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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. május 28-i üléséről
Ülés helye: községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné,
Herman József, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolgáltatási
Központ igazgatója, Idősek Klubja vezetői, Tanácsné Soós Erzsébet főépítész, Miklósi Jánosné,
Kuntzer Mártonné csoportvezető, Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező

Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés kezdetén 12 képviselő
jelen van, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Hillender Györgyné képviselőt kéri fel.
A kiadott anyagon túl napirendre javasolja felvenni:
19. Felszabadulás u. 161. sz. alatti üzlethelyiség (Baba-bolt) bérbeadása.
20. A Móricz Zs. úti bérlemény bérbeadásáról szóló 62/2009. (III. 26.) sz. önk. határozat
módosításáról
21.Katolikus egyház kérelméről
22.Szilárd hulladék gazdálkodásról szóló rendelet módosításáról

A napirendek tárgyalásával a képviselők egyetértenek.

Napirendek előtt Budai Klára, az Életfa Hagyományőrző Egyesület vezetője kér szót.
Huber Ferenc polgármester a szót megadja.
Budai Klára egyesületi vezető megköszöni, hogy lehetőséget kapott és tájékoztathatja a
képviselőtestületet az Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület június 3-án 18 órakor a
Művelődési Házban tartandó Trianoni békediktátumra emlékező rendezvényéről. Ebből az alkalomból
a jelenlévőket szóban és írásban is meghívja, és kér mindenkit, hogy jelenlétével erősítse a lelki
összetartozást.
Interpelláció nincs
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Huber Ferenc polgármester kiegészítésében az alábbiakról szól:
A kétpói hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban elképzelhető, hogy fel kell készülni a
Remondis Kétpó Kft. teljes önkormányzati tulajdonba vételére.
A bírósági eljárás szünetel.
Ivóvízminőség-javító program: Fegyvernek és Kengyel nincs a pályázható települések között. Kengyel
valószínű kilép a társulásból.
A Gácsi perben a per újabb tárgyalása július 1-én lesz, mivel a szakértő anyagát a bíróság kiegészíteni
kérte.
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M4 gyorsforgalmi út építése: A piros FIBIK jelzésű nyomvonal Surjány-Törökszentmiklós között
keresztezné a 4-es utat, a zöld FIBIK a Tisza és a jelenlegi 4-es között Fegyvernek-Surjány között
menne. A Földhivatal elzárkózott az utóbbi megoldástól, a Nemzeti Fejlesztési Igazgatóság is
visszalépett. A piros jelzésű kedvezőbb számunkra. Így meggyorsulhat a beruházás, talán nem kell
kiküldeni Brüsszelbe a terveket.
Az Észak-alföldi Régiós Napokban Fegyverneket Varga József méhész is képviselte.
Mentőkutyás Alapítvány kérelméről a következő ülésre tudunk előterjesztés készíteni.
A településközpont rehabilitációja keretében a járda építés megkezdődik, várhatóan egy hónap alatt
elkészül. Az Orvosi Rendelő felújítás részletes terve készül, ez után lehet meghirdetni. A Gondozási
Központ esetében is kell műszaki tartalom a meghirdetéshez. Kissé lassítja a folyamatot, hogy
rehabilitációs szakmérnöknek kell a terveket véleményezni.
Kérdés:
Hillender Györgyné: Milyen szolgáltatásra gondolt a posta? Mit takar az Agora program?
Huber Ferenc polgármester válasza: A posta hajlandó lenne több szolgáltatást felvállalni, az
önkormányzattól várnák, hogy mire van szükség.
Az Agora programba két kistérség és jászsági települések kerültek be. Szeretnének iskolákat
megmozgatni versenyek, kulturális rendezvények szervezésével.
A képviselők a válaszokat és a polgármester tájékoztatóját elfogadják.

2.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a
szakmai munkájáról
előadó: Barta Józsefné intézmény igazgató

Nida Imre: A Szociális és egészségügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Barta Józsefné intézmény igazgató szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad az „Út a munkához”
program keretében az időseknél folyamatban lévő felmérésről. A felmérést eddig az intézmény
létszám hiány miatt nem tudta elvégezni, most azonban e programnak köszönhetően megvalósul ez a
feladat.
Huber Ferenc polgármester: a beszámolási kötelezettséget a szociális törvény írja elő.
A házi gondozást rugalmasan kell kezelni. Az idős gondozás akkor tud eredményes lenni, ha személy
és eszköz biztosítva van.
A képviselők részéről hozzászólás nincs, a beszámolót egyhangú szavazattal – 12 igen – elfogadják.
94/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolóját elfogadja.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.
Erről értesül:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Pénzügyi Csoport
Képviselőtestület tagjai

1. Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 95
előadó: polgármester
A Szociális bizottság, valamint az Oktatási bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Huber Ferenc polgármester: A gyermekvédelem terén egyre nehezebb gondok vannak, ami a
gazdasági válsággal még tovább nő. A társadalmi környezet puhaságának következménye, hogy
jelentős változás nincs.
Ambrus Dénes megköszöni a testületnek a gyermekvédelem terén végzett munkáját. Az iskola a
lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni a nehezen kezelhető gyerekek oktatásában,
nevelésében. Az iskola és a gyermekvédelem terén dolgozó szakemberek együttműködéséről pozitívan
beszél.
A képviselők a beszámolót elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák.
95/2009. /V.28/ sz.

önkormányzati határozat

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtását jónak értékeli, a beszámolót elfogadja.
Egyúttal megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
5./ Gyermekjóléti Szolgálat

3.) A 2009. évi költségvetés módosítása
előadó: polgármester
A költségvetés módosítást valamennyi bizottság véleményezte és elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a költségvetés módosítást elfogadják és a következő
rendeletet hozzák:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2009.(VI.4.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.2.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

2. napirend: A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság észrevételei a következők:
A rendelet felvezető szövegében a törvényi hivatkozást pontosítani kell. Az 1. §-ban a
„környezetvédelmi alap” helyett „közművelődési alap” a helyes szöveg. A 2. és 3. §. sorrendjét fel kell
cserélni.
A képviselők a bizottság javaslatait elfogadják, 12 igen szavazattal a rendelet módosításról az alábbi
rendeletet alkotja a testület:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2009.(VI.4.) rendelet
a helyi közművelődésről szóló - 8/2001.(III.30.), 4/2003.(II.6.), 30/2003.(IX.4.) rendelettel
módosított - 17/1999. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

3. napirend: A civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló rendelet
módosítása
előadó: polgármester
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság a „B” változat szerint javasolja a rendelet módosítás
elfogadását.
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság is a „B” változatot támogatja.
A testület vita nélkül, 12 igen szavazattal a rendelet módosítást a „B” változattal fogadja el.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2009. (VI.4.) rendelete
a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatásáról szóló - 43/2005.(IX.30.)
13/2006.(III.31.), 6/2008.(II.7.), 11/2008.(IV.3.) rendelettel módosított – 2/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

4. napirend: Környezetvédelemről szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

