JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. június 26-i üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné,
Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nagy József, Nida Imre, Szatlóczki
Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné körjegyzői
feladatokat ellátó jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi társult intézmény
igazgatója, Siposné Szabó Erzsébet Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Miklósi Jánosné,
Kuntezr Mártonné csoportvezető, Bérczesi Mária Hírmondó főszerkesztője

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ambrus Dénest jelöli ki.
A napirendek sorába 16. sorszámmal az önkormányzat költségvetésének módosítását, 17.
sorszámmal az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratának módosítását
javasolja felvenni, egyidejűleg a 14. sorszámmal jelölt „Tisza-menti LEADER csoport
munkaszervezetbe történő belépésről” napirend törlését javasolja, mivel azt a testület már a
június 24-i soron kívüli ülésen megtárgyalta. A képviselők egyhangúlag egyetértenek a napirendi
javaslattal.
Interpellációk

Krupa István az építési törmelék szeméttelepre való kiszállítását kéri megtiltani, mert a törmelékek
megsértik, tönkreteszik a terepegyengetést végző járművek kerekeit.
Herman József az elhanyagolt telkek miatt interpellál, így a: Tópart úton, Martinovics út folytatása a
Csonkatornyi temetőnél, Dózsa Gy. úton a Zsembeli Pál ingatlana környékén, Arany J-Táncsics M. út
sarkon. Nem egy helyen már a patkányok is elszaporodtak.
Furcsának tartja, hogy a mai napon a hivatal előtti járdát reggel óta, még délután is takarították a
közhasznú munkások.
Tukarcs Istvánné: a Hársfa út melletti gátszakaszt lezárni ugyan nem lehet, de valamilyen korlátot jó
lenne kihelyezni, mert ittasan nagy sebességgel közlekednek gépkocsival, motorral.
Dr.Kiss Györgyné : a Felszabadulás-Kossuth L. út kereszteződésében lévő területet az ottani lakók
szeretnék gondozásba venni és mint parkot kezelni.
Huber Ferenc polgármester válasza: Az építési törmelék kiszállításáért sokan megfizetik a díjat.
Akkor lehetne kiszűrni, ha a mezőőrök észlelnék a településen az épület bontásokat. A Hírmondóban
is lehet egy tájékoztatót megjelentetni.
Az elhanyagolt ingatlanok felmérése, a tulajdonosok felszólítása folyamatos. Amennyiben a
tulajdonos nem végzi el a munkát, úgy a hivatal elvégezheti és ráterhelheti a költséget.
A Táncsics M. úton állami telek van, önkormányzati nincs.
A patkány irtásra is volt bejelentés és felszólítás.
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A Hársfa és Gát úti szakaszt tűzvédelmi és takarítási okokból nem lehet lezárni. Sajnálatos, hogy a
rendőrök nem észlelik a problémát.
A Kossuth L-Felszabadulás út kereszteződésében lévő kis park gondozásának semmi akadálya nincs.
A képviselők a válaszokat elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Huber Ferenc polgármester a tájékoztató kiegészítésében felhívja a figyelmet a Falunapi
rendezvényekre.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatos perben a bíróság I. fokon kimondta, hogy az ÁNTSZ-nek nem volt
joga elrendelni a tiszabői orvosi ügyelet ellátását a fegyverneki orvosok felé.
Az árpa aratás a tervezettnél jobb eredményt hoz, a 3,6 millió Ft-nak duplája várható bevételként.
A búza aratása a következő héten kezdődik, a mennyiséggel nem lesz gond, az ár még nem ismert, de
többlet bevétel várható.
Júliusban munkabér hitel felvételére lesz szükség az önkormányzatnál. Az OTP egyoldalúan
módosította a hitel szerződéseket 0,4 és 0,8 %-kal.
A LEADER egyesület 24-én 32 fővel megalakult, az alakuló ülés nem volt feszültség-mentes. A
Fegyverneki Horgász Egyesület nem lépett be, az ÁFÉSZ az alakuló ülés után, 25-én döntött a
belépésről, így az egyesület alapításában nem vett részt.
A kistérség biztonsági eszközökre pályázott és nyert, ebből Fegyvernek egy műanyag rendőr-bábut
kap, ami a szapárfalui részen, a buszmegállónál lesz kihelyezve.
Tukarcs Istvánné a Móra F. Általános Iskola tagintézmény nevében megköszöni polgármester úrnak,
hogy a sérült gyermekek berekfürdői táboroztatásához hozzájárult polgármesteri keretből. Az
iskolából is vannak lakói a tábornak.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Horgász Egyesület azért nem lépett be a LEADER egyesületbe, mert
nem kíván statiszta szerepet betölteni, továbbá anyagi megfontolásból sem (egyszeri és az éves tagdíj
fizetése).
A képviselők a polgármester tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszik.

