
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéhez

Szám Tárgy

3/2010.(II.26.) önk.rend. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosítása

23/2010.(II.25.) sz.önk.hat. A 2010. évi tervkoncepció módosításáról.

24/2010.(II.25.) sz.önk.hat. A 2010. évi költségvetést érintő intézkedésekről.

25/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Vízdíj tartalék feloldásáról

4/2010.(II.26.) önk.rend. A környezetvédelemről szóló rendelet módosítása

5/2010.(II.26.) önk.rend. Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetése

6/2010.(II.26.) önk.rend. A nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása

26/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Intézményi szabályzatok módosításáról.

27/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

28/2010.(II.25.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.

29/2010.(II.25.) sz.önk.hat.
Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

7/2010.(II.26.) önk.rend. A köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet
módosítása

30/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Alapító Okiratának módosítására

31/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának
módosítására

32/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítására

33/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás
Megállapodásának módosítása.

34/2010. (III. 25.) sz.önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi
munkatervének jóváhagyásáról.

35/2010.(II.25.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról

36/2010. (II..25.) sz.önk.hat. A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-
3.2.11 kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása” – című pályázati
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felhívásra pályázat benyújtásáról

37/2010.(II.25.) sz.önk.hat.
„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Felügyelő

Bizottságának megválasztásáról

38/2010. (I. 28.) sz.önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti
önkormányzati lakás megszüntetéséről és a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény kezelésébe adásáról.

39/2010. (II.25.) sz.önk.hat. Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos
pályázat benyújtásáról

40/2010. (II. 25.) sz.önk.hat.
Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan
megvételéről.

41/2010. (II. 25.) sz.önk.hat. Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról.

42/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan
sorának rendezésére.

43/2010.(II.25.) sz.önk.hat. Szándéknyilatkozat a Tisza-menti Leader Közhasznú
Egyesületnél fejlesztési kft alakításáról.

44/2010. (II.25.) sz.önk.hat. A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról

45/2010. (II.25) sz.önk.hat. Településközpont rehabilitáció II. ütem pályázat
benyújtásáról szóló 199/2009 (IX.24.) sz. határozat
módosítása

-.-.-.-.-.-
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender
Györgyné, Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, valamint Barta Józsefné Csorba-mikro térségi Központ
igazgatója, Fodor Mihályné konyhavezető, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné csoportvezető,
Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező, Ladányi Miklós Polgárőr Egyesület vezetője

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselőtestület az ülés kezdetén 11
fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Ficsor Dénes jelöli ki.

A napirendek sorában 20. sorszámmal javasolja felvenni:
20.) településközpont rehabilitáció II. ütemével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló
199/2009 (IX.24.) számú határozat módosítása

A képviselők a napirendek tárgyalásával egyetértenek.

Interpellációk

Dr.Kiss Györgyné: Zsembeli Pálné Táncsics M. u. 55. sz. alatti lakos kereste meg és kérte, hogy interpelláljon
a belvíz miatt, valamint a szomszédságában lévő elhanyagolt, rendkívül szemetes telek miatt, ahol már
elszaporodtak a patkányok is.

Herman József megerősíti az elmondottakat, mert őt is megkereste ugyanebben az ügyben Zsembeliné.

Huber Ferenc polgármester válasza: A belvíz problémát a hivatalnak is jelezték. Sajnos a lakók az
önkormányzattól várják a megoldást, saját maguk semmit nem hajlandók tenni. Meg kell tanulni
együttműködni. A hivatal emberei magánterületre nem mehetnek be.
Az ún. valamikori „C” telkek közül még van rendezetlen, ilyen a Táncsics M. úton említett terület is.
A hivatal felszólítani tudja a telek tulajdonost, de hiányzik az intézkedési jogosultsága.

Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester: A 22-i kistérségi ülésen az iroda vezetői megbízást ismét Rácz Péter úr nyerte el.
Az irányító hatóságok két önkormányzati pályázatot ellenőriztek, március 31-ig érdemi elbírálás lesz.
Külterületen komoly belvíz gondok vannak, belterületen még kevésbé. Az Alsóréti telepen 2 szivattyú működik,
a jövő héten el kell rendelni a III. fokú készültséget, ami jelentős költséggel jár. A vízügy felé is jeleztük,
hidrológiai jelzést kell kérni.
A Tiszaroffról a Felszabadulás úton keresztül történő homok szállításhoz csak az út tulajdonosának van joga
hozzájárulni, de a Bajcsy Zs. és Zagyi I. út közötti szakasz, a Sárga iskola és a Felszabadulás u. 31. sz. iskola
előtt a balesetveszélyre felhívtuk a figyelmet.

Tukarcs Istvánné: milyen következménye lesz, hogy Kuncsorba nem járult hozzá az óvoda működéséhez?

Herman József: miből lett kifizetve a Gácsi és Hubai per költsége, és van-e ezeknek személyi felelőse a
hivatalnál?

