erdő művelési ágú ingatlanból az önkormányzat 
72620/283044  tulajdoni arányban tulajdonát képező területre, mely 0,5083 ha és 5.28 AK. 
Vételárként 400.000.- Ft-ot jelölt meg.  
 
Az értékesítés során Huber Ferenc 1/1 tulajdoni hányadban lenne tulajdonosa a fenti ingatlan 
b) és c) alrészletének. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2017.(X.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 0242/8 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész értékesítéséről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a fegyverneki 0242/8 
hrsz-ú b) és c) alrészletű erdő művelési ágú 1,9811 ha nagyságú 20.6 AK értékű 
ingatlanból 72620/283044 tulajdoni hányadban a Fegyvernek Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 0,5083 ha nagyságú 5.28 AK értékű ingatlanrészt Huber Ferenc 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184/A. sz. alatti lakos részére 400.000.- Ft-ért. 
 

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 
1.)Tatár László polgármester 
2.)dr. Pető Zoltán jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2017. október 16. 
 
                                                                                                      Tatár László 
                                                                                                      polgármester                      
 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Előterjesztés 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Mr. Klíma 0 Energy Kft. által bérelt 
területre vonatkozóan 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 9-ei ülésén a 
40/2017.(III.09.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére 
bérbe adja az 1539/46 hrsz-ú beépítetlen területet.  
 
A Kft. ezen a telken pályázati források bevonásával egy papírfeldolgozó üzemet kíván 
létesíteni.  
 
A pályázat beadásának határideje október 20-án zárult le. A Kft. képviselője megkereste 
önkormányzatunkat 2017. október 19-én, hogy a pályázathoz sürgősen be kell még csatolniuk 
egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a határozat 
mellékletét fogja képezni.  
 
Tekintettel arra, hogy nem volt már idő rendkívüli testületi ülés összehívására és nem 
szerettem volna, ha a nyilatkozat híján a pályázó elbukja a pályázatot és nem valósul meg 
városunkban a beruházás, ezért azt aláírtam. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatban 
foglaltakhoz utólagosan járuljanak hozzá, és fogadják el, hogy én azt testületi felhatalmazás 
nélkül írtam alá.  
 
……/2017.(X.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Mr. Klíma 0 Energy Kft. által bérelt 
területre vonatkozóan 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja 
a Mr. Klíma 0 Energy Kft. részére kiadott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és egyetért 

azzal, hogy Tatár László Polgármester Úr aláírta a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Mr. Klíma 0 Energy Kft. 

 
Fegyvernek, 2017. október 19.         

Tatár László 
        Polgármester 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-ai ülésére a 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 
bérlemény használati megállapodásának megkötéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Vöröskereszt a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint a 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. szám alatti önkormányzati ingatlanban található jelenleg 
üres bérleményben a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 
Fegyverneki Alapszervezete részére heti 2 alkalommal lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 2-2 
óra időtartamban a szociálisan rászorult nagycsaládok számára tej és kenyér adományok 
kiosztását végezzék. 
Fenti ingatlan a település központi részén található, jól megközelíthető, alkalmas a szervezet 
által biztosított feladatok ellátására. 
 
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2017. november 01-től 1 éves időtartamra történő 
bérbeadását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
alternatívák közül dönteni szíveskedjen: 
 
………./2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat:  
 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található 
bérlemény használati megállapodásának megkötéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Szent Erzsébet 

út 161. sz. alatti ingatlanban található 35,3 m2 területű helyiséget közérdekből heti 2 
alkalommal 2-2 óra időtartamban ingyenesen használatba adja a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki Alapszervezete 
részére 2017. november 1-től 2018. október 31-ig. 

  
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármestert a használati megállapodás megkötésére.  
 
Erről értesül: 

1. Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 
2. Tatár László polgármester 
3. dr. Pető Zoltán jegyző  
4. Képviselő-testület tagjai 
6. Fegyvernek Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője 
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2017. október 16. 

Tatár László 
Polgármester 





…………/2017.(X.26.) sz.     határozati javaslat: 
 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. költségigényéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvben elfogadja a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. költségigényét, mely a településen keletkező és zárt 
rendszeren történő szennyvízelvezetés és ártalmatlanítás során keletkezett a 2015. 
07.07-től 2017. 01.31-ig terjedő időszakban. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezeket a költségeket saját 

költségvetésének terhére biztosítja, és nem kívánja átterhelni a lakosságra.  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság által 
felvetett a táblázatban szereplő, illetve nem szereplő tételek tekintetében megbízza 
Tatár László Polgármester urat, hogy ezek figyelembevételével újbóli egyeztetést 
folytasson a TRV-vel. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben 
konszenzus alakul ki a költségek tekintetében, úgy 2017-es és 2018-as költségvetése 
terhére vállal kötelezettséget. 

 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdasági vezető 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2017. október 26. 
 
        Tatár László 
        Polgármester 



 
10. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2017. október 26-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti 

önkormányzati ingatlanban található bérlemény 
használati megállapodásának megkötéséről  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  1 

Készítette:  
dr. Pető Zoltán jegyző 

 
Véleményezésre 
megküldve:  

Oktatási és Szociális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság 

 
Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 

2017. október 19.  

 



Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  

 
 

M e g h í v ó  
 

 
Értesítem, hogy a bizottság 
 

2017. október 24-én  – kedden - 15 órai 
 

 
kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
Napirend: 
 

Képviselőtestületi anyag véleményezése: 

 
1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról 
2. A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának pályázati 

kiírásáról 
3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 

munkatervének elfogadásáról 
4. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati 

ingatlanban található bérlemény használati megállapodásának 
megkötéséről 
 

 
Zárt ülésen: 
 

- beérkezett kérelmek elbírálása 
 

 
Fegyvernek, 2017. október 20. 
 
 
  

 
Molnár Barna sk. 
bizottság elnöke 



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke 
Fegyvernek 
 

 
Meghívó 

 
 
 
A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. október 25-én – szerdán - 14 órára összehívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 
 

Képviselőtestületi anyagok véleményezése: 
 
                    

1. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról 

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 
munkatervének elfogadásáról 

3. Az önkormányzati tulajdonú vízi-létesítmények KÖTIVIZIG részére 
történő átadásáról 

4. Fegyvernek Város Önkormányzata Hírös Paprika Termelő és Értékesítő 
Szövetkezetben lévő vagyoni hozzájárulásának emeléséről 

5. Huberné Doroszlai Évával történő birtok-összevonási célú termőföld 
cseréről 

6. A fegyverneki 0242/8 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész 
értékesítéséről 

7. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Mr. Klíma 0 Energy Kft. 
által bérelt területre vonatkozóan 

8. A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati 
ingatlanban található bérlemény használati megállapodásának 
megkötéséről 

 
 
 
Fegyvernek, 2017. október 20. 
 
 
 
 

 
Burján Attila sk. 
bizottság elnöke 




