
TÁRGYMUTATÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÁPRILIS 29-I
SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

---- Polgármesteri tájékoztató

14/2010.(V.5.)sz. önk.rendelet Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetési
gazdálkodásának zárszámadásáról

68/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. 204/2009.(IX.24.)számú határozat módosítása.

69/2020.(IV.29.)sz. önk.hat. 232/2009.(XI.26.) számú határozat módosítása.

70/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. 234/2009.(XI.26.)számú határozat módosítása.

71/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. 233/2009.(XI.26.)számú határozat módosítása.

72/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. 163/2009.(VIII.27.)számú határozat módosítása.

73/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Folyószámlahitel felvételéről

74/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fegyvernek, Nepomuki Szent János szoborcsoport
restaurálásáról

75/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlan
megvételéről.

76/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele.
77/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés szervezési

Társulás (TISZK) működéséhez történő hozzájárulás
megelőlegezéséről.

78/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkára.

79/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételéről

80/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló
250/2009.(XII.17.)számú önk.határozat visszavonása.

81/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevételére a „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési
Hitelprogram keretében

82/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terve elkészíttetéséről.
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83/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. Fegyvernek településrendezési tervének módosításával
kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről.

84/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. A Fegyverneki Református Egyházközség támogatásáról.

85/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. A Római Katolikus Egyházközség támogatásáról.

86/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos
életéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
18/2010.(I.28.)sz. önkormányzati határozat módosítása.

87/2010.(IV.29.)sz. önk.hat. „Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges
környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 19/2010.(I.28.)sz. önkormányzati
határozat módosítása.

88/2010.(IV.29.)sz. önk. hat. „Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról szóló
17/2010.(I.28.)sz.önkormányzati határozat módosítása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott
soros ülésén.

Helye: Községháza tanácskozó-terme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr Bacsa László, Bognár Zoltán, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Dr Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselők,
valamint Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi társulás igazgatója, Miklósi Jánosné, Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Bérczesi Mária művelődési felügyelő

Huber Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő jelen van, a
testület határozatképes, és az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Tűhegyi Julianna képviselőt jelöli ki.

A meghívón szereplő napirendek tárgyalását javasolja, megkérdezi van-e más napirend tárgyalására
javaslat.

A Képviselő-testület egyhangúan egyetért a napirendek tárgyalásával, más napirend tárgyalására nincs
javaslat.

I n t e r p e l l á c i ó k

Németh Attila a „Fegyverneki Hírmondó” áprilisi számából a Homokvihar Fegyverneken című
cikkből idéz.
Felháborítónak tartja, hogy az előzetesen jelzett 15 – 45 homokot hordó teherautóval szemben 150
közlekedik. Egy hétnél hosszabb szállításbeli megszakítást, majd az újbóli szállítást be kell jelenteni.
A mai szállítást nem jelentették be.
A cikkben szerepel, hogy a környezeti hatásvizsgálatot haladéktalanul meg kell küldeni Fegyvernek
Önkormányzata részére. Kért-e a polgármester úr ebből a hatásvizsgálatból, illetve a testület kap-e
abból?
Aggódik Fegyvernek főútjáért, mert már vannak jelei az út romlásának. Sürgető valamilyen lépés
polgármester úr részéről, pl. lehetne kérni, hogy kerülő úton szállítsák a homokot a szükséges
területre.

Huber Ferenc polgármester: A problémával írásban fordult a megyei önkormányzat felé, a válasz
felkerült a honlapra is. A megkeresésre a megyei közgyűlés elnöke a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től
kérte, hogy tegyenek soron kívüli intézkedéseket a 3216. számú mellékút folyamatos biztonságos
közlekedésre alkalmas állapotban tartására.
Ezen túl a Közúttól kérhetnek tájékoztatást, hogy betartják-e az előírtakat.

Bognár Zoltán: 50-60 tonnával is mennek az autók. Tengelysúly mérőket lehetne-e kérni?

Huber Ferenc polgármester: Van kérve mérés, volt is emiatt büntetés.

Krupa István: Ragaszkodni kellene ahhoz, hogy a szerződésben rögzített 40 autó átmehet a
településen, de több nem. A beruházás elkészültével Fegyvernek, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff,
Tiszabura itt marad a rossz utakkal.
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1. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója

Huber Ferenc polgármester kiegészítve az írásos tájékoztatót ismerteti, hogy megkezdődött a
felújítás. A gondozási központ a mozi helyiségbe költözik augusztus 31-ig. A hivatal épületében
folynak a munkálatok, elképzelhető, hogy egy hétre be kell zárni a hivatalt a folyosó burkolatcseréje
miatt.
Folyik a belvízvédekezés, melynek kapcsán ismerteti, hogy a vis maior támogatási rendszerét
módosították. Az 1 millió Ft körüli támogatási igényüket jóváhagyták, reméli a 7 millió Ft-os igénnyel
sem lesz gond.
Valószínűleg a Konzorciumi Tanács elfogadta az önkormányzatot megillető vagyonrész utáni
bérleti díj megfizetésével kapcsolatos kérésüket, május 6-án lesz konzorciumi ülés.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangúan tudomásul veszi a polgármesteri
tájékoztatót.