Huber Ferenc polgármester: Az óvónők munkaidejét 6 órára kell csökkenteni.
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A két perben vis-maior helyzet volt, felelős nincs. A Gácsi perben sajnos a bíróság nem jól látta a helyzetet.
Hubai Sándorné esetében lehetősége lett volna vis-maior támogatást igényelni, de ezzel nem élt.

Herman József: Ezek szerint kétségbe vonjuk a bíróság döntését? Furcsa, hogy nincs felelős, nem volt felelőse
az ivóvíz szennyezésnek sem. Ki kellett volna egyezni a felperesekkel.

A képviselők a polgármesteri tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszik.

2.) napirend: 2009. évi költségvetés módosítása
előadó: polgármester

A költségvetés módosítást az önkormányzati bizottságok elfogadásra javasolják.

Huber Ferenc polgármester a 4. sz. mellékletre hívja fel a képviselők figyelmét (hitel visszafizetés).

Bognár Zoltán kérdése: mennyi hitelt vehet még fel az önkormányzat?

Huber Ferenc polgármester válasza: Az OTP addig ad hitelt, amíg az a működési bevétel 10 %-át nem haladja
meg. Az a cél, hogy ha csak lehet, a 140 milliós hiányt ne lépje túl az önkormányzat.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal a módosítást elfogadják és az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2010.(II.26.) számú rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009.(III.2.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

3.) 2010. évi tervkoncepció módosítása és a költségvetést érintő intézkedésekről
előadó: polgármester

Az Ügyrendi bizottság és az Oktatási bizottság elfogadásra javasolja az anyagot.

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság a koncepció módosításáról, a vízdíj tartalék feloldásáról és a
környezetvédelmi rendelet módosításáról szóló javaslatot támogatja és elfogadásra javasolja, a költségvetést
érintő intézkedésekről szóló határozati javaslatról 2:2 arányú szavazattal nem volt egyértelmű állásfoglalás,
március 8-i soron kívüli ülés összehívása került szóba.

Nida Imre: a Szociális bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztett anyagot.

Huber Ferenc polgármester javasolja megfontolni, hogy a testület most fogadja el a költségvetést, ellenkező
esetben nem jut állami forráshoz, és két hét múlva tárgyalhatja a testület a módosítást.

Hozzászólások:

Tukarcs Istvánné: jó lett volna korábban kézhez kapni a költségvetési anyagot, mert átolvasni sem volt idő,
nemhogy állást foglalni a Pénzügyi bizottságnak.

Herman József: a Szociális bizottság is az ülésen kapta meg az anyagot, de meggyőzték őket a költségvetés
elfogadásáról.

Huber Ferenc polgármester: sajnos a költségvetés készítése csúszott, így a többi anyaggal együtt nem lehetett
kipostázni. Ezért is lett volna olyan elképzelés, hogy két hét múlva újra tárgyalja a testület.
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A képviselőtestület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással a koncepció módosításáról az alábbi határozatot
hozza:

23/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

A 2010. évi tervkoncepció módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és
a 243/2009.(XII.17.), 1/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak
szerint módosítja:

1.) A 2.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.4. pont lép:

„2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen
felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

Egyéb dologi energia eFt
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ 4.779 3.451
Ebből: Fegyvernek 2.924 2.200

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 4.777 6.500
Ebből: Fegyvernek 2.944 4.400

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg
12.358 16.630

Ebből:
Fegyvernek 10.078 13.100

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 4.344 2.660

V. Polgármesteri Hivatal 144.063 5.203

A.) Gyermekélelmezési Konyha 16.900 8.400
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. 123.520 818
C.) Orvosi Rendelő 4.143 2.200 „

2.) A 2.43. és 2.44.pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.43. és 2.44. pont lép:

„2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege:
(önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál
a 2009. évi szinten kell tervezni.

( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Központ 3.579
Ebből: Fegyvernek 3.579

- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde 38.124
Ebből: Fegyvernek

- Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola 74.211
Ebből:
Fegyvernek 60.280

- Művelődési Ház és Könyvtár 14.912
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2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha +3.203
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int. - 30.505
- Orvosi Rendelő - 8.229
- Pg.Hivatal * -143.170
* képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett pénzeszköz..
Ezen bevétel szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú
működésre átadott pénzeszköz kiadásokkal.

3.) A 2.6. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„2.6. A költségvetési tartalék 4.338 eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők
eFtban:
 polgármesteri keret 2.000
 23/2002.(VI.1.) r.1. §. c.pont szerinti tám.(vállalk.tám.) 1.000
 egyéb fejlesztési tartalék (vízmű) 838
 közművelődési érdekeltségnöv.pály.saját erő 500”

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Intézmények vezetői
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

A költségvetést érintő intézkedésekről 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza a
testület:

24/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

A 2010. évi költségvetést érintő intézkedésekről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetést érintő intézkedéseket az
alábbiakban határozza meg:

A 2010. március 25-i ülésre elő kell készíteni az alábbi önkormányzati rendeletek 2010. július
1-el életbelépő módosítását:

 A folyékony hulladék gazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) önk.rend.
Szennyvízszállítási díj 30.- Ft/m3-el történő emelése vállalkozóknál és
magánszemélyeknél.

 Szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) önk.rend.
Szemétszállítási díjnál a 0,20 Ft/liter kedvezmény eltörlése

 Közműves vízellátásáról szóló rendelet 13/1994.(V.27.) önk.rend.
Vízdíj emelés 15.- Ft/m3-el

 Temetők és temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.) 2. sz. mellékletének
(díjak) felülvizsgálata.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai



7

7

A vízdíj tartalék feloldásáról 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza:

25/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Vízdíj tartalék feloldásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 131/2003.(IX.25.) sz. határozattal elrendelt, a
számlázott vízdíjból m3-enként 11.- Ft céltartalék képzését 2010. évre felfüggeszti.

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

A környezetvédelmi rendelet módosításáról 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotja a testület:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2010.(II.26.) rendelete

a 13/2005. (IV.29.) rendelettel elfogadott és 38/2005.(IX.30.), 23/2007.(IX.28.), 31/2007.(XII.6.),

10/2009.(VI.4.), 29/2009.(XII.3.) rendelettel módosított, a település környezetvédelméről szóló rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

4. napirend: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslata
előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság a költségvetési rendelettel kapcsolatosban kifogást nem emel.

Szatlóczki Edit: az Oktatási bizottság álláspontja, hogy most ne legyen a költségvetés elfogadva és két hét
múlva újra tárgyalja a testület.

Tukarcs Istvánné a Pénzügyi bizottság javaslata: két hét múlva tárgyalja a testület a költségvetést.

Nida Imre: a Szociális bizottság most javasolja a költségvetést jóváhagyni.

Hozzászólások:

Nida Imre: a Szociális bizottság a további gondok elkerülése, a különböző jogi tortúráktól való mentesülés
érdekében javasolja a költségvetést most elfogadni, és a márciusi ülésre módosítani, véglegesíteni.

Herman József az elmúlt tíz évre visszatekintve az önkormányzat hitel állománya állandóan nőtt, semmi
pozitívumot nem tud felmutatni, pedig forrás elvonás csak 2010-től van. Mi a biztosíték, hogy jövőre nem nő
tovább a hiány?

Ficsor Dénes szerint az önkormányzat hiánya azért nő, mert az állami finanszírozás csökken.
A legnagyobb probléma, hogy az önkormányzati fejlesztésekhez a saját erőt hitelből finanszírozzuk. De hogy
mi lenne a megoldás, azt nem tudja.
Az idei országos diák gulyásfesztivállal kapcsolatban félelmei vannak a magas nevezési díj miatt.
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Dr.Bacsa László: Már évekkel ezelőtt felül kellett volna vizsgálni az önként vállalt feladatokat és dönteni, hogy
a további hitel növekedés elkerülése érdekében mit lehet elhagyni.

Ambrus Dénes: Az önkormányzat nincs igazi gazdálkodási pozicióban, mert a pénzt folyamatosan mások
osztják.
2000-től csak úgy lehet fejleszteni, hogy fentről megmondják, mire és mikor adnak pénzt.
Azzal a kijelentéssel nem ért egyet, hogy a településen nem történt semmi, és nem is gondolja, hogy teljes
egészében ki kellene vonulni a fejlesztésekből, hisz az itt élő embereknek a szolgáltatást biztosítani kell. Igaz,
hogy az elmúlt években kisebb fejlesztések voltak, de ha még az sem lett volna, akkor tényleg lehetne egy
lepusztult település, akinek nincs adósága.
Azonban nem csak Fegyvernek, hanem sok település küzd hasonló – ha nem nagyobb – pénzügyi gondokkal.
A hiánynak semmiképp nem szabad 140 millió fölé menni, ez további szigorításokat jelent, de drasztikus
intézkedésekkel óvatosan kell bánni.

Huber Ferenc polgármester: 63 millió központi forrás csökkentés kezelhetetlen; az országgyűlés, a kormány
folyamatosan kiszámíthatatlan döntéseket hoz; a béreket alulfinanszírozza az állam, dologira pedig nem ad; a
köztisztviselőknek két részletben külön juttatást ad (választás előtt).
Az önként vállalt feladatokhoz az önkormányzat megteremti a forrást. A működés-fejlesztés arányán lehet
vitatkozni. Az önkormányzat kintlévősége 100 millió Ft felett van, ezt is figyelembe kell venni.
Vagy létszámcsökkentésről vagy kevesebb finanszírozásról döntünk.

Nida Imre: Nem lehet megmondani, hogy a költségvetési válságot milyen mértékben okozta a kormánynak az a
szándéka, hogy ellehetetlenítse az önkormányzatokat, és milyen mértékben idézte azt elő az önkormányzat saját
gazdálkodása.
Az önkormányzat gazdálkodásában 15 évvel ezelőtt kezdődtek a gondok, amikortól a fejlesztéseket folyószámla
hitellel finanszírozza. A dologi kiadások 20 %-os növekedésére nem talál magyarázatot. Meg kellene határozni
az alapfeladatokat, azoknak milyen költségkihatása van, elemezni, hogy milyen feladatokat lehet elhagyni, a
dologi kiadások külön vizsgálatot igényelnének, korlátokat kellene beépíteni, pl. gépkocsi-, telefon használat,
stb. A szolgáltatásoknál hozamokat kellene előírni, a szociálpolitikát más alapokra helyezni. Ha ezeket nem lépi
meg az önkormányzat, soha nem lesz túl a problémákon.
Semmi reális alapja nincs kimondani a 140 millió Ft-os hiányt.

