
TÁRGYMUTATÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

41/2009.(III. 26.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról.

42/2009.(III.26.) sz.önk.hat. A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az
Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2008. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

43/2009.(III..26.) sz.önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának
elfogadásáról

44/2009.(III.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének
jóváhagyásáról.

45/2009.(III.26.) sz.önk.hat. A közművelődés fejlesztésére beadott pályázati határozat
módosításáról

46/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Könyvtári hálózat fejlesztésére szóló határozat módosítása

47/2009.(III.26.) sz.önk.hat. A Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának
módosításáról

48/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító

Okiratának módosításáról

49/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos
pályázat benyújtásáról

50/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Sol-Oriens Bt. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.

51/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra.

52/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételére

53/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Kötelezettségvállalás mezőgazdasági gép vásárlására

54/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételére

55/2009.(III.26.) sz.önk.hat. A Katolikus Karitász táboroztatási kérelmének támogatására

56/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc
Tagintézmény táboroztatási kérelmének támogatására

4/2009.(IV.1.) önk.rend. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

57/2009.(III.26.) sz. önk.hat. „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
c. pályázatról

58/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervének
elfogadásáról
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59/2009.(III.26.) sz.önk.hat. Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről szóló határozat
visszavonásáról.

60/2009.(III. 26.) sz.önk.hat. a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezéséről.

61/2009.(III. 26.) sz. önk.hat. a fegyverneki 0188 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerüléséről.

62/2009.(III. 26.) sz.önk.hat. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d. sz. alatti önkormányzati
bérlemények bérbeadásáról.

63/2009.(III.26.) sz.önk.hat. A költségvetési szervek besorolásáról készült tájékoztató
tudomásulvétele

-.-.-.-.-.-.-
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i üléséről

Helye: községháza házasságkötő terme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József, Huber
Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Németh Attila, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző, Sűrű
Dezső r.őrnagy, bűnügyi osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes, Bokor László r.százados
Módos Róbert r.főtörzs zászlós, rendőrőrs mb. vezetője, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi
Szoc.Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető, Kuntzer Mártonné,
Miklósi Jánosné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező, Nardai Dániel települési
menedzser

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés kezdetén 11 képviselő jelen van,
az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Tűhegyi Julianna képviselőt jelöli ki.

A meghívó szerinti napirendek tárgyalásával a képviselők egyetértenek.

Interpellációk

Dr.Kiss Györgyné a Kudelka kereszt alapzatának javításáról, a Hársfa úti játszótéri játékok megjavításáról; a
Kálvária dombnál lévő kiserdő tereprendezéséről kérdez.

Huber Ferenc polgármester: A Kudelka kereszt felújítása, helyreállítása napirenden van. A játszótéri játékok
javítását vagy a hivatal végzi el, vagy arra jogosult szakemberrel elvégezteti.
A Kálvári dombnál lévő kiserdő ki van tuskózva, terület egyengetés, ligetesítés következik.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester az írásban kiadott tájékoztatóhoz a következő kiegészítést teszi:
 A Katolikus Karitász Csoport erdélyi gyerekek táboroztatásához szívesen fogad adományokat.
 A Hubai perben II. fokú tárgyalás volt, ahol a bíróság egyezséget javasolt a felperes és alperes

között. Amennyiben a felperestől ilyen ajánlat érkezik, arról a képviselőtestületnek kell
döntenie az áprilisi ülésen.

 A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tájékoztatóján az önkormányzati
törvény módosítása is szerepelt.

 A településközpont rehabilitációra kapott összeget elkülönített számlán kell tartani, a beruházás
indulhat.

 Az Orvosi Rendelő felújítására beadott pályázaton 69.600 eFt-ot nyert az önkormányzat.

Nida Imre a monoki polgármester és Kóka község önkormányzatának kezdeményezéséről kérdez, és hiányolja,
hogy nem került a testület elé, továbbá: a Kunhalom Agrária Kft milyen beruházást tervez és az üzemeltetési
költség mit tartalmaz?

Huber Ferenc polgármester válasza: A monoki polgármester a települési polgármestereknek intézte a levelét,
Kóka község önkormányzata pedig zarándokúthoz való csatlakozásra szólít fel. Ha igénylik a képviselők, be
lehet hozni következő ülésre.
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A Kunhalom Kft-vel kapcsolatban: A cég által tervezett beruházás két földterületet érint, ahol önkormányzati
tulajdonban lévő csatorna húzódik, aminek a használatára kötöttünk bérleti szerződést ellenszolgáltatás fejében.

Herman József ragaszkodik hozzá, hogy Monok és Kóka település kezdeményezése kerüljön a testület elé.

A képviselők a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszik.

Időközben a képviselők száma 12 főre változott.

2.) napirend: Beszámoló a Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről
előadó: Sűrű Dezső kapitányságvezető-helyettes

Az önkormányzati bizottságok a beszámolót véleményezték, azzal egyetértettek.

Sűrű Dezső: a Törökszentmiklósi Kapitányság Bűnügyi Osztály vezetője rövid bemutatkozás után előadja, hogy
a Kapitányságnál 2008. szeptemberében történtek komoly személyi változások, amelynek hosszú távú hatását
reméli a kapitányság vezetője. E változás érintette a közrendvédelmi osztály vezetését, ahol nyugdíjba vonulás
miatt az új osztályvezető Bokor László lett, a fegyverneki rendőrőrsnél pedig Tóth Csaba őrsparancsnok
nyugdíjazása miatt Módos Róbert kapott megbízást, aki tanulmányai befejezése után várhatóan kinevezésre
kerül az őrs élére. Véleménye szerint összességében a kapitányság munkája jó irányba indult.
Az új állománytáblára tett javaslat a fegyverneki őrsöt is érinti.
Az ismeretlenes és ismertté vált bűncselekmények adatait vizsgálva a 2008. évi megközelíti a 2005. évi szintet.
A felderítések száma – a személyi és szakmai problémákból adódóan – nem nőtt. Hátráltatja a rendőrség
munkáját, hogy egy-egy nyomozati ügyben más szervtől 1,5-2 hónap a válaszadás, vagy egyáltalán nem érkezik
válasz.
A közrend-közbiztonság szubjektív megítélés alá esik, e téren elég komoly átszervezésre szorult a szolgálat.

Kérdések:

Hillender Györgyné: Milyen típusú gyerek jogsértésről van szó, van-e ilyen Fegyverneken?
Lát-e a rendőrség előlépést a polgárőrséggel való együttműködésben?

Huber Ferenc polgármester kérdése: A polgármesteri hivatalokra is igaz-e, hogy a rendőrségi megkeresésre
későn reagálnak?
Történt-e valamilyen intézkedés, hogy a lakosok biztonságérzetét növeljék?

Válasz:

Sűrű Dezső kapitányságvezető-helyettes és Módos Róbert őrparancsnok a kérdésekre az alábbiakat
válaszolja:
A kapitányság vezetése szorgalmazza, hogy minél több polgárőrt be kell vonni a közterületi munkába. Ennek
érdekében volt egyeztetés a polgárőrökkel.
Besurranásos lopást, fa lopást gyerekek követettek el.
Amint jog tiszta lesz a polgárőrség, a rendőrőrs szeretne velük együtt dolgozni.
Ez év január 15-től a fegyverneki őrsön éjszakai szolgálat lett bevezetve (ami igen megterhelő az állománynak,
sok a túlóra), a rendőrök igyekeznek minél többet területen lenni, de figyelembe kell venni, hogy elég nagy az
őrs működési területe. Az állománytábla módosítás egyik célja, hogy több státuszt kapjon a kapitányság,
kiemelten a fegyverneki rendőrőrs.
Az önkormányzati hivatalok megkeresésével nincs probléma.

A választ a képviselők elfogadják.

Hozzászólások

Herman József megbotránkoztatónak és felháborítónak tartja a kisebbség viselkedését. Erre saját negatív
tapasztalatait említi, pl: amikor 2007-ben a Kálvária dombnál 150-200 fős csoport találkozóját zavarta a
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közelben 2-3 motoros egyén, ugyanitt gyerekek szánkózását zavarták, vagy a postán, üzletben, buszmegállóban,
különböző rendezvényeken tanúsított magatartásukkal. Mintha törvényen kívül élnének. Senki nem mer nekik
szólni.
Ezek ugyan nem rendőri feladatok, de mint jelzést kívánta a rendőrség figyelmébe ajánlani.