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése, pénzmaradvány
jóváhagyása.

Huber Ferenc polgármester köszönti a napirend tárgyalásához meghívott Czibulkáné dr. Németh
Emília könyvvizsgálót, majd felkéri a bizottságokat, hogy ismertessék döntésüket.

Az Ügyrendi, Oktatási, Pénzügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének teljesítéséről, pénzmaradványáról szóló előterjesztést.

Huber Ferenc polgármester megkérdezi, van-e kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéssel
kapcsolatban.

Czibulkáné dr. Németh Emília: Elvégezték az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített, összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, valamint az önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó 2009. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának és zárszámadási
rendelettervezetének vizsgálatát.
A könyvvizsgálatot a Polgármesteri Hivatalban és a négy önálló intézményben a helyszínen végezték,
melyhez minden segítséget megkaptak a pénzügyes kollegáktól, amelyet ezúton is megköszön.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, az érvényben lévő törvények és
jogszabályok alapján, valamint a számviteli alapelvekkel és a nemzetközi és nemzeti könyvvizsgálati
irányelvekkel összhangban hajtották végre. Sokféle szempont szerint vizsgálódtak az alábbiak szerint:
- Az önkormányzat a beszámolási időszakban a jogszabályoknak megfelelően működött-e,
- valós adatokat tartalmaz-e a beszámoló, hitelesen mutatja be az önkormányzat pénzügyi

helyzetét,
- milyen volt a gazdálkodás,
- a kötelezettségvállalás nem haladja-e meg a törvényi határt,
- jogszabályok keretében a számviteli törvény tartják szem előtt.

A vizsgálat alapján az a véleményük, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, az adatok valósak,
egyeznek az éves beszámolóban szereplő adatokkal.
Megdicséri a számviteles dolgozókat.

Gratulál a képviselő-testületnek a nagyközség fejlődése érdekében hozott döntéseikhez.
Javasolja a beszámoló elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs.
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Huber Ferenc polgármester megköszöni a dicséretet, a könyvvizsgálók munkáját, s szavazásra
bocsátja Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem, 1 tartózkodás
mellett fogad el.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
14/2010.(V.5.)sz.

r e n d e l e t e
Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

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

3. napirendi pont: Fejlesztési hitelfelvételről szóló határozatok módosítása.

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy az önkormányzat igénybe vett fejlesztési hiteleihez – az
OTP üzleti szabályzatának változása miatt – a testületi határozatokban foglaltakon felüli úgynevezett
keretbiztosíték felajánlása szükséges a hitel igénybe vételéhez. A testület 2009. december 17-i ülésén
az előterjesztésben felsorolt ingatlanokat összesen 34.940 eFt erejéig felajánlotta hitelbiztosítékként az
OTP Nyrt. javára. A testület által felajánlott keret biztosíték fedezi a mai ülésre beterjesztésre kerülő
hiteligények összegét.
A 163/2009.(VIII.27.)számú határozatot (történelmi településközpont rehabilitációja) a hitelkérelem
benyújtásának időpontja miatt szükséges módosítani a határozati javaslat szerint. A módosítás a
türelmi időt és a hitel lejáratának végső időpontját is érinti.

Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság elnökét ismertesse döntésüket.

Tukarcs Istvánné: A bizottság egyetért a határozatok módosításával, a 233/2009.(XI.26.)számú
határozat esetében az 1. pontját is javasolja módosításra, mert a hitel összege is változik 7.315 eFt-ról
6.023 e Ft-ra.

A képviselő-testület a határozatok módosításával kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tesz, azokat az
alábbiak szerint fogadja el.

A 204/2009.(IX.24.)számú határozat (Hydroglóbusz fejcseréjéről) módosítását 11 igen szavazattal,
2 nem szavazat ellenében fogadja el.

68/2010.(IV.29.)számú önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2009.(IX.24.)számú
határozatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2009.(IX.24.)számú határozatának 6.
pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
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2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai

-.-.-.-.-

A 232/2009.(XI.26.)számú határozat (Zalka M. út építéséhez) módosítását 12 igen szavazattal, 1
nem szavazat ellenében fogadja el.

69/2010.(IV.29.)számú önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 232/2009.(XCI.26.)számú
határozatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 232/2009.(XI.26.)számú határozatának 6.
pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai

-.-.-.-

A 234/2009.(XI.26.)számú határozat (Közcélú foglalkoztatást elősegítő eszközök beszerzéséhez)
módosítását 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében fogadja el.

70/2010.(IV.29.)számú önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 234/2009.(XI.26.)számú
határozatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 234/2009.(XI.26.)számú határozatának 6.
pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:

6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai
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Huber Ferenc polgármester: A Pénzügyi Bizottság 233/2009.(XI.26.) számú határozatával
kapcsolatos módosító indítványát bocsátja szavazásra, melyet a testület 12 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében elfogad.

A Képviselő-testület a módosító indítvány figyelembe vételével a 233/2009.(XI.26.) számú határozat
(Orvosi Rendelő rekonstrukciójához) módosítását 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében
fogadja el.