Herman József egyetért Nida képviselő által mondottakkal. Drasztikusabb lépéseket szorgalmaz, ki kell
mondani, hogy mennyiből lehet gazdálkodni és azon felül nincs több. Jogos a gépkocsi használat korlátozása,
ezt már régóta szorgalmazza, esetleges károkozásért felelősségre vonás, mert tudomása szerint még ilyen sem
volt.

Bognár Zoltán szintén csatlakozik a Nida Imre hozzászólásához.

Huber Ferenc részben igazat ad Nida Imrének. A mostani költségvetésben kiemelt lesz a személyi kiadás, a
bér, a járulék a dologi, ezen belül az energia, a rehabilitációs járadék, a kötött-, egyéb dologi és a vásárolt
élelmezés, a bevételi oldalon pedig megjelenik ezek forrása.
Ilyen drasztikus elvonás még nem volt, mint 2010-ben.

(A képviselők létszáma időközben 13 főre módosult)

A vita lezárása után szavazásra bocsátja a költségvetési rendeletet, melyet egyhangú – 13 igen szavazattal a
testület elfogad.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2010.(II.26.) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
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5. Nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

A rendelet módosítást az Ügyrendi, Oktatási és Szociális bizottságok tárgyalták, azt elfogadásra javasolják, a
Pénzügyi bizottság 2 igen, 2 nem szavazattal nem támogatja.

Dr.Bacsa László jogilag nem látja megalapozottnak. Üzletben nem tesznek különbséget, hogy a vevő mivel
fizet, itt pedig ugyanazt az ételt kapja, mint más.

Bognár Zoltán: az Ügyrendi bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szerinte ez támadható, de fogadja el a
testület.

Ambrus Dénes: Ha a konyha elfogadja az utalványt, akkor el kell fogadni a feltételeket.

Huber Ferenc polgármester: az önkormányzat köteles a rezsit érvényesíteni az árban.

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében a testület elfogad.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2010.(II.26.) rendelete

a 21/2009.(X.2.) önkormányzattal rendelettel elfogadott és a 25/2009.(XII.3.) rendelettel módosított
2010. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosításáról

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

6. napirend: A köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati rendelet, valamint az
intézményi szabályzatok módosításáról.

előadó: polgármester
Tűhegyi Julianna: az Ügyrendi bizottság javaslata, hogy a határozatokban mindenütt az OTP helyett
„pénzintézet” szerepeljen.

A napirendi anyaggal kapcsolatban a képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, egyhangú 13-13 igen
szavazattal az alábbi határozatokat, illetve a köztisztviselők kedvezményeiről az alábbi rendelet módosítást
fogadják el azzal a módosítással, hogy a rendelet hatálybalépésének időpontja: 2010. március 1.

26/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Intézményi szabályzatok módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhívja az alábbi intézményeket, hogy a

 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a Kollektív Szerződés 3. sz. melléklet
(Dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) 6.) pontját és a Megállapodás 2.) pontját;

 Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Kollektív
Szerződés 3. sz. melléklet (Dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) 6.) pontját és a
Megállapodás 2.) pontját;

 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazotti Szabályzat 6.)
pontját és a Megállapodás 2.) pontját;

 Művelődési Ház és Könyvtár a Munkaügyi Szabályzat 6.) pontját és a Megállapodás 2.)
pontját

az alábbi szöveggel egészítse ki:

(Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések megszűnéséig, illetve teljes
visszatérülésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni) „melyek költségét
külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló
fizeti meg.”
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Intézmények vezetői

27/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 185/2009.(IX.24.) sz.határozattal
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Szabályzat 1.sz. melléklete (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6.
pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

(kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként
(pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.”

2.) A Szabályzat 2. sz. melléklet 2. pontja kiegészül a alábbi szövegrésszel:
(melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal,
Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni).

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Gyermekélelmezési Konyha vezetője
4. Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.—

28/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 228/2009.(XI.26.) sz. határozattal
elfogadott és 3/2010.(I.28.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Szabályzat 1.sz. melléklete (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6.
pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

(kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként
(pénintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.”

3.) A Szabályzat 2. sz. melléklet 2. pontja kiegészül a alábbi szövegrésszel:
(melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal,
Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni).

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4. Képviselőtestület tagjai



11

11

-.-.-.-.—

29/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/1995.(V.25.) sz. határozattal
elfogadott és a 84/96.(VIII.22.), 79/1997.(VIII.28.), 44/2001.(III.29.), 26/2002.(II.28.),
98/2002.(V.6.), 114/2003.(VIII.28.), 26/2005.II.24.) sz., 186/2009. (IX.24.) sz.
228/2009.(XI.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A Szabályzat 2.sz. melléklet (A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása) I/6.
pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:

(kell bejegyezni), „melyek költségét külön-külön, eljáró szervenként
(pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.”