Németh Attila először is köszönetet mond a rendőrségnek egy személyes ügyében tanúsított intézkedésükért.
A több milliós kárt okozó falopások, erdőirtások miatt emel szót. Néhány család ipari méretekben, nem csak
éjjel, hanem nappal is lopja a fát. Mi a megoldás? Ezt szabálysértési eljárással nem lehet korlátozni.
A nyomozóhatóság jelzéssel élhetne az adóhatóság felé, hogy vizsgálják az ilyen családok vagyonát.
Az önkormányzat, a képviselők miben tudnák segíteni a rendőrséget?

Ambrus Dénes. Az oktatási minisztérium az utóbbi években nagy hangsúlyt helyezett a gyerekek jogkövető
magatartásra való nevelésére, ennek érdekében több felvilágosító előadás is volt. Van azonban egy szűkebb
réteg, akiknél semmilyen fegyelmező intézkedést nem lehet kezdeményezni az iskolán kívüli esetekben. Kéri a
rendőrséget, hogy amennyiben az iskolától ilyen jelzést kapnak, azt vizsgálják ki, és legalább a családnál
jelenjenek meg. Már ennek is súlya lehet.
A szülői atrocitás számszerűen nem jellemző az iskolában, szóbeli bántalmazás gyakrabban előfordul, de
tettlegesség esetén védelmet és a szülők felé eljárást kér az iskola.
Az iskola és a rendőrség kapcsolata jó.
A beszámolóval kapcsolatos észrevétele: túl sok a körzeti megbízottak iratfeldolgozással eltöltött ideje.

Tukarcs Istvánné elmondja, hogy a lakosok nincsenek teljes mértékben megelégedve a rendőrség munkájával,
nem érzik magukat teljes biztonságban, többször szeretnék az utcán látni a rendőröket. Panaszkodnak a
motorosokra, gyorshajtókra, éjszaka főleg időseket riogatnak a lakásukban.

Tűhegyi Julianna örül, hogy olyat tapasztal az utóbbi időben, amit kb 2 éve nem: éjszaka is lehet rendőrrel
találkozni az utcákon.
A Herman képviselő által elmondottakhoz kapcsolódva: Igen is az adott helyen, adott helyzetben meg kell
szólítani, ha kell rendre kell inteni azokat, akik másokat nyilvános helyen zavarnak.
Lopásokkal kapcsolatban: sokszor az áldozattá váláshoz az áldozat is hozzájárul, pl. felületesen, nem kellő
gondossággal kezeli táskáját, pénztárcáját, stb.
Jó lenne a Hírmondóban a megelőzésről figyelemfelhívó rendőrségi írásokat megjelentetni.

Sűrű Dezső kapitányságvezető-helyettes: A magatartásbeli, viselkedésbeli problémák nem a rendőrség
hatáskörébe tartoznak. Jogsértés esetén a rendőrség a legkomolyabban, legkeményebben lép fel. A
rendőrségnek meg vannak az eszközei, módszerei a nyomozó munkához, vannak azonban olyan esetek, amikor
a rajtaütésszerű intézkedésnél célravezetőbb a hosszabb ideig eltartó munka.
Tíz éves nyomozói munkája alatt még olyannal nem találkozott, mint ami Tiszabő környékén folyik.
Sajnálatos, hogy a bürokrácia a rendőrséget sem kerüli el, és munkájuk jelentős részét ezzel kell tölteni.
Iskolai jelzésre a rendőrség köteles eljárni. Más a helyzet az iskolán kívüli erőszakos magatartást tanúsító 14
éven aluliaknál, mivel nem büntethetők. Sajnos a szülő elleni eljárásnak sincs nagy visszatartó ereje.
Nincs akadálya, hogy a helyi újságban a bűnmegelőzésről tájékoztató anyag jelenjen meg.
Komoly probléma, hogy a sértettnek milyen szerepe van a sértetté válásban. Ez elsősorban az időseknél fordul
elő.
Megköszöni a fegyverneki önkormányzat segítségét. A kommunikációban, a jelzésben sokat tudnak segíteni a
képviselők.
A rendőri állományban nagyon sok a fiatal, kezdő, akiknek a betanítása jelentős erőt igényel.
Köztudott, hogy a rendőrök munkáját sok támadás éri, éppen ezért is nagyon jól felkészült rendőrökre van
szükség.

Huber Ferenc polgármester: A falopás rendkívül komoly gondot jelent. Az erdő törvény módosítása
foglalkozott volna ezzel is, azonban a zöldek ezt megakadályozták.
A kisebbségi kérdés szintén nagyon komoly társadalmi probléma, ez a réteg a segélyezéssel ki van zárva a
társadalomból. Az országgyűlésen ezt nagyon nehéz átvinni. Kéri, hogy ahol lehetőség van rá, a rendőrség is
tudatosítsa ezt a társadalmi problémát.
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A kapitányságon és a fegyverneki őrsön történt személyi változás pozitív elmozdulást hozott, az őrs és az
önkormányzat együttműködése jó, az őrsparancsnok folyamatos személyes kapcsolatot tart az önkormányzat
vezetésével. A lakosok számára már az is megnyugtató, ha többször látnak rendőrt a közterületen.
Szorgalmazza, hogy még egy kísérletet kellene tenni a kistérségi települések összefogásával sebességmérő
készülék közös beszerzésére.
A fegyverneki önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan igyekszik lehetőségeihez mérten támogatni a
rendőrséget.
Javasolja, hogy a testület a következőképpen fogadja el a határozatot: „Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség 2008. évben végzett munkáját.”

A képviselők a határozati javaslattal egyetértenek és 12 igen szavazattal azt elfogadják:

41/2009.(III. 26.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
2008. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a
Rendőrség 2008. évben végzett munkáját.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné jegyző

3.) napirend: Tájékoztató a 2008. évi ellenőrzésekről
előadó: polgármester

A bizottság elfogadásra javasolják az ellenőrzési beszámolót.

Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság kérése, hogy évközben felmerülő problémák esetén éljen a
hivatal a nem tervezett célellenőrzés lehetőségével.

Huber Ferenc polgármester: A Pénzügyi bizottság a belső ellenőrt megbízhatja ilyen vizsgálattal.

A beszámolót a képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal elfogadják.

42/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2008. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség,
valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján készített 2008. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

A határozatot kapják:
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1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Török Csaba polgármester
4. Kapusi Jánosné belső ellenőr
5. Képviselőtestület tagjai

4.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a szakmai munkáról
előadó: Tűhegyi Julianna igazgató

Dr.Kiss Györgyné: az Oktatási bizottság a beszámolót jónak tartja és elfogadásra javasolja.

Huber Ferenc polgármester: Az intézmény kezdeményezheti, hogy a testület döntsön a biztonságos áramellátás
megoldásáról (tüdőszűrés), projektor beszerzéséről, színpad függöny áthelyezéséről.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a beszámolót elfogadják és a következő határozatot hozzák:

43/2009. (III..26.) sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési Ház és
Könyvtár 2004-2008. évi munkájáról szóló beszámolót.

2. Megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, önkénteseinek és az intézmény
munkáját segítő civil, vállalkozói és intézményi szervezeteknek az 2004-2008 -ban a
közgyűjteményben, közművelődésben és a turisztikában végzett munkáját.

3. 2010 évi munkatervében szerepelteti a település turisztikai, közgyűjteményi és
közművelődési stratégiájának meghatározását, az intézmény küldetésének meghatározását.

Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

5.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének elfogadása
előadó: Tűhegyi Julianna igazgató

Dr.Kiss Györgyné: az Oktatási bizottság egyetért a munkaterv-tervezettel.

Herman József kissé megalázónak véli azt a megfogalmazást, hogy az új vezető könyvtárosra kiemelt
figyelmet kell fordítani.

Tűhegyi Julianna: A megfogalmazásban semmilyen bántó szándék nincs, de mint fiatal, kezdő dolgozó
munkáját fokozottan kell segíteni és figyelemmel kísérni.

A munkatervet a képviselők 12 igen szavazattal elfogadják.