7
Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság egyetért a rendelet módosítással.
Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi bizottság javaslata a következő: az 1. §-ban pontatlan a
megfogalmazás, mert a c.) pont módosulása mellett a szakasz kiegészül d.) ponttal.
Dr.Bacsa László: az 1. és 2. §-ban szükségtelen a bekezdés jelölése, mivel nincs több bekezdés. A 19.
§. (2) bekezdésben javasolja a c. és d. pontot egy pont (c.) alá hozni.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítást a bizottság és Bacsa
képviselő javaslata szerint, amit a képviselők 12 igen szavazattal elfogadnak.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2009. (VI.4.) rendelete
a település környezetvédelméről - 38/2005.(IX.30.), 23/2007.(IX.28.), 31/2007.(XII.6.)
rendelettel módosított- 13/2006.(IV.29.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

8. napirend: A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint a Szerkezeti Terv
módosítása
előadó: polgármester

A napirendi anyagot a bizottságok elfogadásra javasolják.
Hozzászólás:
Herman József: Nagyon tág megfogalmazásnak tartja, hogy különböző létesítményekről, szolgáltató
épületekről beszél az előterjesztés. Ezt jó lenne konkrétabban meghatározni.
A tervmódosításra van-e reális igény?
Tanácsné Soós Erzsébet főépítész: A tágabb megfogalmazás azért szerencsés, mert, ha időközben
újabb igény merülne fel, akkor nem kell ismét módosítani a rendezési tervet. Az ÁFÉSZ az újtelepi
ÁBC területét szeretné bővíteni, amit a jelenlegi rendezési terv nem enged meg, ezért módosítani kell
azt, figyelembe véve a szomszédos iskola esetleges bővíthetőségét is.
A rendeletben előírt méretek teszik lehetővé, hogy egy adott területen nagyobb létesítmény ne
épülhessen, mint amit a szabályok megengednek.
A képviselők több észrevételt nem tesznek, a polgármester szavazásra teszi fel a rendezési tervet és a
szerkezeti tervet.
A képviselők 12 igen szavazattal a rendezési terv módosítását elfogadják és az alábbi rendeletet
alkotják:

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
11/2009. (VI.4.)rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló a 34/2007. (XII.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)
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12 igen szavazattal a településszerkezeti terv módosításáról az alábbiak szerint határoz a
testület:

96/2009. (V.28.)sz.

önkormányzati határozat

a 262/2007.(XII.20.) számú határozattal jóváhagyott Fegyvernek nagyközség településszerkezeti
tervének módosításáról

Fegyvernek nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. tv.
szerint, valamint az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény 7.§(3) b., pontja értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett
Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Fegyvernek nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan a melléklet szerint módosítja a
község településszerkezeti tervéről szóló határozatát, melynek része a módosított
településszerkezeti terv leírása és a TSZ-1, TSZ-2 és TSZ-2/m1 jelű tervlapok.

E határozat 2009. június 4. napján lép hatályba.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

Melléklet a 96/2009.(V.28.) számú határozathoz

Fegyvernek nagyközség 262/2007 (XII.20.) számú Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
1. Az „5. Területegységek” című fejezet kiegészül:
A módosított terület a TSZ-2/m1 jelű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően a 7. számú területegység
része, mely gyűjtőutak által határolt

A kiegészített szövegrész:
5. Területegységek
A település külterületén I. – VIII. –ig terjedően kijelölve, a TSZ – 1 –jelű rajz szerint, lehatárolásuk az
országos jelentőségű közlekedési utak által közrezárt területeken, belterületen 1. – 18. –ig kijelölve, a
TSZ – 2 –jelű tervlap szerint, a főbb közlekedési utak, gyűjtőutak által lehatárolt területeken.
A módosított terület a TSZ-2/m1 jelű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően a 7. számú területegység
része, mely gyűjtőutak által határolt
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2. A „6. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása”
című fejezet kiegészül a vastagon, dőlt betűvel szedett szöveggel:

6. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása
Fegyvernek nagyközség közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre
tagozódik.
Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint szétszórtan a külterületen
vannak.
A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1, TSZ – 2 jelű tervlapok állapítják meg.
A beépítésre szánt területek belterületen jellemzően lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias),
településközpont vegyes terület, kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület, ipari gazdasági terület,
és különleges terület (temetők, szociális otthon) terület felhasználási kategóriákba sorolja a terv.
A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak:
-

meglévő iparterületek
meglévő szennyvíztisztító telep
meglévő bányaterületek, mint különleges területek.

Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek
-

Különleges hulladéklerakó telep területből – Védelmi erdőterület

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek
-

Kertvárosias lakóterületből, kisvárosias lakóterület
általános mezőgazdasági területből, gazdasági erdőterület.

3. A „7. Változó terület felhasználás terület kimutatása” című fejezet és táblázata hatályát veszti
és helyébe új táblázat és szövegrész kerül
„
7. Változó terület felhasználás terület kimutatása

Változó terület felhasználás

Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek
Különleges hulladéklerakó telep területből – ~ 9600 m2 (0,96 ha)
Védelmi erdőterület

Összesen:

~ 9 600 m2 (0,96 ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
~ 42 724 m2 (4,27 ha)
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Kertvárosias
lakóterület

lakóterületből

–

Kisvárosias

Általános mezőgazdasági területből – Gazdasági ~ 1 900 000 m2 (190 ha)
erdőterület

Összesen:

~ 1 942 724 m2 (194,27 ha)

Beépítésre nem szánt területből nem kerül átsorolásra beépítésre szánt terület.
Beépítésre szántból 0,96 ha kerül át a hulladéklerakó telep rekultivációja kapcsán.
Kategóriáján belül 1,94,27 ha -nak változik a terület felhasználása.
A közigazgatási területen a mezőgazdasági területekből összesen 1,9 ha – nak változik a terület
felhasználása, kizárólag erdőterület javára az MTrT alapján.”
4. A „9. Terület felhasználási módok – szintterület sűrűségek (m2/m2)” című fejezet kiegészül a
vastagon, dőlt betűvel szedett szöveggel:

9. Terület felhasználási módok – szintterület sűrűségek (m2 / m2)
A település területén sajátos építési használata szerint a szerkezeti terv az alábbi terület felhasználási
módokat különbözteti meg:
Beépítésre szánt:
- kisvárosias lakóterület sz = 1,2

(sz = szintterület sűrűségi mutató)

A település fő útjának a Felszabadulás út bal oldalán hézagokban elhelyezkedő lakófunkciójú tömbök
területei, valamint Hársfa utca bal oldali tömbjei.
Közművesítettségi mértéke: részleges.
„- kisvárosias lakóterület sz = 1,5

(sz = szintterület sűrűségi mutató)

A település fő útjának a Felszabadulás út bal oldalán hézagokban elhelyezkedő lakófunkciójú tömbök
területei, valamint Hársfa utca bal oldali tömbjei, továbbá a Csillag út – Dózsa György út – Bartók
Béla út – Felszabadulás út által határolt tömbje.
Közművesítettségi mértéke: részleges.”
-.-.-.-.-.-.-

9.napirend. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának és
Megállapodásának módosítása
előadó: polgármester
Az Oktatási, valamint az Ügyrendi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Huber Ferenc polgármester akként helyesbíti a határozati javaslatot, hogy az alapító okirat és a társulási
megállapodás jóváhagyása külön-külön határozatban történjék.
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A képviselők a javaslatot elfogadják és 12 igen szavazattal az alábbi két határozatot hozzák:
97/2009.(V. 28.)sz.