2.) A „Megállapodás lakáscélú munkáltatói támogatásra” c. melléklet 2. pontja
kiegészül a alábbi szövegrésszel:

(melynek díját) „külön-külön, eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal,
Önkormányzat)” (a munkavállaló köteles megfizetni).

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
4. Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2010.(II.26.) önkormányzati rendelete

a 11/1999.(V.6.) önk.rendelettel elfogadott és a 16/2001.(V.25.)
22/2001.(VIII.17.), 47/2001.(XII.27.) , 11/2002.(II.6.) , 47/2003.(IX.26.) , 25/2007.(IX.28.), 25/2008.(X.1.) sz.

rendelettel módosított - a köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

7. napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Kistérségi Iroda, a
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására.
előadó: polgármester

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

30/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról szóló 34/2009.(IX.30.) TTTKT
határozatot jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
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2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

31/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának
módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosításáról szóló
35/2009.(IX.30.) TTTKT határozatot jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

32/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló 36/2009.(IX.30.) TTTKT határozatot
jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

8. napirend: TISZK megállapodás módosítása
előadó: polgármester

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

33/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás Megállapodásának módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési
szervezési Társulás Megállapodásának módosításával egyetért.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési szervezési Társulás
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai
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9. napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve
előadó: polgármester

Az Oktatási bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja.

A képviselők kérdést, hozzászólást nem tesznek, 13 igen szavazattal a munkatervet elfogadják.

34/2010. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a Művelődési Ház és
Könyvtár 2010. évi munkatervét.

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

Huber Ferenc polgármester indítványára – a napirendhez meghívottakra tekintettel a 16. sorszámú, Polgárőrség
támogatási kérelmét tárgyalja a testület.

16.) napirend: Polgárőrség támogatási kérelméről
előadó: polgármester

Tukarcs Istvánné: a Pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti javaslatot támogatja.

Hozzászólások:

Tukarcs Istvánné: Az egyesület munkáját a rendezvényeken keresztül mindenki ismerheti. A Móra F.
iskolában elégedettek a polgárőrök közreműködésével, segítségével.
Az esetenkénti támogatásnál jobb lenne, ha a civil alapra a Polgárőrség is pályázhatna.

Ladányi Miklós a Polgárőrség vezetője: Cáfolja az előterjesztés azon indoklását, hogy a polgárőrök
munkájához nem szükséges a gépkocsi. Ezt a nagy települést kerékpárral nem lehet bejárni.
Megérti,hogy az önkormányzatnak is anyagi gondjai vannak, de jó lenne, ha a testület a javasolt 300 ezer Ft-nál
egy kicsit magasabb összeget hagyna jóvá, mert a működéshez még több dologra szükségük van, mint amit a
kérelemben leírtak, és máshonnan nem kapnak támogatást.

Ficsor Dénes: A régi időkben a mai polgárőr szerepét a segédrendőr töltötte be, aki együtt járőrözött a
rendőrökkel, külön kiadásuk nem volt. Lehet-e most is együttműködni?

Nida Imre véleménye szerint a rendőrség el van látva, mégis a polgárőrök vannak ott mindenütt.

Ladányi Miklós: a rendőrséggel jó a kapcsolatuk, járőrözést is közösen végeznek.

Ambrus Dénes: mivel a 300 ezer Ft felhasználása nincs megcimkézve, nincs kizárva, hogy üzemanyagra is
használhassa a pénzt.
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Huber Ferenc polgármester: tekintettel a gazdasági válságra, az előterjesztésben javasolt összegnél többet az
önkormányzat nem tud adni.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a képviselők 13 igen szavazattal elfogadnak az alábbiak szerint:

35/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Polgárőrség támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetése
terhére a Fegyverneki Polgárőrség részére 300 eFt támogatást biztosít, két részletben -
márciusi és júliusi – kifizetéssel.
A felhasználásról az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

10.) napirend: Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása” – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
előadó: polgármester

Az Oktatási és a Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Ambrus Dénes tájékoztatásul elmondja, hogy kb 30 millió Ft-ról van szó, átfutó finanszírozású, 25 % előleget
lehet igényelni és ha 40 % fölé kerül, akkor lehet újból igényelni. Kb 15 % lesz a kintlévőség a pályázat végén.
Visszafizetési kötelezettség akkor van, ha a vállalt feladatot a pályázó nem teljesíti.

Huber Ferenc polgármester: A projektben megjelölt feladatok egy részét az iskolák, óvodák már eddig is
végezték.

Az előterjesztést a képviselők elfogadják és 13 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

36/2010. (II..25.) sz. önkormányzati határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.11 kódszámmal Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” – című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár együttműködve az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeivel és a Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsődével a Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP-3.2.11 kódszámmal
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása”– címmel kiírt felhívásra pályázatot nyújtson be.
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2. A képviselőtestület vállalja, hogy az utófinanszírozású pályázat költségeinek
megfinanszírozásához a fedezetet biztosítja.