8

44/2009(III.26.)sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének jóváhagyásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervét.

Erről értesül:
1./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2./ Huber Ferenc polgármester
3./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4./ Képviselő-testület tagjai
5./ Művelődési felügyelő

6.) napirend: Előterjesztés közművelődési pályázatról szóló határozat módosítására
előadó: polgármester

Az Oktatási, valamint a Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselőtestület vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja.

45/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat

A közművelődés fejlesztésére beadott pályázati határozat módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Társadalmi Megújulás Operatív
Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési
intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról szóló módosított 216/2008(XI.27.) sz. határozatát az alábbiak
szerint módosítja.

A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke 15.850.080,-Ft”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Nardai Dániel, települési menedzser
6.) Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7.) Kapusi Jánosné belső ellenőr
8.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

7.) napirend: Előterjesztés könyvtári hálózat fejlesztéséről szóló határozat módosítására
előadó: polgármester

Az Oktatási, valamint a Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
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A képviselőtestület vita nélkül, 12 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja.

46/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat

Könyvtári hálózat fejlesztésére szóló határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Társadalmi Megújulás Operatív
Program TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
– című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló módosított 215/2008(XI.27.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja.

A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke 5.448.370,-Ft”

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselő-testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser
6. Bérczesi Mária művelődési felügyelő
7. Kapusi Jánosné belső ellenőr
8. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

8.) napirend: Előterjesztés a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának módosítására
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A testület vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.

47/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

A Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint módosítja a
74/1999(VI.24.) sz. határozattal elfogadott Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatát.

1. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet hatodik bekezdése hatályát veszíti és helyébe az
alábbi hatodik bekezdés lép:

„A település két iskolai könyvtára jól működik. A szerzeményezéshez ismerni
kell az ott levő állományt is. Az intézmények szerzeményezését össze kell
hangolni. Az iskolai könyvtárak így kiegészítik a könyvtár állományát.”
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2. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet nyolcadik bekezdése hatályát veszíti és
helyébe az alábbi nyolcadik bekezdés lép:

„A tájékoztatáshoz elengedhetetlen, hogy a gyorsan változó témákban / jog
/ is megfelelő dokumentumokkal rendelkezzünk. Ezekben a témákban a
folyóiratokat /pl.: közlöny / és elektronikus dokumentumtípusokat /pl.:CD/
kell előnyben részesíteni. A tájékoztatásban az interneten elérhető
jogtárakat, gazdasági mutatókat kell alkalmazni. Összefoglaló munkák
beszerzése itt sem hanyagolható el.”

3. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet kilencedik bekezdésében az „50%”
szöveg hatályát veszíti és helyébe „60%” szövegrész lép.

4. Az II. rész A témák leírása fejezet 33. pontjának második mondata hatályát
veszíti és helyébe az alábbi második mondat lép:

„Az ismeretterjesztő anyagokon kívül elektronikus dokumentumként kell
beszerezni a jogszabályokat.”

5. V. rész A gyűjtemény dokumentumtípusai fejezet 5. pontja hatályát veszíti
és helyébe az alábbi 5.pont lép:

„5. CD, DVD, egyéb elektronikus dokumentum”

6. E módosítás kihirdetésekor lép hatályba

Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

9.) napirend: Előterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítására
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy időközben megérkezett a megyei közgyűlés elnökének egyetértő
szakvéleménye is.
Április 2-án Örményessel és Kuncsorbával együttes ülésen módosítani kell a társulási megállapodást is.

Kérdés:

Dr.Bacsa László: Milyen pénzügyi vonzata van ennek az átszervezésnek, mennyi plusz önkormányzati
kiegészítést igényel?

Huber Ferenc: nincs plusz pénzügyi kihatása, jelenleg is 2,5 millió Ft a pedagógiai szakszolgálathoz az
önkormányzati hozzájárulás.

Ambrus Dénes: kapcsolódva a Bacsa képviselő kérdéséhez elmondja, hogy ha 2010 évre a normatív támogatási
rendszer nem változik, akkor a pedagógiai szakszolgálat működtetése – számítások szerint null szaldóra
kihozható. Négy fő most is állományban van, csak át lesznek csoportosítva.



11

Ficsor Dénes: Az általános iskola és a szakiskola két intézményegységgé válását a tanulók korosztályából
adódó eltérő feladatok, problémák is indokolják.

A képviselők az előterjesztést és határozati javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal a következő határozatot
hozzák:

48/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2009. szeptember 1-i hatállyal:

1.) A határozat I. Általános rendelkezések, 1, 2, 3. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 1, 2, 3.
pont lép:

„1.) Intézmény neve:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

2.) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

3.) Telephelyek:
Fegyvernek:
a.) Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. (részjogkörű tagintézmény)

a.1. Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
a.2. Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
a.3. Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

b.) Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek Felszabadulás út 149.
c.) Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
d.) Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31. (részjogkörű tagintézmény)

d.1. Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes:
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola út 24. 5222. (részjogkörű tagintézmény)

Kuncsorba:
a.) Általános Iskola Kuncsorba, József A. 10/a. 5412. (részjogkörű tagintézmény)
b.) Tornaszoba Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. 5412. „

2.) Az I. Általános rendelkezések 8.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„A Pedagógiai Szakszolgálat működési területe: Fegyvernek és Örményes”

3.) A II. Szakmai előírások fejezet 1. és 2. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„1.) Az intézmény típusa: általános iskola, szakiskola és egységes pedagógiai szakszolgálat
(többcélú intézmény, összetett iskola)
2.) Alaptevékenysége: általános iskolai ellátás

iskolai szakképzés
pedagógiai szakszolgálat”

4.) A II. Szakmai előírások fejezet 3/d2 pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép, és
kiegészül az alábbi új f. ponttal, így értelemszerűen módosul a pontok megjelölése.
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„d2. enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók eltérő tantervű oktatása az általános iskola 1-8.
évfolyamán”

„f. pedagógia szakszolgálat (nevelési tanácsadás; logopédiai ellátás; továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)”

5.) A II. Szakmai előírások fejezet, „4. Évfolyamszám tagozatonként” címszó alatt az Orczy Anna
Általános Iskola és Szakiskola lebontása hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép,

„Orczy Anna Általános Iskola:
a.) Általános Iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8. oszt.
b.) Általános Iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8. oszt.
c.) Napközi 5. csoport”

és a 4.) pont (Általános Iskola Kuncsorba) rész után kiegészül az alábbi szöveggel:

„Szakiskola Intézményegység:
szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 2. oszt.
szakoktatás 11-13. évfolyam 4. oszt. „

6.) A II. Szakmai előírások fejezet, „5. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám” címszó
alatt az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola lebontása hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg
lép,

„Orczy Anna Általános Iskola:
a.) Általános Iskola 1-8. évfolyam 448 fő
b.) Napközi 134 fő”

és a 4. pont (Általános Iskola Kuncsorba) rész után kiegészül az alábbi szöveggel:

„Szakiskolai intézményegység:
Szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 60 fő
szakiskolai szakmai oktatás 11-13. évfolyam 64 fő”

7.) Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete (Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok)
kiegészül az alábbi tétellel:

„805212 Pedagógiai szakszolgálat”

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Fegyvernek
2.) Örményes Polgármestere
3.) Kuncsorba Polgármestere
4.) Fegyvernek Polgármestere
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Dr.Varga Imre jegyző Törökszentmiklós
7.) Képviselőtestület tagjai
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ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA
162/2005.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és 155/2005.(IX.29.), 207/2005.(XI.24.),

101/2006.(V.25.) és 160/2007.(VI.29.), 32/2008.(III.27.), 121/2008.(VI.26.), 134/2008.(VIII.28.),
23/2009.(II.12.) és a 48/2009.(IV.2.) sz. önkormányzati határozattal módosított

egységes szerkezetben

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) bek. és a 217/1998.(XII.30.)
korm.rendelet 10. §. (3) bek. és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bek.
alapján a 162/2007.(VIII.25.) sz. határozattal elfogadott és 155/2005.(IX.29.),
207/2005.(XI.24.), 101/2006.(V.25.) és 160/2007.(VI.29.) sz. határozattal módosított Orczy
Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratát 2007. szeptember 1-i hatállyal az
alábbiak szerint adja ki:

I. Általános rendelkezések

1.) Intézmény neve:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

2.) Székhelye:
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 165.