önkormányzati határozat

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának
módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász- Nagykun- Szolnok
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratát a mellékletben
megjelölt változtatásokkal jóváhagyja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Dr.Wirth István a TISZK elnöke
1. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulás neve
Székhelye
Létrehozásának éve
Létrehozását elrendelte

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2008
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a társulási
tag önkormányzatok képviselő-testületei

Jogszabályban
meghatározott közfeladata

1993. évi LXXIX. törvény 89/B §-a alapján a szakképzéssel összefüggő
egyes önkormányzati feladatok végrehajtása

Működési köre

A társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe,
valamint a társulás tagjai által fenntartott iskolák működési köre
A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési
hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM
azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza.
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti alapítói jogok gyakorlói:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u.
171.
Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u.
2.
Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes, Szent István u. 56.
Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság
tér 1.
Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.
Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L.
u. 135/A

Alapító szervek és címük
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Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Felügyeleti szerv

Alapító önkormányzatok képviselő-testületei
Törvényességi felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes, a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős államigazgatási
szerv látja el.
Szakmai felügyeletét a Társulás székhelye szerint illetékes szakképzésért
felelős államigazgatási szerv látja el.
A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát – a társulási
megállapodásban meghatározott keretek között – a Tanács maga állapítja
meg.
Irányító szerv
Társulási Tanács
Irányító szerv székhelye
Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Irányító szerv vezetője
A Társulási Tanács Elnöke
Az irányító szerv megválasztásának rendje:
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely az alapító önkormányzatok képviselőiből áll.
A Társulási Tanács tagjai közül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 12. §-a alapján elnököt és két elnökhelyettest választ minősített többséggel. A társulást az
elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes – képviseli.
A társulás irányítása
A társulás a döntései előkészítése érdekében Jászberény, Szolnok és Karcag székhellyel területi
munkabizottságokat működtet az érintett önkormányzatok képviselőinek közreműködésével.
A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás
működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a projektek
végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és tagjait a Társulási
Tanács választja tagjai közül.
A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz létre, amelynek dolgozói közalkalmazotti
jogviszonyban állnak.
A munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Tanács nevez ki. Az igazgató felett – a kinevezés, a felmentés,
a fegyelmi és kártérítési felelősségi jog gyakorlása kivételével – a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács
Elnöke gyakorolja.
Típusa a költségvetési közszolgáltató költségvetési szerv
szerv tevékenységének közintézmény
jellege alapján:
A feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása:
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van,
- a társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése
tartalmazza, gondoskodik az elemi költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtásáról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet szerint,
- kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény.
Bankszámlarend
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, költségvetési elszámolási
számlával rendelkezik.
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A társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenységét meghatározó szakmai és egyéb jogszabályok:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségéről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzés támogatásáról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
A társulás alaptevékenysége (feladatai)
TEÁOR
szám(ok) T 84.12
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
Szakfeladat
szám
és
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
megnevezés
805915
Oktatási célok és egyéb feladatok
T 85.30
Középfokú oktatás
853000-1
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
T 84.19
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901-1
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
A társulás kiegészítő jellegű tevékenységei:
TEÁOR
szám(ok) T 85.60
Oktatást kiegészítő tevékenység
Szakfeladat
szám
és 856000-2
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
megnevezés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856091-2
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Máshova nem sorolható szervek tevékenysége
856099-2
751197
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
751922
elszámolásai
Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki
T 74.90
tevékenység
Módszertani szakirányítás
749031-2
Minőségbiztosítási tevékenység
749032-2
2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend
TEÁOR’08

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

8419

841901-1

8530

853000-1

8560

856000-2

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

8560

856091-2

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

8560

856099-2

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

7490

749031-2

Módszertani szakirányítás

7490

749032-2

Minőségbiztosítási tevékenység
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A Társulás vállalkozási és kisegítő jellegű tevékenységet nem folytat.
Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja – a Szervezeti és Működési Szabályzatában
felsorolt tevékenységek körében.
Alaptevékenység leírása, a Társulási Tanács feladat és hatásköre
A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ
HATÁSKÖRÖK
1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát.
2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit.
3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet igazgatóját.
4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról.
6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.
B) A TÁRSULÁSRA A TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBŐL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít.
2./ A társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési körében a
regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban
- meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a szakképzés
fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára,
- a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében
egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
- egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor, amennyiben
az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott szakmák
meghatározásánál).
- véleményezi az intézmények átszervezését.
C) TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTI FELADATOK:
1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott
döntéseit elfogadja.
2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi
társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok közös
megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (5)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság
döntésének megfelelő megszervezését.
3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése.
4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában.
5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében.
6./ A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, az ezzel kapcsolatos szerződések
megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a Társulást megillető
pénzeszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás önálló fejlesztési terve
alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek fejlesztésére fordítja.
7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése.
8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása.
9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató
rendszer kiépítése.
10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése.
11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít.
12. Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között.
13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése.
14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű tanulói
kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása.
15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése.
16./ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában.
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A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:
a) Képviseli a Társulást.
b) Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban,
a költségvetési keretben, valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az
irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő
ellátásáért.
c) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését.
d) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét.
e) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési,
felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket.
f) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának
szabályszerűségét.
g) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.
Az igazgató feladatai:
a) Vezeti a munkaszervezetet.
b) Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket.
c) Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit.
d) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett.
e) Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.
f) Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.
A vagyon feletti rendelkezési jog a társulást illeti meg.
A feladatellátást szolgáló vagyon Éves kötelező tagi befizetések, szakképzés fejlesztési hozzájárulás,
megnevezése
pályázati forrás, ingó vagyontárgyak, immateriális javak.
- tulajdonosa
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
A feladatellátást szolgáló vagyon Szolnok, Kossuth Lajos u. 2. szám alatt 1 db irodahelyiség
megnevezése
székhelyként történő használata
- tulajdonosa
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
- használója
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
A feladatellátást szolgáló vagyon Szolnok belterület hrsz. 3246-on 266,7 m2 ingatlanrész
megnevezése
térítésmentes földhasználati joga
- tulajdonosa
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
- használója
Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési
Társulás
megállapodás alapján
ZÁRADÉK:
A Jász-Nagykun-Szolnok
önkormányzatok

Szakképzés-szervezési

Önkormányzat

Határozat szám

Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzata
Jászberény Város Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat
Karcag Város Önkormányzata
Kenderes Város Önkormányzata
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kunszentmárton Város Önkormányzata
Martfű Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Szolnok
Megyei
Jogú
Önkormányzata

Város

Társulás

alapító

okiratát

Polgármester,
elnöke aláírása

az

alapító

közgyűlés
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Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Tiszafüred Város Önkormányzata
Törökszentmiklós
Város
Önkormányzata
Túrkeve Város Önkormányzata
Újszász Város Önkormányzata
Jászárokszállás Város Önkormányzata

számú határozatukkal 2009 július 1-i hatállyal fogadták el.
Szolnok, 2009. június

98/2009.(V. 28.)sz.
A Jász- Nagykunmódosításáról.