71/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 233/2009.(XI.26.) számú
határozatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 233/2009.(XI.26.)számú határozatának 1.
és 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 1. és 6. pont kerül:

1.A fejlesztési hitel összege 6.023 eFt.

6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai

Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a 163/2009.(VIIIl.27.)sz. határozat módosításra került a
253/2009.(XII.17.) számú határozattal, mely kimaradt az előterjesztésből.

Módosító indítványként javasolja a testületnek elfogadásra a 253/2009.(XII.17.)sz. határozat
megjelölését, melyet az 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad.

A Képviselő-testület a módosító indítvány figyelembe vételével a 253/2009.(XII.17.)sz. határozattal
módosított 163/2009.(VIII.27.) számú határozatának (történelmi településközpont rehabilitációjához)
módosítását 11 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

72/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 253/2009.(XII.17.)számú határozattal
módosított 163/2009.(VIII.27.) számú határozatának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 253/2009.(XII.17.) számú határozattal
módosított 163/2009.(VIII.27.)számú határozata 3., 4., 6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi
3.,4.,6. pont kerül:

3. A hitel futamideje 3 év, türelmi idő 2011. március 14-ig
4. A hitel lejárata 2013. december 15.
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6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai

4. napirendi pont: Folyószámla hitelkeret módosítása.

Huber Ferenc polgármester a finanszírozási nehézségek elkerülése, illetve áthidalása érdekében
javasolja a folyószámla hitel keretet 150.000 eFt-ra módosítani. Nagyon sokat csúsznak a pályázati
támogatások, ezért a beruházások kivitelezőivel most már úgy kötik a szerződést, hogy a támogatás
megérkezésekor fizet az önkormányzat.
Módosító indítványként javasolja a határozati javaslat 1. pontjában szereplő 2010. június 1-i időpont
helyett május 17.-ét.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság döntését.

Tukarcs Istvánné: A bizottság elfogadásra javasolja a hitel keret módosítását.

Krupa István: Véleménye szerint ez nem jó megoldás, mert a vállalkozó kedvezőtlenebb feltételekkel
kap hitelt, melyet beépít a vállalási árba.

Huber Ferenc polgármester: Elfogadja, de olyan helyzetbe kerültek, hogy a bért nem tudják 3-án
utalni. Ugyanis eddig a MÁK az állami támogatást eddig elutalta minden hónap 27-én, most ketté
vette, a szociálist kiutalja, a többi államit csak a következő hónap elején, 3-án, így májusban a
bérkifizetés 5-én lesz.

Németh Attila: Kell az út, kell a Hydroglóbusz, és gyakorlatilag az OTP Nyrt. 34,9 millió Ft-ért
„megvett” 9 ingatlant! A Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlan megvásárlása is itt szerepel.
Mihez fog nyúlni az önkormányzat 2-3-4 év múlva?

Huber Ferenc polgármester: Hosszabb távon csökkenek a terhek, ismertette miből származik a hiány.
A lakosság igényére is - orvosi rendelő felújítása, melyet képviselő úr is támogat - tekintettel kell
lenni, azonkívül 80 millió Ft kintlévősége van az önkormányzatnak, mely reméli befizetésre kerül.

Németh Attila: Ne állítsuk szembe az egészségügyet, elkészül a rendelő és talán jó is lesz az ügyelet.
Távolabbi célokat nem tudnak megvalósítani, ha szétszórják a pénzeket.

Huber Ferenc polgármester: A Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlant az iskola birtokba fogja
venni, oktatóműhelyként, raktárként, illetve egy későbbi bővítés során tornacsarnok építésére
szolgálna a terület. Képviselő úr az oktatást nem, az egészségügyet támogatja.

Németh Attila: Az oktatást ott kellene fejleszteni, hogy ne 70 gyermek járjon Törökszentmiklósra,
amiért bizonyos mértékig a pedagógusok is felelősek.

Huber Ferenc polgármester kéri, hogy térjenek vissza a napirend tárgyalásához.

Nida Imre: Milyen díja van a folyószámla hitelnek? Az állam nem finanszírozza teljes mértékben a
kötelezően ellátandó feladatokat, az önkormányzatokat kényszeríti hitel felvételére. Ez olyan teher,
amit a önkormányzatok nem tudnak elviselni.

Huber Ferenc polgármester: A hitelkeret rendelkezésre tartási jutaléka: 0,50 %, a kamata jelenleg:
8,97 %.
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További kérdés, észrevétel nincs, a testület a hitel 2010. május 17-i időponttól történő felvételéről
szóló módosító indítványt, ezt követően a folyószámla hitelkeret módosítását 11 igen szavazattal, 2
nem szavazat ellenében elfogadja.

73/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Folyószámlahitel felvételéről

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2010. május 17-i időponttal 150 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetési ideje: 2010. december 10-ig.

2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt kért hitelt és járulékait a fejlesztési
kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.

3.) A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan
képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.

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

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4.) Képviselő-testület tagjai

5. napirendi pont: Dr Heitler Csongor felajánlásáról

Huber Ferenc polgármester kéri a bizottságok elnökeit ismertessék döntésüket.