3.) Telephelyek:

Fegyvernek:
a.) Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. (részjogkörű
tagintézmény)

a.1. Iskolai Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b.
a.2. Tornaszoba Fegyvernek, Felszabadulás út 152.
a.3. Sárga Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 133.

b.) Szakképző II. (tankonyha) Fegyvernek Felszabadulás út 149.
c.) Szakképző III. (lakatosműhely) Fegyvernek, Felszabadulás út 161/a.
d.) Móra Ferenc Általános Iskola Fegyvernek, Felszabadulás út 31. (részjogkörű
tagintézmény)

d.1. Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem Fegyvernek, Felszabadulás út 29.

Örményes:
Szalai Sándor Általános Iskola Örményes, Iskola út 24. 5222. (részjogkörű
tagintézmény)

Kuncsorba:
a.) Általános Iskola Kuncsorba, József A. 10/a. 5412. (részjogkörű tagintézmény)
b.) Tornaszoba Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. 5412.

4.) Alapító szerv:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás
út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u.
26.
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5.) Fenntartó neve, címe:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Felszabadulás
út 16.
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u.
26.

6.) Felügyeleti szerv neve, címe:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.

7.) Az igazgató kinevezése:
A megalakulástól egy évig a közalkalmazottakról szóló 1992.évi XXXIII.
tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben c. 138/1992.(X.8.) korm.r.
5. §. (17) bek. alapján az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
intézmény egység jelenlegi igazgatója (Ambrus Dénes), ezt követően
nyilvános pályázat útján, a társult önkormányzatok képviselőtestületei
együttes ülésen bízzák meg határozott időtartamra a vezetői feladatok
ellátására.

A részjogkörű telephely vezetőjét az igazgató nevezi ki.

8.) Működési terület: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba
Pedagógiai szakszolgálat működési területe: Fegyvernek és Örményes

II. Szakmai előírások

1.) Az intézmény típusa: általános iskola, szakiskola és egységes pedagógiai
szakszolgálat (többcélú intézmény, összetett iskola)

2.) Alaptevékenysége: általános iskolai ellátás
iskolai szakképzés
pedagógiai szakszolgálat

3.) Egyéb tevékenysége és feladatai:
a.) általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon
b.) középfokú általános alapoktatás 9-10. évfolyamokon
c.) napközi otthoni és tanulószobai ellátás
d.) Gyógypedagógiai ellátás:

d1. a többi tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű (SNI A,
SNI B), valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel
küzdő tanulók (BTMN) ellátása.
d2. enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók eltérő tantervű oktatása az
általános iskola 1-8 évfolyamán

e.) képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés
f.) pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás;
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; gyógytestnevelés)
g.) személyiség-fejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató oktatás
h.) iskolai oktatás a szakképzésben, szakmai elméleti képzés az első szakma
megszerzésére (Kv. tv. 20.d. pont)
i.) iskolai szakmai gyakorlati képzés

= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ea pontban foglalt tevékenység
= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. eb pontban foglalt tevékenység
= Kv. tv. 3. sz. melléklet 20. ec pontban foglalt tevékenység

j.) szakiskolai oktatás a szakmai vizsgára felkészítés az alábbi szakmákban:

j.1. a 2008/2009-es tanévben kifutó évfolyamok
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 Vendéglátó eladó OKJ 33 7822 02
 Dísznövény- és zöldségtermesztő OKJ 31 6207 01

j.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

k.) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák iskolarendszeren kívüli
oktatása.
l.) Iskolában szervezett intézményi közétkeztetés
m.) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátáshoz
n.) Térítési díjas tanórán kívüli foglalkozások megtartása

4. Évfolyamszám tagozatonként:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:
a.) Általános Iskola alsó tagozat 1-4. évolyam 8. oszt.
b.) Általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8. oszt.
c.) Napközi 5 csoport

Móra Ferenc Általános Iskola:
a.) általános iskola alsó tagozat 1-4. évfolyam 8. oszt.
b.) általános iskola felső tagozat 5-8. évfolyam 8. oszt.
c.) eltérő tantervű tagozat 1-8. összevont osztály 2. oszt.
d.) napközi 3 csoport

Szalai Sándor Általános Iskola Örményes
a.) általános iskolai alsó tagozat 1-4. évfolyam 2 oszt.
b.) általános iskolai felső tagozat 5-8. évfolyam 4 oszt.
c.) napközi 1 csoport

.
Általános Iskola Kuncsorba
a.) általános iskolai alsó tagozat 1-4. évfolyam 1 oszt.
b.) napközi 1 csoport

Szakiskola Intézményegység:
szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 2 oszt.
szakoktatás 11-13. évfolyam 4 oszt
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5. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola:
a.) Általános Iskola 1-8. évolyam: 448 fő
b.) Napközi 134 fő

Móra Ferenc Általános Iskola:
a.) általános iskola 1-8. évfolyamán : 448 fő
b.) eltérő tagozat összevont osztálya: 12 fő
c.) napközi 78 fő

Szalai Általános Iskola Örményes
a.) 1-4. évfolyam 42 fő
b.) 5-8. évfolyam 84 fő
c.) napközi 26 fő

Általános Iskola Kuncsorba
a.) 1-4. évfolyam 30 fő
b.) napközi 15 fő

Szakiskolai intézményegység:
szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam 60 fő
szakiskolai szakmai oktatás 11-13. évfolyam 64 fő

III. Gazdasági és egyéb előírások

1. A feladatellátást szolgáló vagyon: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az
intézmények elhelyezésére szolgáló épületek, építmények, a működéshez szükséges
tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves költségvetésben biztosított
pénzeszközök.

2. Az intézmények elhelyezésére szolgáló épületet, építményeket a fenntartó
önkormányzatok képviselőtestületei ingyenesen biztosítják az intézmény részére.

3. A működéshez szükséges tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyakat
településenként a fenntartó önkormányzat ingyenesen biztosítja.

4. Vagyon feletti rendelkezési jog:
Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat, Örményes Önkormányzat, Kuncsorba
Önkormányzat
Használó: Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, mint társult intézmény

5. Intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A tagintézmények éves előirányzatát
az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, mint társult intézmény
költségvetése tartalmazza, így a tagintézmények a saját előirányzatuk felett
részjogkörrel rendelkeznek (részjogkörű költségvetési egységek).

6. Intézmény törzsszáma: 412595 PIR
7. Költségvetési számlaszáma: 11745066-15409993-30260001
8. Az alap és kiegészítő tevékenységet az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.
9. Vállalkozási tevékenységet nem végezhet az intézmény.
10. ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Székhely Egység Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Török Csaba polgármester



17

4.) Rédai János polgármester
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Polgármesteri Hivatal

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása
56 29 00 Egyéb vendéglátás
68 20 00 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82 99 00 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85 20 10 Alapfokú oktatás
85 31 00 Általános középfokú oktatás
85 41 00 Szakmai középfokú oktatás
85 59 00 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
88 91 30 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
91 01 00 Könyvtári, levéltári tevékenység

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának 2. sz. melléklete
Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751768 Intézményi vagyon működtetése
751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

802214 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás

802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
805113 Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,

oktatása
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
749914 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
801236 Általános iskolai felnőttoktatás

802225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok (felkészítés a kompetencia alapú oktatásra)
805212 Pedagógiai szakszolgálat

-.-.-.-.-.-.-

10.) napirend: Előterjesztés óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztési pályázatról
előadó: polgármester

Az Oktatási, valamint a Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Dr.Bacsa László a határozatban az összegeknél az „eFt”-ot törölni kell.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság ülésén felvetődött, hogy a szapárfalui óvoda udvara most is kicsi, ami a
tervezett fejlesztéssel, játékok felszerelésével még tovább csökken.
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Hillender Györgyné: a szapárfalui tagóvoda gyereklétszámának tökéletesen elegendő az udvar területe.