önkormányzati határozat
Szolnok

Megyei

Szakképzés-szervezési

Társulás

Megállapodásának

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász- Nagykun- Szolnok
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodását a mellékletben
megjelölt változtatásokkal jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Dr.Wirth István a TISZK elnöke
1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és működtetésére
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18.
§-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésről szóló 1993.
évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a társulás tagjai a szakképzéssel összefüggő
egyes helyi önkormányzati feladatok végrehajtására a következő megállapodást fogadják el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A társulás megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban:
Társulás)
A társulás székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
2./ A társulás jogi személy, térségi integrált szakképző központ. A társulás a szakképzés körében
közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet.
3./ A társulás bélyegzője: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
4./ A társulás működési köre: a társulásba tagként belépő önkormányzatok illetékességi területe,
valamint a társulás tagjai által fenntartott iskolák működési köre
5./ A társulás tagjai:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171
Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56.
Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
Martfű Város Önkormányzata 5435 Martfű, Szent István tér 1.
Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A.
Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

5./a A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák,
illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját a megállapodás melléklete tartalmazza.
6./ A társulás feladatai:
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás a tevékenységi területén igyekszik
elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés
kialakítását. Célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerőpiaci igények kielégítésének elősegítése. Összehangolt – az érdekelt és érintett felek egyetértésén
alapuló – szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési
források hatékony felhasználásának biztosítása. A szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás
presztízsének növelése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben egyre növekvő számú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
és sajátos nevelési igényű tanulók képzési problémáinak megoldásában történő segítségnyújtás a
lemorzsolódás, a képzési rendszerből szakképesítés nélkül kilépők számának csökkentése érdekében.
Az önkormányzati fenntartású intézményeknek a felnőttképzési területen történő részvételét erősíteni
szükséges. Elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris
rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.
Feladata továbbá a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően:
- a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás által,
illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok
számát,
- a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának
jóváhagyásánál.
II. A TÁRSULÁS KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
1./ A társulás keretében az együttműködés határozatlan időre szól. A Társulás megalakultnak
tekinthető, ha a képviselőtestületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta
képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban részt vevő
iskolát tart fenn. A belépés további feltétele, hogy az érintett helyi önkormányzat elfogadja a
regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával
összefüggésben hozott döntéseket.
A társuláshoz csatlakozni minden tanév szeptember 1. napjával lehet. A belépési szándékot legalább
60 nappal korábban kell bejelenteni a társulásnak. A társuláshoz való csatlakozáshoz a képviselő
testület minősített többséggel hozott döntése szükséges, mely a belépési szándékon kívül tartalmazza a
hozzájárulási összeg befizetésének vállalását is.
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A társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot egy tanévvel korábban
kell bejelenteni a társulásnak a képviselő testület minősített többséggel hozott döntésével. A kilépő
taggal a társulás elszámol.
2./ A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges:
- az együttműködési megállapodás jóváhagyásához,
- az együttműködési megállapodás módosításához,
- az együttműködési megállapodás megszüntetéséhez,
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
- a társulásból történő kilépéshez.
3./ A társulás megszűnik:
- ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad.
4./ A társulás megszűnésekor a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a helyi
önkormányzatoknak a vagyon növekménnyel együtt a tanulói létszám arányában vissza kell adni,
kivéve ha jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik. Amennyiben hiány keletkezik, azt
a hozzájárulás alapjául szolgáló tanulói létszám arányában osztják meg a tagok, kivéve ha
jogszabályból, illetve szerződésből más nem következik.
5./ Jelen megállapodás valamennyi képviselő-testület elfogadó határozatával válik hatályossá.
III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A
Társulási Tanács tagjai az előző tanév – a nappali képzés munkarendje szerint folyó szakiskola 9-10,
szakközépiskola 9-12 és szakképzési évfolyamok – tanulólétszáma arányában (közoktatási statisztikai
adatok alapján) számított költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazattal.
Egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több, mint felével.
2./ Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján
lehet.
A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ nyílt szavazással
egy évre. Ezt követően az elnök és a két elnökhelyettes személye évente rotációs rendszerben kerül
megválasztásra. A választás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Jászság, a Nagykunság és
Szolnok térsége is képviselve legyen.
3./ A Társulási Tanács tagjai évente a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban
végzett tevékenységükről, a társulás munkájáról, gazdasági helyzetéről, a társulási cél
megvalósításáról.
4./ A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
5./ A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes, vagy a Társulási Tanács által
felhatalmazott képviselő hívja össze és vezeti. Az ülés helye: váltakozva a Jászság, a Nagykunság és a
Szolnok térség valamelyik társulási tag székhelyén.
6./ Az ülést össze kell hívni:
a.) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal;
b.) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban;
c.) a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára;
d.) a Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére.
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7./ A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök
és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell
küldeni a Közigazgatási Hivatalnak.
8./ A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a társulás tagjainak több mint fele jelen van
és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több, mint felével.
9./ Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához legalább a jelenlévő képviselők több, mint
felének igen szavazata szükséges, és az haladja meg a jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint
felét. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve a jelen megállapodásban
megállapított, a minősített többséget igénylő döntéseket.
10./ Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a Társulási Tanács jelen lévő tagjai több mint
75 százalékának igen szavazata szükséges és az haladja meg a Társulási Tanács összes szavazatának
75 százalékát.
11./ A Társulási Tanács részletes működési szabályait a társulási megállapodásban meghatározott
keretek között a Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg és fogadja el.
12./ A Társulási Tanács Területi Munkabizottságokat hoz létre, mely a Társulási Tanácsnál kisebb
működési területen végez döntéselőkészítő munkát. A Területi Munkabizottság térségi szinten
(Szolnok, Karcag, illetve Jászberény székhellyel) rendelkezik javaslattevő, véleményező jogokkal. A
Munkabizottsághoz tartozó működési területre vonatkozó kérdésekben csak a Munkabizottság
előterjesztése kerülhet a Társulási Tanács elé. Az olyan kérdésekben, amelyekben az összes területi
munkabizottság tárgyal, a Tanács egyezteti a munkabizottságok által kialakított álláspontokat, és így
hozza meg az egész TISZK területére kötelező érvényű döntést. A munkabizottságok szavazati joggal
rendelkező tagjai a Társulási Tanácsba delegált tagok. A Munkabizottság működési szabályairól maga
határoz. A Társulási Tanács által kért ésszerű határidő elmulasztása a munkabizottság javaslatának
figyelmen kívül hagyását eredményezi.
A Területi Munkabizottságok összetétele a következő:
Jászsági területi munkabizottság:
Jászberény Város
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Jászárokszállás Város
Nagykunsági területi munkabizottság:
Fegyvernek Nagyközség
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Karcag Város
Kenderes Város
Kisújszállás Város
Kunszentmárton Város
Mezőtúr Város
Tiszaföldvár Város
Tiszafüred Város
Túrkeve Város
Szolnoki területi munkabizottság:
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Önkormányzat
Martfű Város
Szolnok Megyei Jogú Város
Törökszentmiklós Város
Újszász Város
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12./A Ellenőrző Bizottság
A Társulási Tanács ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amelynek alapvető feladata a Társulás
működésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási szerződésekben rögzített feladatok és a
projektek végrehajtásának ellenőrzése. Az Ellenőrző Bizottság létszáma 5 fő, melynek elnökét és
tagjait a Társulási Tanács választja tagjai közül.
Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre:
- a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt, valamint a
támogatási szerződésben, a projekt irányítási kézikönyvben meghatározott működési rend és eljárási
szabályok betartásának ellenőrzése,
- a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti előrehaladásának figyelemmel kísérése, a célok
megvalósulása ellenőrzése,
- a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elősegítése és ellenőrzése,
- a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel kísérése, értékelése,
- az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetei
véleményezése.
Az ellenőrzése során:

- a Társulás elnökétől tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától, alkalmazottaitól, a
projektvezetőktől illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a bizottságok vezetőitől és tagjaitól
jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
- jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve
megvizsgálhatja azokat,
- jogosult feladata ellátása során külső szakértőt igénybe venni.
Ellenőrzéseiről, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban tájékoztatja.
13./ A Társulási Tanács Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokat, Intézményvezetők Tanácsát,
valamint Tanácsadó Testületet hoz létre. A Szakmacsoportos Tantervi Bizottságokban az intézmények
szakmai delegáltjai vesznek részt, fő tevékenysége a szakmacsoportos modultérképek előkészítése,
annak megvitatása és egyéb szakmai kérdésekben történő egyeztetés. Az Intézményvezetők Tanácsát a
TISZK–ben résztvevő intézmények vezetői alkotják, amely az iskolákat érintő előterjesztéseket
véleményezi a Területi Munkabizottság ülése előtt. A Tanácsadó Testület a szakképzési szerkezet,
beiskolázási stratégia kialakításában lát el javaslattevő, véleményező szerepet a gazdálkodó
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, kamarák, munkaügyi központ képviselőinek részvételével.
14./ A Társulási Tanács feladatainak végzésére nem önálló jogi személyiségű munkaszervezetet hoz
létre. Feladata a társulás tevékenységébe tartozó feladatok közül mindazoknak az előkészítése, illetve
végrehajtása, amelyeket számára a Társulási Tanács meghatároz. A munkaszervezet élén igazgató áll,
akit a Társulási Tanács nevez ki, illetve ment fel és eljár fegyelmi és kártérítési ügyében. A többi
munkáltatói jogot a Társulási Tanács elnöke gyakorolja a munkaszervezet igazgatója felett. A
munkaszervezet egységes szervezet, tevékenységét a Társulási Tanács által jóváhagyott számú
munkatárs látja el közalkalmazotti jogviszonyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a
Munka Törvénykönyve, illetve a közoktatási ágazatra vonatkozó végrehajtási rendelet által
meghatározott alkalmazási feltételek szerint. A munkaszervezet működési rendjét – beleértve a belső
ellenőrzést – a Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
15./ A Szakképzés-szervezési Társuláshoz csatlakozó (gazdálkodó szervezetek, nem önkormányzati
fenntartású szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények stb.), a Tanácsban szavazati joggal nem
rendelkező szervezetekkel kötendő megállapodásról a Tanács dönt.
16./ A Társulási Tanács minősített többséget igénylő döntései:
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- a Területi Munkabizottság javaslatától eltérő döntés meghozatala,
- a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása,
- a fejlesztési tervének elfogadása,
- a szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
- a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek megválasztása,
- a Társulási Tanács munkaszervezete igazgatójának kinevezése,
- a Szakképzés-szervezési Társulás
éves költségvetésének elfogadása, módosítása és a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
- tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról történő döntés,
- pályázat beadása 1 millió forint önrész feletti összeg vállalása esetén,
- fejlesztési irányok, projektek meghatározása,
- források felhasználásának meghatározása.
IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁSKÖRE:
A) A TÁRSULÁSI TANÁCS SAJÁT SZERVEZETÉRE ÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ
HATÁSKÖRÖK
1./ Elfogadja Szervezeti és Működési szabályzatát.
2./ Megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyetteseit.
3./ Kialakítja munkaszervezetét, dönt annak létszámáról, kinevezi és felmenti a munkaszervezet
igazgatóját.
4./ Megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
5./ Dönt tag felvételéről, tagi késedelem beálltáról, tagi kilépéssel összefüggő elszámolásról.
6./ Megválasztja az Ellenőrző Bizottságot.
B) A TÁRSULÁSRA A TÁRSULÁSI TAG ÖNKORMÁNYZATOK HATÁSKÖRÉBŐL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
1./ A szakképzés-szervezési társulás az általa ellátott feladatokra – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerint – önálló fejlesztési tervet készít.
2./ A társulási tag önkormányzatok által fenntartott szakképző intézmények működési körében a
regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban
- meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a szakképzés
fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára,
- a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program
tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.
- egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor,
amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott szakmák
meghatározásánál).
- véleményezi az intézmények átszervezését.
C) A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTI FELADATOK
1./ A regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban
hozott döntéseit elfogadja.
2./ A szakképzés-szervezési társulás megállapodhat közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi
társulással, felsőoktatási intézménnyel, nem önkormányzati intézményfenntartóval, a feladatok közös
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megszervezésében, amennyiben az vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B § (5)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési
bizottság döntésének megfelelő megszervezését.
3./ A szakképzés egyéb szereplőinek bevonása a szakképzésbe, megállapodás kötése.
4./ Részt vesz pályázatokban, a pályázat lebonyolításában, fejlesztési projektek megvalósításában.
5./ Részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében.
6./ A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása, az ezzel kapcsolatos szerződések
megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a Társulást megillető
pénzeszközöket a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás önálló fejlesztési terve
alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek fejlesztésére fordítja.
7./ Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése.
8./ Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása.
9./ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató
rendszer kiépítése.
10./ Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése.
11./ Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványokat készít.
12./ Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között.
13./ Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése.
14./ Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű
tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása.
15./ A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése.
16../ Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában.
A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:
a.) Képviseli a Társulást.
b.) Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek
jogszabályban, a költségvetési keretben, valamint feladatellátási megállapodásban
foglaltaknak, illetve az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek
és feltételeknek megfelelő ellátásáért.
c.) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését.
d.) Aláírja az ülés jegyzőkönyvét.
e.) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet igazgatója felett, kivéve a kinevezési,
felmentési, fegyelmi és kártérítési jogköröket.
f.) Felügyeli a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását és a Társulás gazdálkodásának
szabályszerűségét.
g.) Tájékoztatja az Ellenőrző Bizottságot.
Az igazgató feladatai:
a) Vezeti a munkaszervezetet.
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b)
c)
d)
e)
f)

Előkészíti a Társulási Tanács üléseit és a napirendeket.
Végrehajtja a Társulási Tanács döntéseit.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett.
Felelős a Társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért.
Beszámol az Ellenőrző Bizottságnak.
V. A TÁRSULÁS VAGYONA