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a határozatban ne hivatkozzanak a
forráshiányra, tehát kerüljön törlésre „és forráshiány miatt” szövegrész.

Nida Imre véleménye szerint a Nepomuki Szent János szoborcsoport egy olyan művészeti
létesítmény, ami országosan is jelentős értéket képvisel. Fontosnak tartja felújítását, sajnos a valódi
értékeinket nem igazán becsüljük meg, lesöpörjük a restaurálását.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság nem akarja lesöpörni, szeretnék ha rendbe hoznák, de előbb
a tulajdonviszonyok rendezése szükséges.

Tűhegyi Julianna: Senki nem vonja kétségbe a ház és a szoborcsoport művészeti értékét. Véleménye
szerint a ház látványa sokkal egyedibb, értékesebb, mint a szoborcsoport. Szükséges lenne a
környékének rendezése is, mert sok villanyvezeték van körülötte.

Nida Imre: A ház a szoborcsoport védelmére készült.

Németh Attila: A vezetékek átrakását kb. 10 millió Ft sem fedezné. Az Örökségvédelmi Hivatalt
kellene megkeresni, rendezzék ők a tulajdonviszonyokat, és azután az önkormányzat kezelésbe venné.

Krupa István: A fölhivatalnál kellene utána nézni, és ha lehetséges kezdeményezni az elbirtoklást.
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Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát, melyet
a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogad.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosító indítvány figyelembe
vételével Dr Heitler Csongor által benyújtott a Fegyvernek Nepomuki Szent János szoborcsoport
restaurálásáról szóló előterjesztést 10 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

74/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Nepomuki Szent János szoborcsoport restaurálásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Heitler Csongor
(Örményes, Iskola u. 21.) által benyújtott, a Nepomuki Szent János szoborcsoport
restaurálására vonatkozó javaslatát a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nem fogadja el.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Dr. Heitler Csongor Örményes, Iskola u. 21.
5.) Polgármesteri Hivatal

6. napirendi pont: Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlan felajánlásáról,
megvásárlásra.

Huber Ferenc polgármester: Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri
azok elnökeit ismertessék döntésüket.

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság módosító javaslata, hogy a határozatban ne ingatlan,
hanem lakóingatlan szerepeljen.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság az ingatlan megvételéről, illetve a fejlesztési hitel
felvételéről szóló határozat 1. pontjában „A” és „B” alternatívát javasol.
Az „A” alternatíva a határozatban szereplő legyen, „B” alternatíva szerint az ingatlant 2 millió Ft-ért
vásárolja meg az önkormányzat, fejlesztési hitel felvételéről szóló határozat „B” alternatívájába 1,9
millió Ft-ot javasol megállapítani a bizottság.
A bizottság mindkét határozat esetében a „B” alternatívát fogadta el.

Huber Ferenc polgármester megkérdezi a tulajdonosokat, hogy elfogadják-e a 2 millió Ft-os
vételárat.

Mindkét tulajdonos elfogadja a vételárat.

Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság módosító indítványát,
(ingatlan helyett lakóingatlan szerepeljen) melyet a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogad.

Ezt követően a Pénzügyi Bizottság, az ingatlan 2 millió Ft-ért történő megvásárlásáról szóló módosító
indítványát bocsátja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 11 igen, 2 nem szavazattal elfogad.

A módosító indítványok figyelembe vételével a Képviselő-testület a Fegyvernek, Felszabadulás út
147. sz. alatti lakóingatlant 9 igen, 4 nem szavazat ellenében, 2 millió Ft-ért megvásárolja.
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75/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz. alatti ingatlan megvételéről.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz.
(450 hrsz.) alatti lakóingatlant megvásárolja a 2010. évi költségvetés terhére 2.000.000.-
Ft-ért Csécsei Tibor Tiszabő Fő út 96., és Csécsei Sándor 1161 Budapest XVI. Ker. Baross
u. 33. sz. alatti lakosoktól.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Huber Ferenc polgármester: A lakóingatlan vásárlásához kapcsolódóan fejlesztési célú hitel
igénybevételéről is dönteni szükséges, melyhez kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság módosító
indítványa, hogy a határozat 1. pontjában a hitel összege 1,9 millió Ft legyen.

A Képviselő-testület a módosító indítványt 10 igen, 3 nem szavazat ellenében elfogadja.

A módosító indítvány figyelembe vételével a Képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazat ellenében
jóváhagyja a fejlesztési célú hitel igénybevételét.

76/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1.900 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja a Fegyvernek, Felszabadulás út 147. sz. (450 hrsz.) alatti ingatlan
megvásárlása

3.) A hitel futamideje 3 év, türelmi idő 2010. szeptember 14.
4.) A hitel lejárata 2013. június 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeink biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képző helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyerneki 174; 4; 1032; 274;
256; 262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

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

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselő-testület tagjai
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7. napirendi pont: TISZK működési hozzájárulás megelőlegezéséről.