A képviselők az előterjesztést elfogadják és 12 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

49/2009. (III.26-) sz. önkormányzati határozat

Óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával a
Önkormányzati miniszter 8/2009 (II.26.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázati felhívásra.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 24.650.000 Ft összegben,
Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:

Összesen
Pályázati forrás (80%) 19.720.000 Ft
Saját erő (20%) 4.930.000 Ft
MINDÖSSZESEN: 24.650.000 Ft

3. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 24.526.196 Ft bruttó összegben,
Iskola infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:

Összesen
Pályázati forrás (80%) 19.620.957 Ft
Saját erő (20%) 4.905.239 Ft
MINDÖSSZESEN: 24.526.196Ft

Erről értesül:
1. Huber Ferenc, polgármester
2. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Ambrus Dénes, igazgató
4. Hillender Györgyné, igazgató
5. Képviselőtestület tagjai
6. Nardai Dániel, települési menedzser

11.) napirend: Előterjesztés orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról
előadó: polgármester

Nida Imre: a Szociális és egészségügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Az anyagot vita nélkül, 12 igen szavazattal a képviselők elfogadják.

50/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Sol-Oriens Bt. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a törökszentmiklósi
központi orvosi ügyelethez nem kíván csatlakozni, és az ügyeletet a jelenlegi
rendszerben Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba település továbbra is közösen
működteti.
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Erről értesül:

1.) Dr.Szalóki Árpád Sol-Oriens Bt. Ügyvezetője Törökszentmiklós
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Örményes Polgármestre
5.) Kuncsorba Polgármestere
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Orvosi Rendelő Fegyvernek

12.)napirend: Előterjesztés az orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról
előadó: polgármester

Nida Imre/Tukarcs Istvánné/Tűhegyi Julianna: a Pénzügyi, Szociális illetve Ügyrendi bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Huber Ferenc: A Sol Oriens Bt Örményes és Kuncsorba önkormányzatától kisebb összegű hozzájárulást kért
volna, mint ami most a határozati javaslatban szerepel, de a két önkormányzat képviselőtestülete az
előterjesztéshez csatolt határozat szerint döntött.

A képviselők egyetértenek az előterjesztéssel és vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

51/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a határozat melléklete szerinti
orvosi ügyeleti ellátásra szóló „Megállapodás”-al és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Török Csaba polgármester Örményes
3.) Rédai János polgármester Kuncsorba
4.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

51/2009.(III.26.) sz. határozat melléklete
Megállapodás

Mely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat nevében eljáró Huber Ferenc polgármester, Örményes Község
Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester és Kuncsorba Község Önkormányzat nevében eljáró Rédai
János polgármester között, összevont, azonos telephelyű rendelőre telepített orvosi ügyelet ellátásáról, az alábbi
feltételekkel:

1. Az ellátás területe: Fegyvernek nagyközség, Örményes község és Kuncsorba község közigazgatási területe.
2. Az ellátás időpontja a 204-33/2004. sz. működési engedély alapján:

 munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig
 munkaszüneti – és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az azt követő első munkanap 08.00 óráig.

3. Az ügyeleti szolgálat telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A sz. alatt lévő Orvosi Rendelő.
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja a 21/1998.(VI.3.) NM rendeletben foglaltak szerinti minimum

személyi- és tárgyi feltételek biztosítását. Az ügyeleti feladatok ellátásával megbízza Dr Tóth Sarolta, Dr
Méhész Judit, Dr Sáfár Csilla, Dr Kukszova Valentyina és Dr Heitler Csongor háziorvosokat, illetve a felsorolt
háziorvosok asszisztenseit. A Felszabadulás út 128/A alatt lévő Orvosi Rendelőben biztosítja a feladatellátáshoz
szükséges helyiség és eszköz igényt. A feladat ellátásához ügyeleti gépjárművet és gépkocsivezetőt biztosít.
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5. A megállapodó felek vállalják, hogy az ügyeleti ellátás TB finanszírozása és tényleges költségei közötti
különbséget saját költségvetésükből finanszírozzák. A hozzájárulás mértéke az 5/2009.(II.19.) sz. önkormányzati
határozat alapján Kuncsorba hozzájárulása 30.000.- Ft /hó, a 20/2009.(II.25.) sz. önkormányzati határozat
alapján Örményes önkormányzati hozzájárulása 40.000.- Ft/hó 2009. január 1-i hatállyal. A hozzájárulás
megállapított éves összegét négy egyenlő részletben tárgynegyedévet megelőző hó utolsó munkanapjáig a
fegyverneki Orvosi Rendelő 11745066-15409993-30300004 számú számlájára utalja.

6. Ezen megállapodás 2009. január 1-től érvényes.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják. Ezzel egyidejűleg a 2004. június 30-án
kelt megállapodás hatályát veszti.

Fegyvernek, 2009. ………………

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Örményes Község
nevében eljáró nevében eljáró

Huber Ferenc polgármester Török Csaba polgármester

Kuncsorba Község
nevében eljáró

Rédai János polgármester

(A képviselők száma kiegészült 13 főre)

13.)napirend: Előterjesztés településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztési hitelről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Németh Attila: Nem biztos, hogy az OTP-nél a legjobb hitelt felvenni. Felajánlja segítségét, közbenjárását az
MNB-nél történő hitel felvételhez.

Huber Ferenc polgármester: az önkormányzat csak a számlavezető intézetnél – OTP – nél – vehet fel hitelt.

Az előterjesztéssel a képviselők egyetértenek és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

52/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5.216 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációjának
megvalósítása

3.) A hitel futamideje 5 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2015. december 15.
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 NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.
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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.)napirend: Előterjesztés mezőgazdasági gép vásárláshoz hitel felvételről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság egyetért az előterjesztéssel

Herman József: Milyen mezőgazdasági gépről (szárzúzó) van szó?

Németh Attila: mennyi az a terület, amit vetőgéppel művel az önkormányzat, hány hektár földje van?

Huber Ferenc polgármester válasza: A szárzúzót parkokban, erdőben, temetőkben, stb. lehet használni, a
levágott anyag összezúzására. A meglévő gép 15-16 éves.
Az önkormányzat 160 ha szántóval (+ gyep) rendelkezik, a vetőgépet 90 ha-on kell használni.

Hozzászólások:

Németh Attila: az anyagban javasolt gépek nagyon elavultak, nagyon rossz minőségűek, legfeljebb kis
parcellákra használhatók. Régen jók voltak, de ma már ezekkel nem versenyképes a termelés, a piacon az
önkormányzat nem tud megmaradni. Egyébként is megkérdőjelezi, hogy kell-e az önkormányzatnak a
mezőgazdasággal foglalkozni.

Ficsor Dénes nem osztja Németh Attila véleményét. Az önkormányzatnak ilyen kistételű föld műveléséhez
nincs szüksége nagyobb beruházásra.

Huber Ferenc polgármester: az önkormányzatnak nem a verseny a célja. Más egy önkormányzati és más egy
mezőgazdasági cég.

A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében elfogadja és az alábbi két határozatot hozza:

53/ 2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás mezőgazdasági gép vásárlására

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2.640 eFt
összegig a 2009. évi költségvetése terhére az alábbi mezőgazdasági gépek vásárlására:

(eFt)
Megnevezés Nettó ár ÁFA Bruttó ár
1. 1 db 6 SPC soros függesztett, pneumatikus
szemenkénti vetőgép

580 116 696

2. 1 db JAR-MET típusú függesztett szántóföldi
permetező

360 72 432

3. 1 db szárzúzó RZ3-AC M-1421/AC 1.260 252 1.512
Összesen: 2.200 440 2.640
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2. A fejlesztés kiadásait az alábbi forrásokból biztosítja:

(eFt)
Forrás megnevezése Forrás összege
1. Saját erő – folyószámla hitel 110
2. Visszaigényelhető ÁFA 440
3. Fejlesztési hitel 2.090
Beruházás összes forrása: 2.640

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

54/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.090.000 Ft fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja Az Önkormányzati törvény által a helyi önkormányzatok számára előírt
kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházás –
mezőgazdasági gép vásárlás.

3.) A hitel futamideje 3 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2012. december 15.
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 NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

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

15.)napirend: Előterjesztés a Katolikus Karitász és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra
Ferenc Általános Iskola tagintézménye táboroztatási kérelmének támogatásáról

előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság mindkét határozati javaslatot az alábbi módosítással ajánlja elfogadásra:
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„A kapott támogatás felhasználásáról és elszámolásáról Támogatási Szerződés készül.” mondat törlése, helyette:
„Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.”