1./ A társulás vagyonát képezi a tagok tanulólétszám arányos működési hozzájárulása, éves kötelező
tagi befizetések, szakképzés fejlesztési hozzájárulás, pályázati forrás, ingó vagyontárgyak,
immateriális javak.
2./ A társulás saját vagyonnal is rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg.
3./ A társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, költségvetési elszámolási
számlával rendelkezik.
4./ A társulás munkaszervezete részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnokon
elhelyezést biztosít, melynek költségei a társulást terhelik. A társulás éves költségvetését Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi
költségvetés, az időszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint.
5./ A társulás működési költségét – a tanulói létszám arányában megállapított – a tagok által befizetett
költségvetési hozzájárulás biztosítja. A társulás tagjait terhelő működési költséghez történő
hozzájárulás befizetését a társulás költségvetésének elfogadását, és a befizetési értesítés kiküldését
követő tizenöt napon belül rendezik a tagok.
6./ Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás határidőre történő befizetésének nem
teljesítése esetén a határidő lejárta utáni nyolc napon belül fizetési felszólítás kiküldésére kerül sor.
Amennyiben a társulás tagja a fizetési felszólítást követő nyolc napon belül sem egyenlíti ki tartozását,
úgy a társulási tanácsi tagságból fakadó jogai gyakorlását a Társulási Tanács felfüggesztheti. Egy
hónapot meghaladó tartozás esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese kerül
késedelmi kamatként felszámolásra.
7./ Fejlesztési jellegű projektek megvalósítása, illetve önrész vállalását előíró fejlesztési pályázatok
benyújtása esetén a tagok hozzájárulnak, hogy azonnali beszedési megbízás – inkasszó – kerüljön
kiadásra a projektben, pályázatban érintett tagokra jutó önerő mértékéig.
8./ A társulás gazdálkodásának ellenőrzését legalább évente a Társulási Tanács elnöke által megbízott
független könyvvizsgálóval végezteti, amelynek kiválasztására az Ellenőrző Bizottság javaslatot tehet.
9./ A költségvetéssel kapcsolatos felügyeleti jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulási
Tanács által elfogadott éves ellenőrzési tervet a Tanács megbízási szerződés útján hajtatja végre,
amelyről évente be kell számolni a Társulási Tanácsnak. A kötelezettségvállalás és a források
felhasználásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rögzíteni.
VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, az önkormányzatok
intézményei, társulásai feladatkörükben egymással rendszeres kapcsolatot alakíthatnak ki.
Tanácskozásokat tartanak, közösen szerveznek rendezvényeket, kicserélik szakmai tapasztalataikat,
illetve fórumokat tartanak.
A társulás tagjai feladataik ellátásában kölcsönösen együttműködnek, megfelelő információk
átadásával segítik a társulás munkáját, másik Térségi Integrált Szakképző Központba nem lépnek be.
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VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatal
vezetőjének, aki arra 30 napon belül törvényességi észrevételt tehet.
A társulási megállapodásban részt vevő felek a közöttük felmerülő vitákat előzetes egyeztetés útján
rendezik.
Záradék:
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására kötött megállapodást az
alapító önkormányzatok
Önkormányzat neve

Határozat száma

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata
Jászberény Város
Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Karcag Város Önkormányzata
Kenderes Város
Önkormányzata
Kisújszállás Város
Önkormányzata
Kunszentmárton Város
Önkormányzata
Martfű Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Önkormányzata
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Tiszaföldvár Város
Önkormányzata
Tiszafüred Város
Önkormányzata
Törökszentmiklós Város
Önkormányzata
Túrkeve Város Önkormányzata
Újszász Város Önkormányzata
Jászárokszállás Város
Önkormányzata
számú határozatukkal 2009. július 1. hatállyal fogadták el.
Szolnok, 2009. június
-.-.-.-.-.-.-.-

Polgármester, közgyűlés elnöke
aláírása
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10. napirend: Előterjesztés a közoktatási intézmények taneszköz-ellátottságának javítására kiírt
pályázatról
előadó: polgármester
Az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tukarcs Istváné: a Pénzügyi bizottság az alábbi módosító javaslattal elfogadásra ajánlja: A határozati
javaslatban: az utolsó bekezdésben a kötelezettségvállalás a 2009. évi költségvetési tartalék terhére
történjen, továbbá az „összegű támogatás” szövegrészt törölni javasolja.
A képviselők vita nélkül, a bizottság javaslatával együtt a napirendi anyagot elfogadják és 12 igen
szavazattal a következő határozatot hozzák:
99/2009. (V.28.) sz.

önkormányzati határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási intézmények
taneszköz-ellátottságának javítására” kiírt pályázathoz saját forrás és a pályázati bírálati díj
biztosítására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási intézmények
taneszköz-ellátottságának javítására” kiírt pályázaton részt vesz.
A pályázat keretében megvalósuló 2.400 000 Ft értékű eszközbeszerzéshez a
közalapítványtól 2.000 000 Ft támogatást igényel.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetési tartalék terhére, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közoktatási Közalapítvány által „a közoktatási intézmények taneszközellátottságának javítására” kiírt pályázathoz saját forrásként 400.000 Ft és
60.000 Ft bírálati díj biztosítására.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közoktatási
Kuratóriuma
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Közalapítvány

11.) napirend: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kórusa támogatási kérelme
előadó: polgármester
Az előterjesztést az Oktatási és a Pénzügyi bizottság véleményezte, azt elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal elfogadják és az alábbi határozatot hozzák:

100/2009.(V.28.) sz.

határozati javaslat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa támogatásáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
2009. évi költségvetési tartalék terhére 200 eFt-tal támogatja a Jász-NagykunSzolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusát.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Vajna Katalin karnagy
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

12.) napirend: A nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott állami támogatás önkormányzati
kiegészítéséről
előadó: polgármester
Az előterjesztést az Oktatási, Szociális és Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.
Ambrus Dénes: Az intézmények gyermekvédelmi felelősei megkeresésére szó volt korábbi kezdési
időpontról, de a június 16-ot is el tudja fogadni.
Huber Ferenc polgármester: Örményes és Kuncsorbával együtt 230 gyerek nyári étkeztetése lesz
megoldva. A konyhánál festési munkálatok lesznek, de meg tudja oldani ezt a két heti ellátást.
A képviselők az előterjesztés és határozati javaslat elfogadásáról 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

101/2009./V.28./ sz.

önkormányzati határozat

Nyári gyermekétkeztetés költségeinek önkormányzati kiegészítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal a 2009.
évi költségvetési tartalék terhére 306.180,-Ft összegben a nyári szociális
gyermekétkeztetés támogatására.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

13.) napirend: Kötelezettségvállalás a Tiszáról készülő filmsorozat támogatására
előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság kezdeményezi, hogy a testület vegye le napirendről ezt az
anyagot.
Hozzászólás:
Szatlóczki Edit: Az Oktatási bizottság tagjai a 30 ezer Ft-ot jelképes összegnek találták. Arról is szó
volt, hogy ki árusíthatja a CD-t.
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Krupa István a rendelkezésre álló információ alapján egyetért a napirendi levétellel azzal, hogy a
polgármestert a testület hatalmazza fel a céggel történő tárgyalásra. Valami garancia kellene, hogy
megvalósul ez a film.
Tűhegyi Julianna: Valóban még nem sokat lehet tudni a készülő filmről, de pénz nélkül nem lehet
filmet készíteni, e nélkül nem tudnak elindulni a készítők. Olyan címen is lehet pénzt adni, hogy ennek
fejében reklámozza településünket.
A Dunáról készült film megvásárlásával nem biztos, hogy Fegyvernek bele fog kerülni.
Huber Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy nem zárkózik el a testület a támogatástól, de még
nagyon az elején vannak az előkészületeknek, keresik a szponzorokat. Az a tiszta, amikor megjelenik a
matéria. Egyetért, hogy tárgyalni kell.
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság javaslatát, amit a képviselők 13 igen szavazattal (időközben
Bognár Zoltán képviselővel 13 főre egészült ki a testület) elfogadnak és az alábbi határozatot
hozzák:

102/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Az Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány által a Tiszáról készülő filmsorozat
elkészítésének támogatásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Újpesti Hajós Klub Vízi
Túrázó Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről. A
támogatástól nem zárkózik el, és bővebb, konkrétabb ismeretek birtokában
hoz érdemi döntést.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Újpesti Hajós Klub

14.) napirend: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására
létrejött Konzorciumi Szerződés
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést változtatás nélkül elfogadásra javasolja.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

103/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
konzorciumi szerződés-tervezetről.