Huber Ferenc polgármester: A TISZK társulási tanács TÁMOP pályázat megelőlegezéséhez kér
támogatást, mely a társulás működésének kialakítását szolgálja. Javasolja az önkormányzatot
létszámarányosan érintő összeg megítéléséről döntsön a testület.

A bizottságok tárgyalták, kéri azok elnökeit ismertessék döntésüket.

Tűhegyi Julianna: Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a TÁMOP pályázat
megelőlegezését.

Németh Attila megjegyzi, hogy talán már nem is működik a TISZK mire vissza kell fizetniük az
előleget.

Kérdést, további észrevételt nem tesz a Képviselő-testület, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szakképzés szervezési Társulás (TISZK) működéséhez történő hozzájárulás megelőlegezését
egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

77/2020.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés szervezési Társulás (TISZK) működéséhez történő
hozzájárulás megelőlegezéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a TISZK működési költség megelőlegezésére
80.471.- Ft erejéig kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

8/A – 8/B napirend: Gyermekélelmezési Konyha felújításáról, az ehhez szükséges hitel
felvételéről.

A Pénzügyi és az Oktatási Bizottság mind a két előterjesztést elfogadásra javasolja.

K é r d é s

Németh Attila: Ki volt a korábbi kivitelező? Volt-e közbeszerzés?

Huber Ferenc polgármester válaszában ismerteti, hogy a korábbi kivitelező az AKVA-PLASZT volt,
(Siófoki cég) elégedettek voltak a munkájukkal ezért kértek ismét ajánlatot, nem volt szükséges
közbeszerzés.

Kérdés, további hozzászólás nincs, a Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozza:
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A Gyermekélelmezési Konyha Étterem épületének tetőszigetelési munkálataira egyhangú, 13 igen
szavazattal kötelezettséget vállal.

78/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás tetőszigetelési munkára

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés
terhére, az alábbi munkák elvégzésére:

1.) Gyermekélelmezési Konyha Étterem épületének (Hunyadi J. út 1.) tetőszigetelése
bruttó 4.807.894.- Ft

2.) Műszaki ellenőri tevékenység díja: bruttó 100.000.- Ft.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Pénzügyi szervező

-.-.-.-

A tetőszigetelési munkák elvégzéséhez szükséges fejlesztési hitel felvételét egyhangú, 13 igen
szavazattal jóváhagyja.

79/2010.(IV.29.) sz. önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8.205 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja tetőszigetelési munkák elvégzése önkormányzati tulajdonú ingatlanokon
3.) A hitel futamideje 10 év, türelmi idő 2011. március 14-ig.
4.) A hitel lejárata 2020. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki 174; 4; 1032; 274;
256; 262; 491; 1520; 1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki
jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.

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

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselő-testület tagjai

-.-.-.-
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A fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 250/2009.(XII.17.) számú önkormányzati határozat
visszavonását egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

80/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

A fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 250/2009.(XII.17.)számú önkormányzati határozat
visszavonására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési célú hitel
igénybevételéről szóló 250/2009.(XII.17.) számú határozatát visszavonja.

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselő-testület tagjai

9. napirendi pont: Annaházi Idősek Klubja felújításához kapcsolódó hitel felvételéről

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

K é r d é s

Krupa István: Ki nyerte a közbeszerzést?

Huber Ferenc polgármester: A Szilasi és Társa Kft. nyerte el beruházás megvalósítását.

További kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal jóváhagyja a
fejlesztési célú hitel igénybevételét.

81/2010.(IV.29.) számú önkormányzati határozat

Fejlesztési célú hitel igénybevételére a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram keretében

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1.095 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja az Annaházi Idősek klubjának felújítása és utólagos komplex
akadálymentesítése

3.) A hitel futamideje 3 év, türelmi idő 2011. március 14-ig.
4.) A hitel lejárata 2013. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.
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7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

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

10. napirendi pont: Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítéséről.

A Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elkészíttetését az Ügyrendi, Pénzügyi, Szociális és
Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.

K é r d é s

Németh Attila: Az önkormányzat nem tudja elkészíteni?

Huber Ferenc polgármester: Elég munkát ad az adatok összegyűjtése is, és felülvizsgálatába
esélyegyenlőségi szakértő kell bevonni.

További kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület a Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési
Terv elkészíttetéséről szóló kötelezettségvállalást egyhangú, 13 igen szavazattal jóváhagyja.

82/2010.(IV.19.)sz. önkormányzati határozat

A Fegyvernek Nagyközség Települési Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve elkészíttetéséről

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés terhére bruttó
350.000 Ft erejéig kötelezettséget vállal a Fegyvernek Nagyközség Települési
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve elkészíttetésének költségeire.

2.) A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

3.) A szakértő a helyzetelemzést és az intézkedési tervjavaslatot együtt készíti el.

Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

11. napirendi pont: Fegyvernek településrendezési tervének módosításával kapcsolatos
környezeti vizsgálat szükségességéről.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási és Szociális
Bizottság egyetértő véleményének ismertetését követően, Fegyvernek településrendezési tervének
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről szóló előterjesztést egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadja.
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83/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek településrendezési tervének módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat
szükségességéről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, az
1997. évi LXXVIII. tv. 6.§. és a 2/2005.(I.11.)Korm. rendelet 3. és 4. §. Szerint az alábbi határozatot
hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség településszerkezeti tervének a 079/4, 079/7-12, 082/10-11, 082/13,
és a 083 helyrajzi számú földrészleteken tervezett módosítása, a területre vonatkozó
szabályozási terv megalkotása nem oly mértékű, hogy az szükségessé tegye a
2/2005.(I.11.)Korm.rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.

2. Az 1. pontban meghatározott döntést a
– Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok

– Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen
– Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Iroda, Debrecen

által adott állásfoglalás alapozta meg.

Erről értesülnek: 1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

Huber Ferenc polgármester javasolja 12/a. napirend felvételét, mely a Római Katolikus Egyház
támogatási kérelme.

A Képviselő-testület a napirend felvételével egyhangú, 13 igen szavazattal egyetért.

12. napirendi pont: Református Egyházközség támogatási kérelme
12/A. napirend: Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelme

Huber Ferenc polgármester javasolja a napirendek együttes tárgyalását.
Ismerteti, hogy az egyházközségek pályáztak a Megyei Önkormányzat által meghirdetett egyház ügyi
alapra is, és a pályázat elbírálásánál előnyt jelentene, ha az önkormányzat is támogatná a felújításokat.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság mind a két támogatási kérelmet elfogadásra javasolja.

K é r d é s nincs.

Nida Imre ismerteti, hogy a torony teljes faszerkezeti felújítására kerül sor, illetve a torony sisak
felújítására.

Kérdés, további hozzászólás nincs, a Képviselő-testület az egyházközségek támogatásáról az alábbi
határozatokat hozzák:

A Református Egyházközség támogatásáról szóló előterjesztést egyhangú, 13 igen szavazattal
elfogadja.
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84/2010.(IV.29.)sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Református Egyházközség támogatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget válla, hogy a Fegyverneki Református
Egyházközség részére, a templom nyílászáróinak cseréjéhez 300 eFt támogatást biztosít az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére.

Erről értesül. 1.) Halassy Ferenc János református lelkipásztor
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető
5.) Képviselő-testület
6.) Pénzügyi szervező

-.-.-.-

A Katolikus Egyházközség támogatásáról előterjesztés egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadja.

85/2010.(V.29.)sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki Katolikus Egyházközség támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget válla, hogy a Fegyverneki Katolikus
Egyházközség részére, a templomtorony sisak héjazat cseréjéhez 300 eFt támogatást biztosít az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére.

Erről értesül. 1.) Halassy Ferenc János református lelkipásztor
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezető
5.) Képviselő-testület
6.) Pénzügyi szervező

13. napirendi pont: Alapítványok alapító okiratainak módosításáról szóló határozatok.

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Oktatási Bizottság
egyetértő véleményének ismertetését követően, egyhangú, 13 igen szavazattal egyetért a
„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” , „Fegyvernek lakosságának
biztonságos és egészséges környezetéért”, „Fegyvernek művelt ifjúságért” Alapítványok alapító
okiratának módosításával, s az alábbi határozatokat hozza:

86/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról szóló 18/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának egészséges és
biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 18/2010. (I. 28.) sz.
önkormányzati határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
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1.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész kiegészül az alábbi
szöveggel:

„…a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

a 86/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 18/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak
szerint módosul:

7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Bukta Jánosné kuratórium elnök és Cseh Imre
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Fegyvernek, Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.

Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

*1 86/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított

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

87/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító
Okiratának módosításáról szóló 19/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek lakosságának biztonságos és
egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 19/2010. (I. 28.) sz.
önkormányzati határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész kiegészül az alábbi
szöveggel:

„a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”
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Erről értesül:

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2) Huber Ferenc polgármester
3) Buzás Istvánné jegyző
4) Képviselőtestület tagjai
5) Kuratórium tagjai

a 87/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 19/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

„Fegyvernek lakosságának biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okirata az
alábbiak szerint módosul:

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:

Elnöke: Bukta Jánosné (ÁFÉSZ delegáltja) Fegyvernek, Damjanich út 27.
Tagjai: Krupa István Fegyvernek Ady E. út 13/a.

Cseh Imre Fegyvernek Hunyadi út 5/c.
Hillender Györgyné Fegyvernek Liszt Ferenc út 8.
Bérczesi Mária Fegyvernek Bajcsy-Zs. út 32.

*1 87/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított

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

88/2010. (IV. 29.) sz. önkormányzati határozat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 17/2010. (I.
28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének „Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló 17/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat mellékletét az
alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat mellékletének 7. pontjában „…Kindert Ferencné…” szövegrész törlésre kerül és
helyébe az alábbi szövegrész lép:

„…Daku Mihályné…”

2.) A határozat mellékletének „9. pont Az alapítvány kuratóriuma” szövegrész kiegészül az alábbi
szöveggel:

„…a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:”.