Kérdés, hozzászólás nincs, a testület a Pénzügyi bizottság módosító javaslatával, 13 igen szavazattal az alábbi
két határozatot hozza:

55/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat

A Katolikus Karitász táboroztatási kérelmének támogatására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település környezetvédelméről szóló
13/2005. (IV. 29.) sz. rendelet 19.§. szerint létrehozott környezetvédelmi alap terhére a
Katolikus Karitász Fegyverneki Csoport táborozási programját 75.000 Ft-tal támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Katolikus Karitász Fegyverneki Csoportja
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai

56/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat

Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény táboroztatási kérelmének
támogatására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település környezetvédelméről szóló
13/2005. (IV. 29.) sz. rendelet 19.§. szerint létrehozott környezetvédelmi alap terhére az
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény táborozási
programját 124.500 Ft-tal támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Orczy A.Ált.Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai

16.)napirend: Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítására
előadó: polgármester

A Pénzügyi, valamint az Ügyrendi bizottság a rendelet módosítással egyetért.

Az előterjesztést vita nélkül, 13 igen szavazattal a testület elfogadja és a következő rendeletet alkotja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2009.(IV.1.) számú rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
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17.)napirend: Előterjesztés „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” c. pályázatról
előadó: polgármester

Az Ügyrendi, Szociális és Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

57/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” c. pályázatról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatása” pályázati kiírásra.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai

18.)napirend: Előterjesztés Közfoglalkoztatási Terv jóváhagyásáról
előadó: polgármester

Az Ügyrendi, Szociális és Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a tervet.

Huber Ferenc polgármester: A közfoglalkoztatási program nagy létszámot mozgat meg, aki azt nyilatkozta,
hogy nem fogadja el (9-10 fő), annak megszűnik a segélyezési jogosultsága. Sok az adminisztrációs munka.

Hozzászólások:

Herman József: Biztosan lesz értelme ennek a munkának, de csak úgy, ha egy megkezdett feladatot be is
fejeznek, pl. parkok rendezésénél, avar összegyűjtésénél és elszállításánál.
Úgy gondolja, hogy a településen nincs annyi feladat, hogy egy éven keresztül 60 embert lehessen a
közterületeken foglalkoztatni.

Ficsor Dénes: Sokkal jobb lett volna, ha ezek az emberek értékteremtő munkát végezhetnének a vállalkozóknál.
Vállalkozások is jelezték, hogy szívesen vennék az ilyen fajta segítséget.

Nida Imre: Az is értékteremtő munka, amit az önkormányzatnál és intézményeknél végeznek. Nagyon sok
olyan feladat van a közterületen, ahol munkát lehet adni az embereknek.

Németh Attila nem osztja Nida Imre véleményét. Külföldi példát hoz fel, ahol a vállalkozások fizetnek a
városnak azért, hogy finanszírozni tudják a városüzemeltetési feladatokat.
Jobb lenne, ha a vállalkozóknál jelenne meg a közfoglalkoztatás, de az önkormányzat mögötte állna.

Tűhegyi Julianna: Jó dolog a közmunka foglalkoztatás. Ezzel járó bürokratikus munkát hosszú távon a
vállalkozások nem tudnák vállalni. Ha most megszokják a lakók, hogy a házuk előtt a közmunkások össze
szedik a szemetet, később is erre várnak.

Krupa István: Vannak, akik önhibájukon kívül lesznek munkanélküliek. Saját tapasztalatból tudja, hogy nehéz
a munkába való visszaállításuk.
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A képviselők az anyagot elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

58/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Nagyközség
közfoglalkoztatási tervét e határozat mellékleteként elfogadja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó Jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai
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58/2009.(III.26.) SZ. HATÁROZAT MELLÉKLETE

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV

2009.

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÓ

1993. ÉVI III. TÖRVÉNY

ALAPJÁN

2009. JANUÁR
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ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Cím: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Képviselő: Huber Ferenc, polgármester

Adószám: 15409993-2-16

Törzsszám: 409997

KSH: 15409993-7511-321-01

Telefon: 06-20/5398-109

Fax: 06-56/556-010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu

Kapcsolattartó neve: Kuntzer Mártonné, igazgatási csop. Vez
Nardai Dániel, települési menedzser

Telefon: 06-56/556-022
06-56/556-016

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
(1993. évi III. tv.) rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a településnek a
saját adottságaihoz igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program elkészítését.

Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági
szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A
szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők
kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.

Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt
munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a
személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát
vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

A terv a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti előírásoknak megfelelő tartalmi elemekkel készült.

JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁS

1993/III TV. 37/A. 2.) A.) BEKEZDÉS

Fegyvernek Nagyközség nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
(ÁFSZ 2008. december)

Nyilv.
Össz.

Fő

Foly. Nyilv.
Össz > 365

nap
fő

Járadék
tip.

Ellátás.
Fő

Segély tip.
ellátás

fő

Rendszeres
szoc. Seg.

fő

Munkav kor.
Népesség

fő

Relatív
mutató %

fő

505 148 120 23 196 4609 10,96

Fegyvernek Nagyközség munkaképes korú népességének száma 4.609 fő. Átlagos munkanélküliségi rátája a
2008. december 20-i adatok szerint 10,96 %. A nyilvántartott álláskereső száma 505 fő. A nyilvántartott
álláskeresők 29 %-a (148 fő) 1 évnél hosszabb ideje munkanélküli. Összegzésként elmondható, hogy
jellemzően az elavult szakmákkal rendelkezők, valamint az alacsony iskolai végzettségűek, szorultak ki az
elsődleges munkaerőpiacról.
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Rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult személyek képzettség szerinti összetétele a
……………………… nyilvántartás szerint 2009. január hónapban akik a közfoglalkoztatási terv

keretében foglalkoztathatók

Össz.

8. általános iskola alatti 34

8 általános 166

szakmunkásképző, v. szakiskola 51

gimnázium 5

szakközépiskola 4

technikum 2

főiskola, egyetem 0

Mindösszesen 262

Ebből képzésre kötelezett 35 éven aluliak 15

A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál a korábban az önkormányzatnál közhasznú munkát
végző személyeket, valamint — az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által szolgáltatott
adatok alapján — a 2009-es évben a településről regisztrált álláskeresőként nyilvántartott személyek és a
munkanélküli ellátásban részesülő személyek azon hányadát vettük figyelembe, akik a Szociális törvény
szerint az „aktív korúak ellátására – ezen belül a rendszeres álláskeresési támogatásra” jogosultak.
A foglalkoztatási tervben így összességében 262 fővel számolunk a 2009-es évben.

Foglalkoztatás időtartama

A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük, hogy
valamennyi foglalkoztatottal megkötött szerződés napi 8 órás munkavégzéssel, 90 napra jön létre.

 Munkavégzés helye

A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más
körülmények (pl, időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.

A foglalkozatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, míg szakképzettséghez
11 személy munkakörét kötöttük. Ebből adódóan a munkavégzés a többség esetében közterületen, míg egy
kisebb hányad munkája konkrét helyen történik.

 Feladatok

A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását
értjük, amelyről — jogszabály alapján — a helyi önkormányzat gondoskodik.
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (19190. évi LXV. tv.) 8. § -a

A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése:

I. Közterületi segédmunkák:

1. Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása
 Kocsordosi csatorna karbantartása 0+000 - 3+566 szelvények között
 Büdöséri 1-1 belvízcsatorna karbantartása 2+160 - 3+090 szelvények között

2. Közterület takarítás, hulladék-gyűjtés
 4. sz. főút 126+500 - 134+200 szelvények között
 34. sz. út 0+000 - 5+100 szelvények között
 3216. sz. út 0+000 - 5+400 szelvények között
 4204. sz. út 13+600 - 17+600 szelvények között
 Település belterületi utak 53,7 km
 Sóút összekötő út 2 km
 Alsóréti Holt-Tisza 1+200 - 11+000 szelvények között mindkét parti

sávban
 Települési külterületi utak

3. Kézi kaszálás
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 Önkormányzati telkek, ingatlanok 17 db, 4 ha
 Elhanyagolt magáningatlanok 30 db
 Parlagfű irtás igény szerint

4. Gallyazás
 Erdők felmetszése 13 ha 6230 m2

 Parkok virágosítása: Szapári park 8451 m2

5. Utak karbantartása, padkázás
 Dózsa Gy. út 2250 m
 Táncsics M. út 2800 m
 Liszt F. út 400 m
 Damjanich J. út 1900 m

6. Temetők karbantartásában való részvétel
 Szapárfalui temető 1 ha 4439 m2

 Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m2

 Annaházi temető 4 ha 9850 m2

7. Hó és síkosság mentesítés
 Közintézmények előtti területek.

II. Takarítás:

Intézményeknél:
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

o Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
o Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
o Szakképző I., II., III.
o Sárga Iskola

 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
 Művelődési Ház és Könyvtár
 Gyermekélelmezési Konyha
 Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
 Fegyverneki Vízmű

III. Portás:

 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

IV. Gondnok:

 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

V. Koordinátor:

 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
 Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
 Szakképző I., II., III.