Rendszer

beruházás

megvalósítására

létrejött

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására kötendő
„Szerződés”-tervezetet nem hagyja jóvá.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviselőtestület tagjai

15.) napirend: TEKI pályázatok
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság a pályázatok beadását támogatja és elfogadásra javasolja.
Huber Ferenc polgármester: A pályázatokban elég jelentős a pályázati díj, a saját erő az óvodánál a
legtöbb. Az útépítésben azok az utcák szerepelnek, ahol a lakosok már elindították a szervezést.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, valamennyi pályázattal egyetértenek és egyenként 1313 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:
104/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
A Lehel út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
a 2009. évi költségvetésének terhére (3.sz.melléklet 2. old. 04. Közutak-hidak
szakfeladat 1. pont) a 3. pont szerinti összeggel Lehet út építésére.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI 2009
évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 4.509.501 Ft, melyhez 1.127.375 Ft saját
erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

2009 év
Nettó
ÁFA
Pályázati díj
Bruttó
Saját erő (25 %)
Támogatás (75 %)
Összesen
Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

3569958
854990
84553
4509501
1127375
3382126
4509501
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105/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
A Damjanich út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2009. évi költségvetésének terhére (3.sz.melléklet 2. old. 04.
Közutak-hidak szakfeladat 2. pont) a 3. pont szerinti összeggel Damjanich
út építésére.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI
2009 évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.220.223 Ft, melyhez 2.055.056 Ft
saját erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
2009 év
Nettó

6475628

ÁFA

1590466

Pályázati díj
Bruttó
Saját erő (25 %)
Támogatás (75 %)
Összesen

154129
8220223
2055056
6165167
8220223

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

106/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
A Vörösmarty út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2009. évi költségvetésének terhére (3.sz.melléklet 2. old. 04.
Közutak-hidak szakfeladat 3. pont ) a 3. pont szerinti összeggel
Vörösmarty út építésére.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI
2009 évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.511.055 Ft, melyhez 2.127.764 Ft
saját erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
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2009 év
Nettó

6723931

ÁFA

1627542

Pályázati díj
Bruttó

159582
8511055

Saját erő (25 %)

2127764

Támogatás (75 %)

6383291

Összesen

8511055

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

107/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
A Zalka Máté út építésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2009. évi költségvetésének terhére (3.sz.melléklet 2. old. 04.
Közutak-hidak szakfeladat 4. pont) a 3. pont szerinti összeggel Zalka Máté
út építésére.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI
2009 évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 8.496.195 Ft, melyhez 2.124.049 Ft
saját erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
2009 év
Nettó

6702265

ÁFA

1634626

Pályázati díj
Bruttó
Saját erő (25 %)
Támogatás (75 %)
Összesen
Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

159304
8496195
2124049
6372146
8496195
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108/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
A közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2009. évi költségvetésének terhére (3. sz. melléklet 3. old., 10.
Közcélú foglalkoztatás szakfeladat 1. pont) a 3. pont szerinti összeggel
anyag- és eszközbeszerzésre.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI
2009 évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 12.762.777 Ft, melyhez 3.190.694 Ft
saját erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:
2009 év
Nettó
ÁFA
Pályázati díj
Bruttó

10 018 780
2 504 695
239 302
12 762 777

Saját erő (25 %)

3 190 694

Támogatás (75 %)

9 572 083

Összesen

12 762 777

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

109/2009. (V.28.) sz. önkormányzati határozat
Az Újtelepi óvoda lapos tető átépítése, mosdó felújítás és játszó udvar
felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget
vállal a 2009. évi költségvetésének terhére (2. sz. melléklet 2. old. 07.
Igazgatás szakfeladat 1. pont) a 3. pont szerinti összeggel Újtelepi Óvoda
lapos tető átépítésére, mosdó felújítására és játszó udvar
felújítására.
2. Pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: TEKI
2009 évi pályázati felhívására.
3. A beruházás ÁFA - val növelt értéke 24.751.395 Ft, melyhez 7.859.811 Ft
saját erőt vállal a 2009 évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

32

2009 év
Nettó
ÁFA
Pályázati díj
Bruttó
Saját erő (25 %)

24 751 395
6 187 849
500 000
31 439 244
7 859 811

Támogatás (75 %)

23 579 433

Összesen

31 439 244

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

16.) napirend: Pályázat kiírása a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői
állására
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Hozzászólások:
Tukarcs Istvánné a határozati javaslat 7/d. pontjával kapcsolatos észrevétele: Jobbnak tartaná az
„Intézmény működésére vonatkozó javaslat” megfogalmazást, mert furcsának tartja, hogy a pályázó
tegyen javaslatot a szervezet kialakítására. Az inkább a testület feladata.
Dr.Bacsa László: a 6/b. pontban az 5 év vízműnél szerzett szakmai gyakorlat, vagy 5 év
önkormányzati vagyon működtetésével összefüggő vezetői gyakorlat módosítást javasolja, mert az
eredeti javaslat (és) nagyon leszűkíti a pályázók körét.
A határidőkkel kapcsolatban: Az elbírálás idejének augusztus 31-nek kellene lenni, mivel a pályázati
határidő lejártát követő első ülésen kell a testületnek döntenie, azaz a szeptemberi ülésen.
Szatlóczki Edit kérdése: van-e most ilyen szakember a hivatalnál?
Huber Ferenc polgármester válasza: van ilyen szakember.
Herman József szerint a pályázati kiírás Nagy Mihályra készült a szakmai gyakorlat miatt. Ez a
pályázat már „el van döntve”. Az elmúlt ülésen is szóvá tette, hogy nyugdíjasokat ne foglalkoztasson
az önkormányzat.
Bognár Zoltán: A testületnek kötelessége kiírni a pályázatot, az, hogy ki fogja megnyerni, a testület
döntésén fog múlni.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság, valamint Dr.Bacsa képviselő
javaslatát, vagyis
- 6/b. pont: Szakmai gyakorlat: 5 év vízműnél szerzett vezetői gyakorlat, vagy 5 év önkormányzati
vagyon működtetésével összefüggő vezetői gyakorlat
- 7/d. pont: Az intézmény működésére vonatkozó javaslat.
- beadás határideje: 2009. augusztus 31.
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A képviselők 13 igen szavazattal a módosításokat elfogadják, majd 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
110/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására pályázat kiírása.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv 20. §. (3) bek. alapján pályázatot ír ki a Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására.
1.) Munkáltató: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2.) Munkakör: vezető
3.) Vezetői megbízás megnevezése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Vezetője
4.) Intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési szerv
5.) Munkakörbe tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Fegyverneki Vízmű üzemeltetése.
- Örményesi Vízmű üzemeltetése.
- Szennyvízkezelés- és elvezetés, szennyvíztisztítás.
- Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok
- Települési hulladékgyűjtés-szállítás.
- Növénytermesztési feladatok.
- Közutak üzemeltetése.
- Lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése.
- Zöldterület gazdálkodás.
- Temető fenntartással és működtetéssel összefüggő vezetői feladatok
ellátása.
- Önkormányzati beruházások megvalósításában való részvétel.
6.) Pályázat elnyerésének feltétele:
a.) Iskolai végzettség: felsőfokú műszaki
b.) Szakmai gyakorlat: 5 év vízműnél szerzett vezetői gyakorlat,
vagy 5 év önkormányzati vagyon működtetésével összefüggő
vezetői gyakorlat.
7.) A pályázathoz csatolandó iratok:
a.) diploma másolat
b.) szakmai önéletrajz
c.) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi
bizonyítvány beadása alól mentesül az, aki a pályázat
beadásakor köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban
áll a pályázat kiírója által irányított intézményben.
d.) Az intézmény működésére vonatkozó javaslat
8.) A pályázat benyújtásának feltétele és elbírálásának határideje:
a.) beadás határideje: 2009. augusztus 31.
b.) elbírálás határideje: 2009. szeptember 30.
9.) Egyebek:
a.) Az állás 2010. január 1-től tölthető be.
b.) Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint
c.) Pályázatot az alábbi címre kell beadni: Huber Ferenc
polgármester Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 5231.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

17.) napirend: Dr.Bacsa László megbízása peres ügy képviseletére.
előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság támogatja a megbízást. Az előterjesztésben egy helyesbítése
van a bizottságnak: „A kártérítésről hajlandó tárgyalni a felperes”.
Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja
ellenszolgáltatásaként 50.000 Ft + ÁFA összeget javasol meghatározni.

az

előterjesztést,

az

Szatlóczki Edit tájékoztatja a testületet, hogy a felperessel folytatott egyeztető tárgyaláson a felperes
jogi képviselője nagyon erőszakos volt, semmiről nem hajlandó tárgyalni, érdemi kérdéseket nem
lehetett feltenni, őt nem érdekli, hogy ott korábban is buszmegálló volt, zavarja a nyugalmát.
Dr.Bacsa László bejelenti, hogy a szavazásban nem vesz részt.
A képviselők 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr.Bacsa László nem szavazott)az előterjesztést
és a határozati javaslatot elfogadják a Pénzügyi bizottság javaslata szerint, vagyis az
ellenszolgáltatás díja 50.000 Ft + ÁFA.

111/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Dr. Bacsa László megbízása az önkormányzat képviseletére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Dr.Bacsa László
ügyvédet (Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 6.), önkormányzati képviselőt, hogy a
Hubai Sándorné (Fegyvernek, Felszabadulás u. 157.) felperes által Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított
– folyamatban lévő - perben az alperes jogi képviseletét 50.000 Ft + ÁFA
ellenszolgáltatás mellett ellássa.
Megbízza a polgármestert, hogy Dr.Bacsa Lászlóval a Megbízási Szerződést
megkösse.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

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

18.) napirend tárgyalása az Ötv. 12. §. (4) bek. a.) pontja értelmében zárt ülésen történik.
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19.) napirend: Felszabadulás u. 161. sz. alatti üzlethelyiség (Baba-bolt) bérbeadása.
előadó: polgármester
A Pénzügyi bizottság, valamint az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc polgármester: az eddigi bérlő a bérleti szerződés felmondását írásban beadta.
Hozzászólások:
Dr.Bacsa László: Ha a jelenlegi bérlővel kötött szerződésben van felmondási idő, akkor közös
megegyezéssel meg lehet szüntetni. Mi van akkor,ha az új bérlővel mégsem jön létre a szerződés,
akkor üresen marad a helyiség?
A határozatban javasolja az „egy éves időtartam” –ot törölni és a bérbeadásra a június 1-i időpontot
megjelölni.
Huber Ferenc polgármester szavazásra teszi fel Bacsa képviselő javaslata alapján az „egy éves
időtartam” szöveg törlését, valamint a bérbeadásra a június 1-i időpont meghatározását, amit a
képviselők 13 igen szavazattal elfogadnak, ugyanilyen szavazattal a határozatot az alábbiak szerint
hozzák:

112/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Felszabadulás u. 161. sz. alatti üzlethelyiség (Baba-bolt) bérbeadása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati helyiségek bérletéről
szóló 9/1999.(V.6.) önk.rendelet 2. §. a.) pontja alapján, a Fegyvernek, Felszabadulás
u. 161. sz. alatti helyiséget (Baba-bolt) Szabó Zoltánné Hillender Anikó Fegyvernek,
Bajcsy Zs. u. 10/b. sz. lakos részére, 2009. június 1-től „Bababolt” céljára bérbe adja.
Bérleti díj: 25.000.- Ft/hó+ÁFA, ami évente a jegybanki alapkamat 50 %-ával
emelkedik.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Szabó Zoltánné Fegyvernek, Bajcsy Zs. u.
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület tagjai

20.) napirend: A Móricz Zs. úti bérlemény bérbeadásáról szóló 62/2009. (III. 26.) sz. önk. határozat
módosításáról
előadó: polgármester
Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

113/2009. (V. 28.) sz.

önkormányzati határozat

A 62/2009. (III. 26.) sz. önk. határozat módosításáról
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 62/2009. (III. 26.) sz. önk.
határozatát akként módosítja, hogy a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d, sz.
alatti helyiségeket, közérdekből bérbe adja Simai Kft. (Vésztő, Kossuth u.
119.) részére 2009. május 1-től 2010. április 30-ig.
A bérleti díj 20.000.- Ft + Áfa/hó.
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

21.) napirend: Katolikus Egyház kérelméről.
előadó: polgármester
A napirendhez kérdés, észrevétel nincs, azt a képviselők elfogadják és 13 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

114/2009.(V.28.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás a Katolikus Egyházközség támogatására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
Katolikus Egyházközség részére, a templom felújítási munkáihoz 400 eFt.
támogatást biztosít a 2009. évi költségvetési tartalék terhére.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Bordás Péter plébános úr
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

22.) napirend: a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet
módosításáról.
előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester: A szeméttelep rekultivációja miatt be kell szüntetni a zöld- és építési
hulladék kiszállítását, csak a kétpói telepre lehet szállítani. Közben keresni kell a helybeni megoldást.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Krupatechnika Kft. – engedéllyel - építési törmelék zúzásával
foglalkozik.
Hozzászólások:
Bognár Zoltán szorgalmazza, hogy minél előbb legyen megoldás, mert ellenkező esetben a falu tele
lesz szeméttel. A Kétpóra történő szállítást a lakónak meg kell fizetni – ami valószínű nem kis összeg ezért az önkormányzatnak helyben kell megoldást találni.
Krupa István: csak válogatott törmeléket lehet a zúzásra kiszállítani.
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Herman József: a testületnek harcolnia kellett volna, hogy a Hillér megmaradjon zöld övezetnek.
A képviselők a rendelet módosítást 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2009. (VI.4.) rendelete
A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Napirend után:
Nida Imre: A Hársfa úti játszótér felújítására volt ígéret, most már katasztrofális állapotban van.
Saját és a horgászok véleménye, hogy a Holt-Tiszában nincs hal, nincs természetes szaporulat.
Véleménye szerint nem volt jó megoldás kezelésbe venni a Holt-Tiszát.
Tukarcs Istvánné: valóban kevesebb a hal, már a horgász versenyen is sokkal kevesebb volt a fogás,
mint előző évben.
Itt jegyzi meg, hogy a halőr beállítása hasznos volt.
Huber Ferenc polgármester: a játszótér felújítását meggyorsítjuk.
Megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Hillender Györgyné
jegyzőkönyvhitelesítő