2.) napirend:Alapítványok beszámolója
Huber Ferenc polgármester a Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért alapítvány
beszámolójában a kiadást 220.790 eFt-ra helyesbíti.
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi Bizottság a három alapítvány beszámolóját elfogadásra javasolja.
Huber Ferenc polgármester: Egyre kevesebb az alapítványok számlájára a befizetés. Meg kell
fontolni, december 31-el két alapítvány megszűnjön és egy alapítvány maradjon.
Javasolja, hogy a testület határozatában köszönje meg a kuratóriumok munkáját.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal a javaslatot elfogadják és az alábbi határozatokat
hozzák:

102/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány tevékenységéről
készült beszámoló elfogadásáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek lakosságának
egészséges és biztonságos életéért” alapítvány 2007. évi tevékenységéről
készült beszámolót elfogadja, és egyidejűleg megköszöni a kuratórium
munkáját.
Erről értesül:
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

103/2006.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek biztonságos és
egészséges környezetéért” alapítvány 2007. évi tevékenységéről készült
beszámolót elfogadja, és egyidejűleg megköszöni a kuratórium munkáját.
Erről értesül:
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

104/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek művelt
ifjúságáért” alapítvány
2007. évi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja, és egyidejűleg megköszöni a kuratórium munkáját.
Erről értesül:
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

3.) napirend: Előterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
beszámolójának elfogadásáról szóló 67/2008.(V.29.) sz. határozat végrehajtásáról
előadó: polgármester
Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság elfogadásra javasolja az anyagot úgy, hogy
a határozati javaslat 3. pontját alternatíva nélkül, 4. és 5. pontként fogadja el a testület.
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Hozzászólások:

Tukarcs Istvánné: a jogszabály által kötelezően előírt és a jelenlegi létszámot nézve nem érti, hogy
miért van szükség plusz létszámra.
Tekintettel, hogy gyarapszik a problémás gyerekek, családok száma, lehetőségként említi egy
fegyverneki illetőségű friss diplomás pszichológus alkalmazását.
Barta Józsefné intézmény igazgató elmondja, hogy a szervezeti felépítés határozza meg a létszámot. A
statisztikai létszám nem felel meg ennek, mivel részmunkaidős alkalmazottakról van szó.
Ambrus Dénes egyetért az iskola és a szociális központ együttműködésével a gyermekjóléti
feladatokban. Eredeti elképzelés szerint bizonyos adminisztratív feladatokra szólt volna az
együttműködés, de értelmezése szerint a létszám emeléssel ez már nem aktuális.
Barta Józsefné: a jogszabály napi 8 órára emelte a családgondozó munkaidejét.
Huber Ferenc polgármester: meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Családsegítő Szolgálat
együttműködjön a Pedagógiai Szakszolgálattal.
A létszám növeléssel és az iskola és a szociális központ közötti együttműködéssel elkerülhető a
párhuzamos ellenőrzés, családlátogatás.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Szociális bizottság ajánlása alapján, amit a képviselők 13
igen szavazattal elfogadnak.
105/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnál feltárt
hiányosságok felszámolására.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2008. évi költségvetés terhére, hogy a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző feladatainak
ellátására 300 eFt-ot biztosít elszámolási kötelezettség mellett.
2.) Kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye
dologi kiadásának 500 eFt-tal történő kiegészítésére.
3.) A Képviselőtestület hozzájárul, hogy az intézmény létszáma 2008.
szeptember 1-i hatállyal 0,125 fővel emelkedjen.
4.) A Képviselőtestület hozzájárul, hogy a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ és az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola megállapodást kössön a gyermekjóléti feladatok ellátásában
történő együttműködésre.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármester Hivatal
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4.) napirend: Előterjesztés a Kodály Zoltán Művészetoktatási Intézmény támogatási kérelméről
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a határozati javaslat „B” változatát ajánlja elfogadásra.
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság „C” változatként a következőt javasolja: „Minden beiratkozott
fegyverneki zeneiskolai tanuló után 30.000 Ft/fő támogatást biztosít az önkormányzat.”
A bizottság figyelembe vette, hogy korábban is kértek támogatást, de nem tudták megindokolni
kellőképpen, hogy mire kérik.
Hozzászólások:
Tűhegyi Julianna: nem mindegy, hogy hangszeres oktatásról, vagy művészet oktatásról van szó.
Amennyiben hangszeres oktatásról, úgy kevés a 30.000 Ff/fő támogatás, az egész művészet oktatásra
viszont sok. A zeneiskola a hangszeres oktatást megszűntette a fegyverneki tagozaton, illetve bevitte
Törökszentmiklósra. Ezt a törekvést ne támogassa az önkormányzat.
Ambrus Dénes elmondja, hogy a szülők körében felmerült, hogy a zeneiskola meg akarja szűntetni a
fegyverneki tagozatot, mert gazdaságtalan a működtetése. Sajnos nem mutatják ki, hogy melyik zenei,
művészeti ágazat mennyibe kerül.
A zeneiskola működtetése az idei évtől nehezebbé vált. Ha ebben az évben nem tudunk megegyezni,
megszűntetik a kihelyezett oktatást.
Jövő évtől tárgyalni kell az intézménnyel, hogy Fegyvernek milyen oktatásra tart igényt. A hangszeres
oktatást meg kell tartani Fegyverneken.
Nagy József emlékezteti a testületet, hogy még minden évben kapott támogatást a zeneiskola,
mikrobusz vásárlására 1 millió Ft-ot.
Bognár Zoltán is fontosnak tartja a hangszeres oktatást.
Herman József szeretné tudni, hogy a zeneiskolában végzett tanulókból hányan maradnak ezen a
pályán.
Ambrus Dénes: van olyan fegyverneki tanuló, aki zenei pályán maradt, de konkrét adat most nem áll
rendelkezésre. A tanulmányok befejeztével a zeneiskola tanúsítványt ad.
Tukarcs Istvánné elmondja, hogy a zeneiskola a kvótából 2.000 Ft-ot forgat vissza a tanulókra.
Szerinte az iskolai szakköri foglalkozás is jó, mivel nem biztos, hogy zenei, művészeti területet
választanak a gyerekek.
Herman József: nincs ellene semminek, de az a tapasztalat, hogy mindenki csak kér az
önkormányzattól. Jó lenne olyan statisztika, hogy hány gyerek vette hasznát az oktatásnak. Van-e
olyan fontos a fegyverneki önkormányzatnak ez az zeneiskolai oktatás, hogy bár mennyi támogatást
megszavazzon?
A Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja.
Tűhegyi Julianna: a hangszeres oktatás nagyon költséges, ezért a zeneiskola művészetoktatási
iskolaként működik, így tudják fenntartani az intézményt.
A művészeti oktatásnak nem csak az a funkciója, hogy pl. zenészeket neveljen ki.
A fegyverneki tagozaton tanulók száma kb 12 fő. Véleménye szerint azok kapjanak valamivel többet,
akik kijárnak a hangszeres oktatásra.
A határozatban ki kellene mondani, hogy mely időpont statisztikai létszáma alapján adja az
önkormányzat a támogatást.
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Huber Ferenc polgármester: nem biztos, hogy Fegyverneknek arra kell törekedni, hogy az oktató
kijárjon Törökszentmiklósról. Az a probléma, hogy az üvegfestészet és a tánc alulfinanszírozott lett,
ezért a zeneiskola lobbizik, hogy ezeket működtetni tudja.
Ha a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el a testület, lehet kezdeményezni a megállapodás
módosítását.
Szavazásra teszi fel „C” változatként a Pénzügyi bizottság javaslatát: „a fegyverneki hangszeres
oktatásra beiratkozott gyerekek után, a 2007. október 15-i statisztikai létszám alapján 30 eFt/fő
támogatást ad az önkormányzat”.
A módosító indítvány felvételével 11 igen szavazattal (időközben 2 képviselő eltávozott) egyetértenek
és 11 igen szavazattal azt elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:

106/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Kodály Zoltán Zeneiskola támogatásáról.
Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete a Kodály Zoltán
Művészetoktatási Intézmény részére a 2008. évi költségvetés terhére a
fegyverneki hangszeres oktatásra beiratkozott gyerekek után, a 2007.
október 15-i statisztikai létszám alapján 30 eFt/fő támogatást biztosít.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Törökszentmiklós Város Önkormányzat Polgármestere
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: Előterjesztés főépítészi feladatok ellátására
előadó: polgármester
A napirenddel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs, a képviselők egyhangú, 11 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
107/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Főépítész alkalmazásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Makai István okleveles építészmérnökkel, az ajánlatban szereplő
feltételekkel szerződést kössön a Polgármesteri Hivatalnál 2008. július 1-től
főépítészi munkakörben történő alkalmazására.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal
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6.) napirend: Előterjesztés intézmények világításkorszerűsítésére
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a „B” változatot javasolja elfogadásra.
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi Bizottság egyik változatot sem javasolja elfogadni, mivel véleménye
szerint sokkal kevesebb pénzből is megvalósítható a feladat.
Kérdés:
Bognár Zoltán: szükség van-e erre a fejlesztésre, ha igen, akkor egyszerre kell-e azt elvégezni?
Huber Ferenc polgármester válasza: Az ajánlatban megadott összegből ez a cég tudja megvalósítani.
Az intézmények világítása nem felel meg az előírásoknak, a villamos energia fogyasztás magas. 30 %os megtakarítással számolva az összes intézménynél érdemes lenne megcsinálni. Tekintettel a
kötelezettségvállalásokra, a 2 millió Ft körüli összeggel elbír az önkormányzat.
Hozzászólások:
Herman József saját tapasztalatából tudja, hogy az energiatakarékos égők egyrészt drágák, másrészt
kevesebb üzemórát bírnak, mint a hagyományos égők.
Nem biztos benne, hogy ezt a fejlesztést egyidőben kell végrehajtani. Amit lehet, azt saját erőből kell
megoldani. De megkockáztatja azt is, hogy felesleges ebbe belemenni.
Nagy József elmondja, hogy az ülés előtt volt alkalma az ajánlatot áttanulmányozni. Kidobott pénznek
tartja a 12,5 millió Ft-ot. Az intézményeknek sajátosságuk alapján írják elő, hogy milyen értékeket
kell betartani. Nem támogatja az előterjesztést. Fel kellene mérni, hogy mely intézményben van
világítási probléma és 10 millióból megoldani.
Bognár Zoltán ebből az anyagból nem lehet tudni, hogy mit akar csinálni a cég.
Hillender Györgyné az alábbiak is igazolják az óvodai intézmények világítás korszerűsítésének
szükségességét: 2 óvodaegységben saját erőből és önkormányzati segítséggel cserélték ki a világító
testeket. A bölcsőde működési engedélyt csak úgy kapott, hogy ki kellett cserélni a vezetékeket.
Legutóbb 1975-ben volt korszerűsítés, szakhatósági vizsgálat pedig 10 éve.
Huber Ferenc polgármester: Nagy József képviselő úr nem jól értelmezi az anyagot. 30-35 % energia
megtakarítást jelent változatlan áron. A beruházásnak pénzben ki nem fejezhető része is van.
Nem kell feltételezni, hogy az ajánlatot tevők hozzá nem értő személyek.
Ambrus Dénes előadja, hogy az iskolaegységekben az elektromos hálózatok működnek ugyan, de
előfordul, hogy nem bírják a terhelést, különösen az informatika teremnél. Valóban nagy összegről
van szó, de szükség van a beruházásra. A testület felelőssége is, ha valami baj történik. A Móra F.
iskolában olyan nagy a fogyasztás, hogy a korszerűsítés 2-3 éven belül nyereséget is hozhat. Azt is
elképzelhetőnek tartja, hogy ütemekre bontani a megvalósítást.
Ficsor Dénes elfogadja, hogy kell ez a beruházás, de senki nem tudja megmondani, hogy megéri-e. A
testület állandóan kényszerpályán van, 20-30 millió kötelezettségvállalások vannak.
Tukarcs Istvánné: az biztos, hogy lépni kell valamit, de nem biztos, hogy az a megoldás, ami az
anyagban van.
Huber Ferenc polgármester emlékezteti a testületet, hogy egyszer már elhalasztotta ezt a témát. Ha ez
most megismétlődik, fennáll a veszélye, hogy még többe kerül a beruházás.
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A határozati javaslat „B” változatában a beruházás összege 14.336.304 Ft lesz, ki kell egészíteni a 10
éves bérleti idővel és a beruházás összegének max. 3 %-os inflációval történő növelésével, valamint a
polgármester felhatalmazásával a szerződéskötésre,
az önkormányzat számlaszámával és
számlavezető pénzintézet megnevezésével.
A mellékletben a bölcsőde épülete duplán szerepel, így azt az első táblázatból törölni kell.
A képviselők a „B” változatot a felsorolt kiegészítésekkel 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2
tartózkodással (időközben a testület kiegészült 13 főre) elfogadják és a testület az alábbi határozatot
hozza:
108/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás önkormányzati intézmények világításának korszerűsítésére.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti
önkormányzati intézmények világítás korszerűsítésére 14.336.304 eFt összegű
beruházásra kötelezettséget vállal, melyet 10 éves időtartamra bérbe vesz.
2.) Az 1. pontban írt összeg maximum 3 %-os inflációval emelhető.
3.) Számlavezető bank OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklósi Fiókja.
4.) Önkormányzat számlaszáma: 11745066-15409993
5.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