3. A képviselőtestület vállalja, hogy a fenntartási időszakra tagintézményenként és félévenként
egy-egy foglalkozás fedezetét a költségvetésben biztosítja

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

11.) napirend: Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány felügyelő szervének
megválasztása

előadó: polgármester

Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

A képviselők vita nélkül, 13 igen szavazattal az anyagot elfogadják.

37/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. tv. 10. §. (1) bek. alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.052/1992./10.
sz. végzésével”kiemelkedő közhasznú szervezetként” nyilvántartásba vett a „Fegyvernek
művelt ifjúságáért’ Alapítvány Felügyelő Bizottságát az alábbiak szerint választja meg:

elnök: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a.
tag: Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a.

Nardai Dániel Gergely Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a.

Az Alapító Okiratot e határozat melléklete szerint módosítja.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Alapítvány Kuratóriuma
3.) Felügyelő Bizottság tagjai
4.) Huber Ferenc polgármester
5.) Buzás Istvánné jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai

37/2010.(II.25.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi új 10.) ponttal és a jelenlegi 10, 11, 12.) pont számozása 11, 12, 13-ra
módosul:
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„10.) Felügyelő Bizottság:

Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését három tagból álló Felügyelő Bizottság látja el.

A Felügyelő Bizottság elnöke: Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa u. 5/a.
tagjai: Házi András Fegyvernek, Kossuth L.u. 16/a.

Nardai Dániel Gergely Fegyvernek, Gyóni Gy. u. 27/a.

A Felügyelő Bizottság megbízatásának ideje a kuratórium megbízatásával megegyező.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
a.) a megbízás lejártával
b.) a tag halálával
c.) lemondással
d.) összeférhetetlenség beálltával
e.) az alapítvány megszűnésével

A Felügyelő Bizottság évenként legalább egy ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze írásos meghívóval, mely
tartalmazza az ülés napirendjét. Az ülés határozatképes, ha az elnök és egy tag jelen van. A határozathozatalhoz
két egybehangzó szavazat szükséges. A Felügyelő Bizottság társadalmi munkában látja el feladatát, de a
munkája során felmerült költségeket az alapítvány megtéríti.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Felügyelő Bizottság jogosult:
 ellenőrizni az alapítvány működését és gazdálkodását
 a kuratóriumtól jelentést kérni
 az alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni
 a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomására jut,

hogy a működés során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszűntetése,
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.”

Fegyvernek, 2010. február 25.

Huber Ferenc
polgármester

képviselőtestület, mint alapító nevében

12.) napirend: Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás
megszűntetéséről és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
kezelésébe adásáról. 38.hat.

előadó: polgármester

Szatlóczki Edit: El lehet-e adni az épületet?

Huber Ferenc polgármester: A lakás nagyon lelakott, lakhatóvá tételére nincs pénz. Jelenleg az Orvosi Rendelő
bútorzata van ott tárolva. Az OTP-nél hitel visszafizetés biztosítékaként van bejelentve.

A képviselők az előterjesztést elfogadják és 13 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
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38/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás út 123. sz. alatti önkormányzati lakás megszüntetéséről és a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletéről valamint
elidegenítéséről szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdésében
biztosított jogkörében a Fegyvernek Felszabadulás út 123. alatti önkormányzati lakást
2010. március 1. napjával megszünteti és nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átminősíti,
továbbá a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kezelésébe adja.

2.) A változást a 30/1993.(XII.16.) önk.rendelet 6. §. (3) bek. értelmében 30 napon belül át
kell vezetni a nyilvántartásokon.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester

2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5. Irattár

13.) napirend: Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat
benyújtásáról

előadó: polgármester

Az Oktatási és a Pénzügyi bizottság támogatja a pályázat beadását.

A képviselők vita nélkül, 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:

39/2010. (II.25.) sz. önkormányzati határozat

Óvoda infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával a
Önkormányzati miniszter 1/2010 (II.25.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázati
felhívásra.

2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 23.071.572 Ft
összegben, Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:

Összesen
Pályázati forrás (80%) 18.457.257 Ft
Saját erő (20%) 4.614.315 Ft
MINDÖSSZESEN: 23.071.572 Ft

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

14.) napirend: Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan vásárlásáról
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

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

40/2010. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Felszabadulás u. 13. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Hegedűs László Fegyvernek,
Felszabadulás u. 13. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

15.) napirend: Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan vásárlásáról.
előadó: polgármester

A Pénzügyi bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

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

41/2010. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Damjanich u. 70. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Löchli István Fegyvernek, Damjanich u.
70. sz. alatti lakostól.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

17.) napirend: Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorsának rendezése.
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előadó: polgármester

Az Ügyrendi és a Pénzügyi bizottság egyetért az előterjesztett anyaggal.