3.) A határozat mellékletének 9. pontjából „Kindert Ferenc Fegyvernek, Bacsó B. út
1/a.”szövegrész összeférhetetlenség miatt törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. út 22/a”

Erről értesül:

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2) Huber Ferenc polgármester
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3) Buzás Istvánné jegyző
4) Képviselőtestület tagjai
5) Kuratórium tagjai

a 88/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított 17/2010.(I.28.) sz. határozat melléklete
Alapító Okirat módosítása

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

*1

7. pont hatodik bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és Daku Mihályné
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.”

*1 9. pont Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak szerint:

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
Tagjai: Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. u. 22/a.

Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Juhász Ildikó San Salvador delegáltja) Fegyvernek Marx K. út 2/b.

Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.

*1 88/2010. (IV. 29.) sz. határozattal módosított

A L A P Í T Ó O K I R A T

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek nagyközség polgárai életkörülményei, s a
község társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése
céljából alapítványt létesít a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően, az alábbiak
szerint:

1.) Az alapítvány neve

„Fegyvernek művelt ifjúságáért”
2.) Az alapító:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231

3.) Az alapítvány jellege:

Nyílt, a jelen alapítványhoz bármely, jogi vagy természetes személy, valamint bármilyen
közösség csatlakozhat adományaival a célok megvalósítása érdekében.

Ezen alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai
teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és
személlyel, amely – illetőleg aki – a jelen alapítvány rendelés céljaival egyetért, s a közös
célok elérésén munkálkodik.
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Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a
nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezéseire,
javaslataira.

Az alapítvány jogi személy, céljai és feladatai megvalósításában önálló.
*1

Az alapítvány pártoktól semleges országgyűlési képviselőjelöltet a rendelkező nyilatkozatok
évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem Támogatott, és azt a továbbiakra is
kizárja.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.

4.) Az alapítvány székhelye:

Fegyvernek községháza, Felszabadulás út 171.
*1

5.) Az alapítvány célja, feladata:

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel mód.
1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/1., 5. és 6.
pontjai)

Az alapítvány létrehozásának egyik célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az
egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek ifjúságának műveltségét, ismereteinek
bővítését, a fiatalok testi, lelki fejlődését segítik.

Az alapítvány másik célja, hogy segítse a rászorult, jó képességű fegyverneki tanulók
továbbtanulását.

Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák felvetésére, megoldására irányul, de
fontos célkitűzésünk megyei, s országos jó hírének növelése is.

Tevékenységünk során az öntevékeny helyi csoportok lehetőségeit felhasználva, a kultúra, a
sport, a községpolitika terén olyan községi közélet kialakítását, fejlődését szorgalmazni,
amely újabb lehetőséget teremt minden itt lakónak a községformáló munkára, összefogásra
kívánjuk felhívni községünk lakosait, mozgósítani szeretnénk falusi értelmiségünket.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

6.) Az alapítvány céljára rendelt vagyon.:
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Az alapítvány céljai megvalósulásának elősegítésére, a tevékenység megindítására az
alapító 200.000,- Ft-ot, azaz: Kettőszázezer forintot adományoz alapítvány induló
vagyonaként.

Az alapító adománya:

- ifjúság műveltségének fejlődésére 100.000,- Ft
- rászorult, jó képességű tanulók továbbtanulására 100.000,- Ft.

Az alapító adományát (az alapítvány induló vagyonát) ezen alapító okirat aláírásától számított
30 napon belül befizeti az alapítvány részére megnyitott folyószámlára.

Az induló vagyon 200.000,- Ft, az alapítvány alaptőkéje, melynek csak a hozadékát lehet az
alapítvány céljaira felhasználni.

Az alapítvány egyéb adományainak, vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt.

Az alapító – támogató céllal – csatlakozásra kívánja felhívni a község lakóit, távolba szakadt
polgárait, a vállalatokat, az üzemeket, a vállalkozókat.

7.) Az alapítvány működése:

Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítványi tevékenység szervezésére, s a vagyon
kezelésére az alapító kuratóriumot hoz létre.

Az alapítvány legfőbb döntést hozó, illetőleg képviselő szerve a 5 tagú kuratórium.

*7

A kuratórium elnökét és tagjait az önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A Képviselőtestület
a megbízásnál figyelembe veszi a három legnagyobb adományozót.

*6

A kuratórium elnökének és tagjainak megbízása legfeljebb 5 éves időtartamra szól.

Egy-egy személy többször egymás után is megbízható.

*8

*10

A kuratórium elnöke önállóan képviselheti az alapítványt. A bankszámla feletti
rendelkezéshez minden esetben Szilasi Péterné kuratórium elnök és Daku Mihályné
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, s a határozatképességhez legalább 3 tag jelenléte, s
a határozathozatalhoz a megjelent tagok egyszerű többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén a
kuratórium elnökének szavazata dönt.

*1

a.) Az üléseket a kuratórium elnöke hívja össze írásban. A meghívó tartalmazza az ülés
időpontját, napirendjét. Az ülések nyilvánosak.

b.) Az alapítvány az alábbi nyilvántartást vezeti:
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cím: Nyilvántartás az alapítvány tevékenységéről.

tartalma: 1. Kuratórium ülésének időpontja

2. Kuratórium döntésének rövid, lényeges tartalma.

3. Döntésének hatálya.

4. Szavazat aránya.

*7

c.) Az alapítvány kuratóriumának elnöke nem lehet a község polgármestere és Fegyvernek
településen köztisztviselői jogviszonyban álló személy.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója / Ptk. 685. § b) pont /, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

d.) A közhasznú szervezet éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a
kuratórium 50 % + 1 szavazattal fogadja el.

e.) A kuratórium döntéseit a helyi sajtóban – a döntést követő számban közzé kell
tenni.

f.) Az alapítvány irataiba a kuratórium tagjai és az alapító tekinthetnek be.
g.) Az alapítvány szolgáltatásait hivatalból vagy egyéni kezdeményezésre lehet

igénybe venni.

A kuratórium hatásköre:

- Gondoskodik az alapítvány itt meghatározott céloknak megfelelő működéséről.

- Dönt az alapítvány éves tervéről.

- Az alapítvány, illetőleg szervezete működéséhez szükséges belső szabályzatokat
jóváhagyja.

- Beszámol az alapítónak és a nyilvánosságnak az alapítvány éves
tevékenységéről.

- Dönt az alapítvány szabad pénzeszközeinek felhasználásáról, a feltételhez kötött
adományok elfogadásáról.
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- Gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, gondos
kezeléséről.

*7

- Kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását.

- Dönt minden olyan alapítvánnyal kapcsolatos kérdésben, melyet a saját
hatáskörébe von.

- A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább azt kell
tartalmaznia, hogy kik voltak jelen, s a tagok miként szavaztak és milyen döntést
hoztak.

- A kuratórium felelőssége az ezen célokra rendelt vagyon minél hatékonyabb
működtetése. Ezért feladata megtenni mindent annak érdekében, hogy az
alapítvány vagyona a hatályos jogszabályi előírásoknak és törvényes gazdasági
lehetőségeknek megfelelően gyarapodjon. A vagyon és az összes jövedelem
csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

- A kuratórium jogosult az alapítvány vagyonához történő csatlakozást feltétellel is
elfogadni, ha az nem ellentétes az ezen okiratban meghatározott célokkal.

8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja:

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően, továbbá az alapítványhoz
csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek
keretei között a kuratórium dönt.

Az alapítvány vagyonából a céloknak megfelelően nyújtható:

- ösztöndíj, támogatás minden olyan személy, szervezet, vagy tevékenység
finanszírozásához, amely az alapítványi célok eléréséhez értékes, vagy jelentős,
széles körben hasznosítható eredményt ígér,

- alapítványi díj a célok érdekében végzett értékes szellemi, elméleti vagy
gyakorlati tevékenységért.

*2 Az alapítvány vagyona felhasználható az alapítvány működésének költségeire oly
mértékben, hogy az nem veszélyeztetheti az alapítvány céljainak megvalósulását.

*5

Az alapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
1.000.000.- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a törvény, kormány rendelet az alapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség
körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj
jelleggel juttatott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
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*8*10

9.) Az alapítvány kuratóriuma a tagok lemondása miatt módosul az alábbiak
szerint:

Elnöke: Szilasi Péterné (Szilasi és Tsa. kft. delegáltja) Fegyvernek Liszt F. út 13/a.
*10 Tagjai: Barta Mihályné Fegyvernek, Kiss J. u. 22/a.

Czifra Andrásné Fegyvernek Damjanich út 12.
Daku Mihályné (Ildikó Tessak, San Salvador delegáltja) Fegyvernek Marx K.
út 2/b.

Kindert Ferencné Fegyvernek Bacsó B. út 1/a.

*9

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.
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11.) Az alapítvány határozatlan időre alakul, megszűnése esetén az alapítvány tiszta
vagyonát a község közbiztonságának és környezetvédelmének segítésére kell
fordítani.

Ezen Alapító Okiratot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál be kell jegyeztetni
a nyilvántartásba. Az alapítvány a bejegyzéssel jön létre.

12.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyéb hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

*1

13.) A közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.

Megjegyzés:

*1 A 74/1998.(V.28.) sz.önk.határozattal módosítva

*2 A 49/1994.(IV.28.) sz.önk.határozattal módosítva

*3 A 32/2002.(II.28.) sz. önk.határozattal módosítva
*4 A 10/2003.(I.30.) sz. önk.határozattal módosítva
*5 A 111/2003.(VIII.28.) sz.önk.határozattal módosítva
*6 A 12/2005.(I.27.) sz.önk.határozattal módosítva
*7 A 84/2005.(V.26.) sz. határozattal módosítva
*8 A 17/2010.(I.28.) sz. határozattal mód.
*9 A 37/2010.(II.25.) sz.határozattal mód.
*10 A 88/2010.(IV.29.) sz. határozattal mód.

Huber Ferenc polgármester megköszöni a testület munkáját, s az ülést 17,20 órakor berekeszti.

K.m.f.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester jegyző

(: Tűhegyi Julianna :)
jkv.-hitelesítő



27