108/2008.(VI.29.) sz. határozat melléklete
Beruházás
bruttó
költsége
(Ft)

Bruttó
bérleti
díj
Megtakarítás 10 év esetén
(%)
( Ft/év)

Ssz.

Intézmény/Épület megnevezése

1.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola-Móra
5 190 105
Ferenc Általános Iskola épülete

46,82

751 060

2.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ-Felszabadulás út 173.sz. alatti épülete 292 663

-10,97

42 351

3.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola-Móra
2 693 153
Ferenc Általános Iskola- tornaterem

33,12

389 726

4.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola-Sárga
2 195 642
Iskola épülete

31,81

317 731

5.
6.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ-Idősek Klubbja - Szapárfalu
346 033
Összesen
10.717..596

52,4

50 074
1.550.942
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Ssz.

Intézmény/Épület megnevezése
Tiszavirág Napközi Otthonos
Bölcsőde –Bölcsőde épülete

Óvoda

1.

Tiszavirág Napközi Otthonos
Bölcsőde - Újtelepi Óvoda egység

Óvoda

2.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
Bölcsőde - Szapárfalui Óvoda egység

és

3.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
Bölcsőde - Annaházi Óvoda egység

és

4.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
Bölcsőde - Központi Óvoda egység

és

5.
6.

Összesen

Beruházás
bruttó
költsége
(Ft)

Bruttó
bérleti
díj
Megtakarítás 10 év esetén
(%)
( Ft/év)