Huber Ferenc polgármester: A Martinovics u. 30/a. sz. ingatlan tulajdonosai – mint első lakáshoz jutók – kaptak
kölcsönt az önkormányzattól, amit nem fizettek vissza, ugyanakkor a felépített lakást – bontási engedély nélkül
lebontották. Az ügy rendezése érdekében született a tulajdonosokkal az egyezség, majd készült el az
előterjesztés.
Ebben a körben kb 20-25 hátralékos van, akiknek időközben – nem fizetés miatt- felszaporodott a tőke
tartozásuk. Olyan is van, aki a tartozás felét egy összegben befizette, és ezzel kiegyenlítettnek tekintjük.
Előfordulhat, hogy ilyen egyezségre lehet jutni másokkal is, ezért el lehet gondolkodni az ide vonatkozó
önkormányzati rendelet esetleges módosításáról.

A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, az előterjesztést elfogadják és 13 igen szavazattal a következő
határozatot hozzák:

42/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Martinovics u. 30/A. sz. alatti ingatlan sorának rendezésére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Fegyvernek,
Martinovics u. 30/A. sz. alatti, 2187 hrsz. ingatlan építésére Burai Zoltán (Fegyvernek,
Kiss J. u. 17.) és Burai Lajosné (sz.Mága Melinda, Fegyvernek, Rozmaring u. 11.)
részére 1997-ben folyósított önkormányzati lakáscélú kölcsön tartozás teljes egészében
elengedésre kerüljön úgy, hogy egyidejűleg az adósok az ingatlanról az önkormányzat
javára térítésmentesen lemondanak.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósokkal a megállapodást
megkösse.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

18.) napirend: Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél Fejlesztési Kft. alakításáról.
előadó: polgármester

A Pénzügyi, valamint az Ügyrendi bizottság egyaránt az „A” változatot támogatja.

Huber Ferenc tájékoztatásul elmondja, hogy az ÁFÉSZ és a Baldácsy Egyesület is egyetért a kft alakításával.
Egyedüli probléma, hogy a kft működtetésére nincs megfelelő személy, de ettől függetlenül az önkormányzat
részvételi szándékát kifejezheti.

Krupa István szerint nem kell ezzel sietni, mert az országgyűlési képviselő választások után úgy is változás
lesz.

Dr.Bacsa László: Mi a garancia, hogy a majdani kft-t fogják megbízni pályázat írással?

Az előterjesztésről a képviselők 3 igen szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás mellett az „A” változatot elfogadva,
az alábbi határozatot hozzák:

43/2010.(II.25.) sz. önkormányzati határozat

Szándéknyilatkozat a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy egyetért a
Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületnél fejlesztési kft alakításával.
A testület végleges döntést a társaság alapító okiratában ismeretében hoz.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

19.) napirend: Szavazatszámláló bizottságok megválasztása
előadó: polgármester

Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a bizottságokat.

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok összetételére szóló javaslatot az MSZP
és a FIDESZ helyi szervezetének képviselői is megismerték, a FIDESZ részéről volt némi kifogás.
A bizottságokban elég jelentős személyi változásokra teszünk javaslatot, a korábbi bizottsági tagok közül
voltak, akik újabb megbízatást nem vállaltak, mások pedig – választási szervek és egyéb jelzések alapján nem
lettek felkérve. Új tagokra civil szervezetek, intézmények is adtak javaslatot.

Herman József: egy volt bizottsági tag elmondása szerint – akit nem kíván megnevezni, mert erre nem kapott
felhatalmazást – sérelmezi, hogy az értesítésben – amiben megköszönték a munkáját – semmi indoklás nem
volt, hogy miért nem számítanak rá a továbbiakban.

Ezt úgy kellett volna lerendezni, hogy az eddigi bizottsági tagokkal elbeszélgetni. Valószínű akkor nem jött
volna elő ilyen sérelem.

Huber Ferenc polgármester válasza: a bizottságok mandátuma négy évre szól, amikor ez lejár, nem kell
megindokolni, hogy a jövőben számítanak-e rá, vagy nem. A választási iroda vezetője minden eddigi bizottsági
tag munkáját írásban megköszönte.

A képviselők az előterjesztésről szavaznak, 13 igen szavazattal azt elfogadják és a bizottságokat az alábbiak
szerint választják meg:

44/2010. (II.25.) sz. önkormányzati határozat:

A szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
tv. 23. § (1) bek. alapján megválasztja az 1-8. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottságait.

Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
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1. sz. szavazókör: MŰVELŐDÉSI HÁZ Felszabadulás út 184.

1./ Fazakas András tag Felszabadulás út 178/a.

2./ Leblanc Lajosné tag Marx K. út 2/b.

3./ Szabó László tag Dózsa Gy. út 45.

4./ Vizi Sándorné póttag Damjanich út 144.

5./ Nagy Sándorné póttag Kossuth L.út 8.
6./ Csécsei Kálmán Zoltánné póttag Táncsics M. út 78.

2. sz. szavazókör: ORCZY ANNA ÁLT. ISK. ÉS SZAKISKOLA Dózsa Gy. út 2.

1./ Barta Józsefné tag Dózsa Gy. út 64.