VI. Szociális kisegítő munka:

 Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

VII. Adminisztrátor:

 Polgármesteri Hivatal



30

KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN ELLÁTANDÓ KÖZFELADATOK ÜTEMEZÉSE

1993/III TV. 37/A. 2.) C.) BEKEZDÉS

Hó/fő I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. II. III. IV. V. VI. VII. Össz.

Márc. 20 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Ápr. 20 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Máj. 5 10 5 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Jún. 5 10 5 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Júl. 5 10 5 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Aug. 5 10 5 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Szept. 5 10 5 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Okt. 20 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Nov. 20 5 6 18 4 2 3 8 1 67

Dec. 20 5 6 18 4 2 3 8 1 67
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A KÖZFOGLALKOZTATÁS FINANSZÍROZÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK

1993/III TV. 37/A. 2.) D.) BEKEZDÉS

* A foglalkoztatottak első csoportja: 2009. március 16 - 2009. július 31. között

** A foglalkoztatottak második csoportja: 2009. augusztus 1 – 2009. december31. között

A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál a 2009-ben foglalkoztatott
létszámot 262 főben határoztuk meg. Ez a létszám akkor realizálódik, ha a számításba vehető jogosultak
valamennyien közcélú munkára jelentkeznek az önkormányzatnál.
Egyrészt ennek kicsi a valószínűsége, továbbá a munkaerő-igény nem egyszerre, azaz eltérő időpontokban
jelentkezik az önkormányzatnál, így a havonta foglalkoztatott létszámot 67 főben határoztuk meg.

Fentiekből adódóan, a foglalkoztatottak – finanszírozási szempontú — meghatározásánál 67 főre határoztuk
meg a saját és a központi költségvetési forrásigényt.

Program költsége Ft

Igényelt támogatás (95%): 61.314.045

Kötelező önrész ( 5 % ): 3.227.055

A program összes költsége: 64.541.000

Fegyvernek, 2009. március 2.

.......................................................... ...........................................................
aláírás aláírás

Mellékletek:

1. melléklet: Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi adatok alapján)
2. számú melléklet: Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése (2009. évi új
szabályok szerint tervezett adatok alapján)
3. számú melléklet: Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi
új szabályok szerint

Hónap
Létszám

fő

Munkabér
71.500
Ft/fő

Járulék
(29 % + 3

%)

M. bér +
jár.

Összesen

EHO
1.950
Ft/fő

Mindössz.
Bér

Támogatás
95 %

Saját erő
5 %

Márc * 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Ápr 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Máj 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Jún 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Júl ** 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Aug 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Szept 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Okt 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Nov 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Dec 67 4 790 500 1 532 960 6 323 460 130 650 6 454 110 6 131 405 322 706

Mindössz. - 47 905 000 15 329 600 63 234 600 1 306 500 64 541 100 61 314 045 3 227 055
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1. számú melléklet

I.
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése

(2008. évi adatok alapján)

S
o

rs
zá

m

Megnevezés

Rendszeres
szociális

segélyben
részesülő

(fő)

Közcélú
foglalkoztatásban

részt vett
(fő)

Közcélú
foglalkoztatás

Közcélú
foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett

összeg
(Ft/év)

1.

Létszáma (a+b+c): 293
a) egészségkárosodott 3
b) nem foglalkoztatott 285
c) támogatott
álláskereső

5

2.

Életkora:
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idősebb

114
148
23

3.
Neme:

a) férfi 161
b) nő 127

4.

Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti 34
b) 8 általános 139
c) szakmunkásképző
vagy szakiskolai
végzettséggel
rendelkezik

57

d) gimnázium 10
e) szakközépiskola 7
f) technikum 4
g) főiskola, egyetem 0

5.
Háztartás formája:

a) családban élő 157
b) egyedül élő 131

6.
Folyósított segély
átlagos összege
(Ft/hó/fő)

31 500

7.

Konkrét munkafeladatok
megnevezése,
felsorolása (pl.
köztisztasági,
adminisztratív stb.)

8.

Munkák teljesülése:
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

9.
Foglalkoztatók köre
(felsorolás)

10.
Foglalkoztatások átlagos
időtartama (nap)

11.
Közcélú foglalkoztatás:

a) tervezett összeg
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(saját forrással együtt)
b) felhasznált összeg
c) ebből saját forrás

12.

Kifizetett rendszeres
szociális segély:

a) központi forrásból
b) helyi forrásból

Megjegyzés:

A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát, hanem a 2008. évben közhasznú
foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszámát is figyelembe kell venni, mivel 2008. évben a
közhasznú foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak.
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2. számú melléklet
II.

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Sor-
szám

Megnevezés

Aktív korúak
ellátására
jogosultak

(fő)

(Köz)foglal-
koztatásba
bevonhatók

(fő)

(Köz)foglal-
koztatásba

nem
bevonhatók

(fő)

Elsősorban
képzésre

kötelezett 35
éven aluliak

1. Aktív korúak ellátására jogosultak
létszáma (a+b):

288

a) rendszeres szociális segélyezettek
összesen:

26

ebből:

 egészségkárosodott 3 3

 55. életévét betöltötte 23 23

 14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító
intézményben nem tudják
biztosítani

0 0

b) rendszeres munkavégzésbe
bevonhatók

262

2. Foglalkoztatásba bevonhatók életkora
(a+b):

a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti

3.* Neme (a+b):
a) férfi
b) nő

4.* Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem

5.* Háztartás formája:
a) családban élő
b) egyedül élő

6.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):

a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános

*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével
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3. számú melléklet
Közfoglalkoztatási terv

az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Sor-
szám

Megnevezés

Rendelkezés-
re állási

támogatásra
jogosultak

nemenkénti
megoszlása

(fő)

Közfeladatok
megjelölése

Foglal-
koztatás

szervezése

Finanszírozá
s összege

Ft

férfi nő

1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személyek életkor szerinti várható összetétele
összesen (a+b):

159 103

a) 35 évnél fiatalabb 68 46

b) 35-55 év közötti 91 57

2. Részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok:

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális
kisegítő
munkás
adminisztrátor

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév Közterületi

segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális
kisegítő
munkás
adminisztrátor

II. negyedév Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális
kisegítő
munkás
adminisztrátor

III. negyedév Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális
kisegítő
munkás
adminisztrátor
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IV. negyedév Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális
kisegítő
munkás
adminisztrátor

c) megjelölt munka szakképesítési
szükséglete:

a) 8 általános 96 70
b) szakképesítés 30 21
c) középiskola 9 2
d) felsőfokú képesítés 0 0

3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához
szükséges létszám

67 67

4. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele:

a) 8 általános 96 70

b) szakképesítés 30 21

c) középiskola 9 2

d) felsőfokú képesítés 0 0

5. Foglalkoztatás szervezésének módja:

a) önkormányzat

b) önkormányzati társulás

c) e célra létrehozott szervezet

d) meglévő más szervezet

6. Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges
forrás:

a) önkormányzati
b) központi költségvetés

19.)napirend: Előterjesztés a Lehel u. 3. sz. ingatlan értékesítéséről szóló határozat visszavonására
előadó: polgármester

A képviselőtestület vita nélkül, 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza.