372 492

-24,15

53 903

1 467 943

11,37

212 426

509 461

11,27

73 724

566 458

-25,25

81 972

702 054

8,84

101 594

és
és

3 618 408

523 619

7.) napirend: Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha Hunyadi u. 1. sz. alatti telephelyén
klíma berendezés beszereléséről
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság az „A” változat szerinti javaslatot támogatja.
Nagy József: a Pénzügyi Bizottság a „B” változatot támogatja.
Hozzászólások:
Herman József furcsának tartja, hogy az előző napirendnél energia felhasználás csökkentéséről volt
szó (ami az egész világon tendencia), itt pedig tulajdonképpen energia növelésről van szó, mert tudott,
hogy a klíma berendezés nem kis energiával jár.
Az „A” változatnál kevesebb az energia felhasználás.
Felfűtéshez ugyanannyi energia kell, mint a hűtéshez.
Nyári idényben 1-2 rendezvény van az étteremben, ez miatt nem biztos, hogy klímát kell beszerelni.
Inkább a főzőkonyhán van probléma.
Bognár Zoltán hiányolja az anyagból, hogy mennyi az utólagosan beszerelt berendezés fogyasztása.
Krupa István: a klíma előnye, hogy nem kell minden berendezést működtetni, csak a nagy
rendezvények alkalmával.
Nagy József felhívja a figyelmet, hogy a klíma és szellőző berendezés nem ugyanaz. Az utóbbinak
hátránya, hogy a kinti (tehát meleg) levegőt fújja be.
Szatlóczki Edit indítványozza a napirendről való levételt, mert nem fog tudni dönteni a testület.
Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja Szatlóczki Edit indítványát, amit a képviselők 6
igen szavazattal, 3 nem és 4 tartózkodás mellett elvetnek.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatát, melyről 1 igen, 6 nem és 6
tartózkodással szavaz a testület,
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majd szavazásra teszi fel a „B” változatot, melyet 7 igen és 6 tartózkodással a testület nem fogad
el.
A polgármester megállapítja, hogy egyik változat sem kapta meg a kellő szavazatot.

109/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

A Gyermekélelmezési Konyha Hunyadi u. 1. sz. alatti telephelye klíma berendezéssel történő
ellátásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a beterjesztett javaslatot nem
fogadta el.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal

8.) napirend: Előterjesztés a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.
előadó: polgármester
Nida Imre: a Szociális bizottság az előterjesztés elfogadásával egyidejűleg javasolja megköszönni a
bizottság munkáját.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

110/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

A tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat
módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat 2.1. pontját
(Rehabilitációs Bizottság tiszteletdíja) 2008. július 1-i időponttal hatályon
kívül helyezi, és egyidejűleg megköszöni a bizottság munkáját.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Rehabilitációs Bizottság tagjai
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Előterjesztés az Észak-alföldi ivóvíz minőségjavító program II. ütemében történő
részvételről
előadó: polgármester
Nagy József ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság a „B” változatot támogatja.
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Huber Ferenc polgármester: A hálózat rekonstrukció és a nitrát mentesítés érinti Fegyverneket a
programban. Az unió elvárja, hogy az amortizáció visszatérüljön. Amennyi beruházás lesz, annyi
amortizációt az árban érvényesíteni kell.
Nida Imre szerint az önkormányzat kisemmizése lesz a vége.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (a képviselők száma 10 főre csökkent) a
határozati javaslat „B” változatát fogadja el

111/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Észak-alföldi ivóvíz minőségjavító program II. ütemében történő részvételről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja csatlakozási
szándékát az Észak-alföldi ivóvíz minőségjavító program II. üteméhez, de
végleges döntést csak a beruházás összegének ismeretében hoz.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal

10.)napirend: Előterjesztés az Orvosi Rendelő rekonstrukciójával és bővítésével kapcsolatos
pályázatról
előadó: polgármester
Nagy József a Pénzügyi, Nida Imre a Szociális bizottság egyetértéséről tájékoztatja a testületet.
Kérdés:
Herman József: Ki indította el az Orvosi Rendelő bővítését, eddig szó sem volt róla, hogy erre szükség
van.
Huber Ferenc polgármester válasza: Régóta ismert, hogy a rendelőben lévő helyiségek túl kicsik, egyegy helyiséget 18 m2-re kell bővíteni, új elemként szerepel a fűtés korszerűsítés, szociális rész és a
gyermekváró bővítése, eszközök, műszerek beszerzése. Most van ilyen pályázati lehetőség.
Hozzászólások:
Nida Imre biztosítva látja a saját forrást, a pályázati lehetőséget ki kell használni. Az előterjesztést
elfogadni javasolja.
Bognár Zoltán szerint nem lehet kérdéses, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni, hiszen 8 millióért
kapna 80 milliót a falu.
Huber Ferenc polgármester: Nyertes pályázat esetén még újra nyilatkozni kell, hogy elfogadja-e az
önkormányzat.
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Szavazásra teszi fel az előterjesztést, amit 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (időközben 11 főre
módosult a képviselők létszáma) elfogad a testület.

112/2008. (VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Orvosi rendelő rekonstrukciójával és bővítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2008
évi költségvetésének terhére a 2. pont szerinti összeggel Fegyvernek Orvosi rendelő
rekonstrukciójára és bővítésére, pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív
Program: „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése…” című (ÉAOP-2007-4.1.2/A)
pályázati felhívására.
2. A beruházás bruttó értéke 79.195 eFt (nettó: 65.995 eFt + 13.200 eFt ÁFA), melyhez
7.920 eFt saját erőt vállal az alábbiak szerint:

ÉAOP -2007-4.1.2/A (90%)
SAJÁT ERŐ (10%)
MINDÖSSZESEN:

Összesen
71.275 eFt
7.920 eFt
79.195 eFt

Erről értesül:
1. Huber Ferenc, polgármester
2. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai
5. Stefán András, mb., intézményvezető
6. Nardai Dániel, települési menedzser

11.)napirend: Előterjesztés Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti épület tetőszerkezetének felújítására
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester: a határozatot ki kell egészíteni, hogy a kötelezettségvállalás a 2008. évi
költségvetés terhére történik, továbbá a hitel felvételről szóló határozatot a forrásokkal, a határozat
címét pedig pontosítani kell az „ÖKIF program keretében” szöveggel.
Nida Imre: még ha jelentős többletbevétel lesz, akkor is jövőre halasztaná ezt a felújítást, ezért
tartózkodni fog a szavazásnál.
A képviselők 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással mindkét határozati javaslatot és a kiegészítést
elfogadják.

113/2008. (VI. 26.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás tetőszerkezet felújításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 4.657 eFt erejéig
a Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás tetőszerkezetének
felújítására az alábbi források felhasználásával :

Forás megnevezése

Forrás
(eFt)

összege

-saját erő-folyószámlahitel
-visszaigényelhető ÁFA
-fejlesztési célú hitel
Mindösszesen:

388
776
3.493
4.657

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

114/2008.(VI.26.) számú

önkormányzati határozat

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3.493 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja a Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás
tetőszerkezetének felújítása.
3.) A hitel futamideje 5 év, 8 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2013. december 31.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP RT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A beruházás forrásai:
saját forrás
visszaigényelhető
ÁFA
fejlesztési hitel
Összesen:

388 eFt
776 eFt
3.493 eFt
4.657 eFt

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoportvezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai
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12.)napirend: Előterjesztés komposztáló telephez hitel felvételről
előadó: polgármester
Nagy József: a Pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztést.
Herman József nem tud a komposztáló telepről semmit (ki működteti, milyen haszna lesz, stb.).
Huber Ferenc polgármester: A testület még 2007-ben döntött a telep tervezéséről. A telepen nem csak
komposztáló, hanem építési bontási, papír, üveg és műanyag hulladék elhelyezésére is szolgál. Így
lehetőség lesz még egy hulladékgyűjtő kocsi beszerzésére is pályázni.
A testület tagjai egyhangú – 12 igen – szavazattal az előterjesztést elfogadják.

115/2008.(VI.26.) számú

önkormányzati határozat

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételére
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 6.127
eFt fejlesztési hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja
a Komposztáló telep és építési bontási
hulladéklerakó tervezés finanszírozása
3.) A hitel futamideje 5 év, 8 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2013. december 31.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
arra, hogy jelen határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és
járulékait a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési
kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP RT. javára
engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A beruházás forrásai:
saját forrás
visszaigényelhető
ÁFA
fejlesztési hitel
Összesen:

681 eFt
1.362 eFt
6.127 eFt
8.170 eFt

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai
116/2008.(VI.26.) számú

önkormányzati határozat

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéhez saját erő biztosítására
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Komposztáló telep és építési bontási hulladéklerakó tervezés
finanszírozásához 681 eFt saját erőt vállal a 2008. évi költségvetés
terhére.
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

13.)napirend: Előterjesztés a Szivárvány út vizellátásáról
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester: a határozatot ebben az esetben is ki kell egészíteni a 2008. évi
kötelezettségvállalással, továbbá a hitel felvételről szóló határozati javaslatot a forrás megjelölésével.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

117/2008. (VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Szivárvány út ivóvízhálózatának bővítéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
Fegyvernek, Szivárvány út ivóvízhálózat bővítésére az alábbiak szerint:

Forás megnevezése

Forrás
(eFt)

összege

-saját erő-folyószámlahitel
-visszaigényelhető ÁFA
-fejlesztési célú hitel
Mindösszesen:

133
241
1.199
1.573

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai
Pénzügyi szervező

118/2008.(VI.26.) számú

önkormányzati határozat

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételére

vállal
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1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1.199 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja a Fegyvernek, Szivárvány út ivóvízhálózatának bővítése
3.) A hitel futamideje 5 év, 8 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2013. december 31.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP RT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A beruházás forrásai:
saját forrás
visszaigényelhető
ÁFA
fejlesztési hitel
Összesen:

133 eFt
241 eFt
1.199 eFt
1.573 eFt

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

14.)Tisza-menti LEADER csoport munkaszervezetbe történő belépésről.
A képviselőtestület e napirendet a 24-i soron kívüli ülésen megtárgyalta, így azt a napirendek sorából
egyhangú szavazattal törli.
119/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

A Tisza-menti LEADER csoport munkaszervezetbe történő belépésről szóló napirend törlése.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztést törli a
napirendek sorából, mivel azt soron kívüli ülésen már tárgyalta.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

15.)napirend: Előterjesztés Hársfa u. 16. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatról
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság az előterjesztéssel egyetért, a képviselők vita nélkül 11 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbiakban határoznak:
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120/2008. (VI. 26.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek, Hársfa u. 16. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Hársfa u. 16. sz.
alatti (2572/3 hrsz.) ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Mihics
Sándor és Mihicsné Kubicsek Klára Fegyvernek, Hársfa u. 16. sz. alatti
lakosoktól.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

16.)napirend: Az önkormányzat költségvetésének módosítása
előadó. polgármester
Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a hitel felvételek miatt módosítani kell az önkormányzat
költségvetési rendeletét.
Az ülés előtt kiadott rendelet-tervezet akként változik, hogy az étterem klíma berendezés hitel
felvétele nem aktuális, mivel azt a testület a 7. napirendnél nem fogadta el.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, a rendelet módosítást a képviselők egyhangú –
12 igen szavazattal elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
18/2008.(VII. 3.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

17.)napirend: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester előadja, hogy az iskola a 2008-2009-es tanévtől szeretné bővíteni a
szakiskolai oktatást, ezért az alapító okiratuk II/3/i. pontját kérik módosítani a kiadott határozati
javaslat szerint.
A képviselők a javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

121/2008.(VI.26.) sz.

önkormányzati határozat

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratának módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és 155/2005.(IX.29.),
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207/2005.(XI.24.), 101/2006.(V.25.) és 160/2007.(VI.29.), 32/2008.(III.27.)
önkormányzati határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

sz.

A II/3/i. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi lép:
„ i.) szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi szakmákban:
i.1. a 2008/2009-es tanévben kifutó évfolyamok
 Vendéglátó eladó
OKJ 33 7822 02
 Dísznövény- és zöldségtermesztő OKJ 31 6207 01
i.2. a 2008/2009-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben:
- gépészet szakmacsoport
= hegesztő
OKJ 31 521 11 0000 00 00
= szerkezetlakatos
OKJ 31 521 24 1000 00 00
- kereskedelem szakmacsoport
= virágkötő, - berendező,
virágkereskedő
OKJ 33 215 01 0000 00 00
- könnyűipar szakmacsoport
= csecsemő- és gyermekruha
készítő (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 01
= férfi szabó (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 02
= női szabó (szabó)
OKJ 33 542 05 0010 33 03
- mezőgazdaság szakmacsoport
= dísznövénykertész
OKJ 33 622 01 1000 00 00
= gyümölcstermesztő
OKJ 31 622 01 0010 31 02
(kertész)
= zöldségtermesztő
OKJ 31 622 01 0010 31 04
(kertész)
- vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport
= cukrász
OKJ 33 811 01 0000 00 00
= pincér
OKJ 33 811 02 1000 00 00
= szakács
OKJ 33 811 03 1000 00 00”
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körj.feladatokat ellátó jegyző

Ambrus Dénes
jegyzőkönyvhitelesítő