2./ Golyha Ferenc tag Liszt F. út 14/A.

3./ Czifra Andrásné tag Damjanich út 12.

4./ Karikó Lajosné póttag Bajcsy-Zs. út 15.

5./ Nagy Rita póttag Csillag út 4/A.

6./ Csajági Georgina póttag Háy M. út 22.

3. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út 133.

1./ Lipcsei Anna Mária tag Bajcsy-Zs. út 6.

2./ Budai Antal tag Táncsics út 89/b.

3./ Nida Miklós Endréné tag Táncsics út 134/a.

4./ Tóth János póttag Háy M. út 42.

5./ Németh István póttag Angolkert út 19.

6./ Kindert Éva póttag Marx K. út 6/B.

4. sz. szavazókör: ÉTTEREM Hunyadi J. út 1.

1./ Daku Mihály tag Marx K. út 2/A.

2./ Kókai Sándorné tag Bartók B. út 2/a.

3./ Domány József Lajosné tag Damjanich út 4.

4./ Cseh Imréné póttag Hunyadi út 5/C.

5./ Mohácsi Zsolt Albin póttag Fő út 38.

6./ Pfeiffer Vilmos Ferenc póttag Felszabadulás út 83.

5. sz. szavazókör: ÚJTELEPI ÓVODA Felszabadulás út 88.

1./ Ternák Lászlóné tag Fő út 44.

2./ Gyetvainé Berta Erzsébet tag Damjanich út 66.

3./ Bana Erika tag Árpád út 30/A.

4./ Tukarcs Mihály póttag Úttörő út 1/A.

5./ Tukarcs Zoltán póttag Bajcsy-Zs. út 24/A.Th.:Csillag út 6/a.

6./ Gyetvai Csilla Piroska póttag Fő út 46.

7./ Földvári László póttag Temető út 5.

8./ Mácsárné Lőkös Éva póttag Bocskai út 56.
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6. sz. szavazókör: MÓRA FERENC ÁLT. ISK. Felszabadulás út 31.

1./ Házi András tag Kossuth L. út 16/a.

2./ Szentpéteri Tibor Ferencné tag Gyóni G. út 27.

3./ Bognár Mihályné tag Szántó K. J. út 3/b.

4./ Iványi Györgyné póttag Csillag út 19/b.

5./ Schultz Ferencné póttag Sallai út 2/b

6./ Tukarcs Piroska póttag Felszabadulás út 130/E.

7. sz. szavazókör: IDŐSEK KLUBJA Ady E. út 42.

1./ Daku Mihályné tag Marx K. út 2/B.

2./ Gácsi Zoltánné tag Ady E. út 30/A.

3./ Csőke József tag Fő út 10.

4./ Poósné Bognár Györgyi póttag Vörös Hadsereg 1.

5./ Ternákné Gál Ilona póttag Nyiszper M. út 18.

6./ Vizkeletiné Fekete Eszter póttag Vörös Csillag út 19/A.

8. sz. szavazókör: SÁRGA ISKOLA Felszabadulás út 133.

1./ Náhóczkiné Szőke Erika tag Rózsa út 6/A.

2./ Tukarcs Miklós Józsefné tag Bajcsy-Zs. Út 24/A.

3./ Páva Géza tag Dankó út 13.

4./ Nádasné Bohács Ilona Melitta póttag Ady E. út 86.

5./ Budai Attila póttag Fürst S. út 15. /Damjanich út 143./

6./ Balázsné Sándor Ibolya póttag Orgona út 7/A.

Erről értesül:
1.) Bizottságok tagjai
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Helyi Választási Iroda
5.) Képviselőtestület tagjai

20.) napirend: településközpont rehabilitáció II. ütemével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló
199/2009 (IX.24.) számú határozat módosítása

előadó: polgármester

Az előterjesztést 12 igen szavazattal, 1 nem ellenében a képviselők vita nélkül elfogadják.

45/2010. (II.25) sz. önkormányzati határozat

Településközpont rehabilitáció II. ütem pályázat benyújtásáról szóló 199/2009 (IX.24.) sz. határozat
módosítása
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1. ) A 199/2009 (IX.24.) számú határozat 3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3 )
pont lép.:

„3.) A beruházás bruttó összértéke 49.811.961 Ft, melyhez Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat 4.981.200 Ft saját erőt vállal.”

2.) Ezzel egyidejűleg a településközpont rehabilitáció II. ütem pályázat módosításáról
szóló 210/2009. (X.08.) számú önkormányzat határozat hatályát veszti.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc, polgármester
2. Buzás Istvánné, jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Napirendek után:

Herman József: a honlapról, illetve a Hírmondóból értesült, hogy az önkormányzat 75 milliót nyert a
szennyvízre.

Huber Ferenc polgármester: Ez a tervezési előkészületekre szól, most folyamatban van a tervezői tender. Ha
meg lesz a közbeszerzés, utána lakossági fórumokat kell tartani.

Megköszöni a megjelenést és az ülést 18 órakor bezárja.

kmft.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző

Ficsor Dénes
jegyzőkönyv hitelesítő