59/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Lehel u. 3. sz. alatti telek
értékesítéséről szóló 170/2008.(IX.25.) sz. határozatot – az adásvétel meghiúsulása
miatt – visszavonja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Palcsi Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2.
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4.) Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja
5.) Képviselőtestület tagjai

20.)napirend: Előterjesztés a 4048 hrsz ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

60/2009. (III. 26.) sz. önkormányzati határozat

a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 107. §. (7) bek. alapján kezdeményezi a Szolnok Városi
Bíróságnál a fegyverneki 4048 hrsz. alatti 191 m2 nagyságú, 0.48 AK értékű
zártkerti szántó önkormányzati tulajdonba adását.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

21.)napirend: Előterjesztés a 0188 hrsz országos közút ingyenes átadására
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

61/2009. (III. 26.) sz. önkormányzati határozat

a fegyverneki 0188 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest,II. Ker. Lövőház u. 39.) kezelésében
lévő fegyverneki 0188 hrsz.-ú kivett országos közút, 1 ha 7096 m2 területű ingatlan ingyenes
átadását elfogadja.

A Képviselőtestület kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés terhére 50 e Ft összeg erejéig
az átadással kapcsolatos költségekre.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető
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22.)napirend: Előterjesztés a Móricz Zs. úti bérlemény bérbeadásáról
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

62/2009. (III. 26.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d, sz. alatti helyiségeket, közérdekből
bérbe adja Varga János Vésztő, Kossuth u. 119. sz. alatti lakos részére
2009. május 1-től 2010. április 30-ig.

A bérleti díj 20.000.- Ft + Áfa/hó.

Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

23.)napirend: Költségvetési szervek besorolásáról és alapító okiratairól
előadó: polgármester

A Pénzügyi, Szociális, valamint Oktatási bizottság változtatás nélkül egyetért az előterjesztett anyaggal.

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság észrevételei:
A közintézmények közül kimaradt a Művelődési Ház és Könyvtár. Ugyanitt az Orczy iskolánál törölni kell
a „Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) szöveget.

Huber Ferenc polgármester kiegészítésében elmondja, hogy még csak előzetes anyagról van szó, az
átszervezési elképzelések még nem kiforrottak. Így pl. nem tudni még a Körjegyzőség besorolása hogyan
fog alakulni, legyen-e négy közüzem; a vízmű és a községgazdálkodási intézmény összevonása; a
közvilágítás besorolása. Ezért most csak tudomásulvételt javasol.

Hozzászólások:

Németh Attila: Ez az, amit már évek óta szorgalmaz és örül, hogy végre a testület elé került ez a téma.
Idézi az előterjesztésből a „ tisztességtelen piaci magatartás és a verseny korlátozás tilalmáról szóló
törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység” szövegrészt, ami szerint beigazolódva látja eddigi
állítását, hogy változtatni kell, nem kell minden áron életben tartani az önkormányzat mezőgazdasági
tevékenységét. Ezért szólalt fel többször az önkormányzati földvásárlások ellen. Ma már minőségi piaci
versenyről van szó, amiben az önkormányzat nem állja meg helyét. 5-10 év múlva nem lesz létjogosultsága
a 100 ha önkormányzati földnek, csak a támogatási rendszer fogja életben tartani.
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Huber Ferenc polgármester: Ez így teljesen nem igaz. A meglévő eszközök jobb kihasználásáról van szó. Az
önkormányzatnak nem is érdeke, nem is célja a versenyképesség.

Herman József kétségbe vonja, hogy 4 emberrel ki lehet termelni 55 milliós bevételt a mezőgazdasági
feladaton. Továbbra is fenntartja, hogy az önkormányzati feladatokat össze lehet mosni. Ezt látja a
temetkezésnél is. Pl. Pető Károly március 8-án a hivatali temetkezési célra használt autóval húzta a saját autóját;
Négyesi Miklós maszekból az önkormányzatnak dolgozik, munkaidő alatt két hivatali dolgozó takarította
Négyesi kombájn gépét. Szeretne ezekben tisztán látni.
Néhány vállalkozó panaszkodik, hogy az önkormányzat a bérmunkában alul vállal.

Huber Ferenc polgármester: Nyilván könnyebb lenne az önkormányzat helyzete, ha 200 millió helyi adója
lenne. Meg kell érteni, hogy nincs forrás, ezek a tevékenységek teszik lehetővé, hogy a lakossági szolgáltatások
ne legyenek drágák. A mezőgazdasági szakfeladaton a meglévő eszközök kihasználásával, 2 ember, 4 traktorral
termeli meg a bevételt.
A képviselőket nem érdekli, hogy mennyi a hivatali dolgozók fizetése.
Az sem tisztességes magatartás, hogy valaki videózik és nem tesz bevallást. Legalább a képviselőnek meg
kellene ezt tenni.
A köztemető fenntartás önkormányzati feladat, a temetkezés az önkormányzat nyakába szakadt, vállalkozó
sokkal többet kérne a szolgáltatásért.

Németh Attila: Érdekli, hogy mennyi a fizetés és az is, hogy hogyan lehet annyi vagyont a fizetésből
összeszedni. De nem kíván erről beszélni, mert az idő úgy is kiforrja.

Ambrus Dénes: Eddig minden földvásárlást megszavazott és ha lesz ilyen javaslat, ezután is meg fogja
szavazni, mert ezzel is gyarapodik a település, nem volt rossz befektetés földet vásárolni, és ezzel senkit nem
szorított ki az önkormányzat. Támogatja, hogy az önkormányzat a jövőben is részt vegyen a települést gazdagító
tevékenységben addig, amíg az emberek meg nem erősödnek, hogy a piaci életben részt tudjanak venni.
A temetkezésnél mérlegelni kell, hogy ha vállalkozás végezné ezt a szolgáltatást, mennyivel kerülne többe a
lakosoknak.

Huber Ferenc polgármester a vitát lezárja és megkérdezi, hogy az anyagot tudomásul veszi-e a testület?

A képviselők 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

63/2009.(III.26.) sz. önkormányzati határozat

A költségvetési szervek besorolásáról készült tájékoztató tudomásulvétele

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek besorolásáról készült
tájékoztatót tudomásul veszi.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal

A 24-es sorszámú napirendet (kölcsön kérelem) az Ötv. 12. §. (4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen
tárgyalja a testület.

Napirendek után:

Nida Imre tájékoztatja a testületet, hogy a katolikus egyház emléktáblát állít a románok által legyilkot
fegyvernekieknek, eddig 24 főről van tudomásuk.
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Egy nem fegyverneki lakos felháborodásáról tájékoztatja a jelenlévőket, aki elmondta, hogy Sziklai Sándor
olyan tetteket hajtott végre, ami nem teszi méltóvá, hogy utca legyen róla elnevezve.

Tukarcs Istvánné: a közmeghallgatásokkal kapcsolatban külsős önkormányzati bizottsági tag észrevételét
tolmácsolja, eszerint: a szapárfalui közmeghallgatáson a képviselők unott arccal ülték végig a fórumot;
önkormányzati dolgozó botrányosan viselkedett; a képviselők nem szóltak hozzá.

Mint képviselőnek pedig az a kellemetlen, hogy mennyire nem érdekli a lakosokat a fórum, nagyon alacsony
volt a megjelenés, ezért a jövőben meg kellene gondolni, hogy esetleg más formában tartani ezt a lakossági
fórumot.
Észrevételezi továbbá, hogy a képviselőknek legalább egy közmeghallgatáson illene megjelenni. Volt olyan
képviselő, aki egyiken sem vett részt.

Dr.Kiss Györgyné: Számára is zavaró volt a lakosok érdektelensége.

Krupa István: A képviselőnek jogos elvárása lehetne, hogy az állampolgár ne a kocsmából menjen ilyen
fórumra.

Ficsor Dénes: Az adott településrészt érintő dolgokról, témákról kellene beszélni.

Huber Ferenc polgármester: A képviselőknek nincs fogadóórájuk, ezért is van a közmeghallgatás. Biztosan
rászervezés probléma is volt, de a lakosok érdektelenségéhez hozzájárul a média is.

Végezetül megköszöni a megjelenést és az ülést 18,30 órakor bezárja.

kmft

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Tűhegyi Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő


