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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én
megtartott soros ülésén.
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, Németh Attila,
Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselők,
valamint Buzás Istvánné jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ igazgatója, Kocsmár Antalné és Tóthné Gyárfás Erzsébet
családgondozók, Miklósi Jánosné pénzügyi, Kuntzer Mihályné igazgatási csoportvezető,
Temesváriné Bozsó Ágnes pü.szervező, Nagy Mihály Fegyvernek Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény igazgatója, Füleki Ágnes Örményes
Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyvernek Helyi Szervezetének képviseletében: Gábli
Simonné Csík Ágnes és Magyar Balázs, Bencze Sándor a „Segítünk Országos Érdekegyeztető
és Képviseleti Szervezet” megbízásából
Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 13
fővel határozatképes, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bacsa László képviselőt jelöli ki.
Huber Ferenc polgármester a napirendek sorába 12., 13., 14., sorszámmal az alábbiakat
javasolja felvenni:
12.) A Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek nyújtandó
támogatás
13.) Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének
kiépítésére kötelezettségvállalás
14.) Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d. sz. alatti önkormányzati bérlemények
bérbeadásáról
A képviselőtestület a napirendek felvételével egyhangúlag 14 igen szavazattal egyetért.
Interpellációk:
Dr. Kiss Györgyné: Nagyon elszaporodtak a szúnyogok az esős időjárás miatt, kérdezem,
hogy szúnyogriasztás lesz-e és mikor? Több garázsbetörés történt a Hársfa úton az utóbbi
időben, tudnak-e róla és milyen intézkedéseket lehetne tenni ezek megakadályozására?
Hunyadi-Kossuth út sarkán nagyon megnőtt a fű, van-e lehetőség a probléma
megszüntetésére? Mikor lesz a piac területén WC?
Huber Ferenc polgármester: Jelenleg nincs engedély a légi repülésre, nincs rá pénz és az
állandó eső miatt 1 hét múlva ugyanaz lenne a helyzet. Hamarosan indul egy hatósági
ellenőrzés az ingatlanok előtti közterület állapotának felmérése miatt. Remélhetőleg a jövő
hónapban elkészül a piac rendezése és a WC-helyiség felállítása.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadják.
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1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Május 18-ai TISZK ülésen Szűcs Gyula az intézmény igazgatója arról tájékoztatott, hogy a
decentralizált szakképzési alapra beadott pályázata a TISZK-nek (60 millió forint) el lett
utasítva. Az indok, hogy 2 adatlapnál nem két eredeti példány került beadásra. A bírálók
szerint az egyik példány színes fénymásolás. Ez 2,5 millió forintos értékű lakatosszakmát
érintő eszközbeszerzés (hegesztőgép) elmaradását jelenti. Ilyen mondvacsinált indokkal
15.000 szakképzős gyerek oktatását segítő eszközbeszerzést el lehet utasítani.
Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a
2010. április hónapban kiírt pályázatokra május 22-ig beérkezett támogatási igény
felhasználásáról döntött az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, az alábbiak
szerint:
1.) „Környezetvédelmi alap” felosztására 7 pályázat érkezett, 1 pályázatot a bizottság
elutasított. Felhasznált összeg: 340.000,- Ft.
2.) „Közművelődési alap” felosztására 5 pályázat érkezett, 3 pályázat elutasításra került
forráshiány miatt. Felhasznált összeg: 500.000,- Ft.
3.) „Civil szervezetek támogatási alap” felosztására 4 pályázat érkezett. Felhasznált
összeg: 300.000,- Ft.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület egyhangúan tudomásul veszi a
tájékoztatókat.
2.) napirend: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
A költségvetés módosítást az önkormányzati bizottságok elfogadásra javasolják.
A képviselők kérdés és hozzászólás nélkül 14 igen szavazattal a költségvetés módosítását
elfogadják és az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2010.(V.27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

3.) napirend: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Nida Imre: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Ambrus Dénes: Mit jelent a táblázatban a 0-6 éves korú gyerekek esetében a magatartási
probléma? Felhívta a figyelmet már az óvodában jelentkező hiányzásokra.
Barta Józsefné: Nem a gyerekekkel, hanem a szülők magatartásával vannak problémák.
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Hillender Györgyné: Az óvodáztatási támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a
gyermek folyamatosan óvodába jár. 5 főnek szűnt meg a támogatása, ők szinte egész nyáron
hiányoztak.
Huber Ferenc: Milyen a kapcsolat az iskolai gyermekvédelmi felelőssel?
Kocsmár Antalné: Az intézmény szakmaközi megbeszélést tart, folyamatosan tájékoztatják
egymást a problémákról, jónak ítélem meg a kapcsolatot.
Ambrus Dénes: Felhívja a figyelmet arra, hogy a késő esti órákban (éjfélkor) kiskorú
gyerekek csellengenek a parkban. A veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekek érdekében a
szervezet (gyermekvéd.felelős, családgondozó) mindent megtesz, de a különleges devianciák
esetében nincs meg a hatásköre.
Huber Ferenc: A legnagyobb problémát az okozza, hogy a családot nem lehet kötelezni
kötelezettségének elvégzésére.
Nida Imre: Nagy a tehetetlenség, helyben nem oldható meg. A család szétzilálása megtörtént,
már nem tölte be a szerepét. Az intézményeket kell egy magasabb szintre emelni, nem
törvényeket alkotni.
További kérdés, észrevétel nincs, a képviselők a tájékoztatót 14 igen szavazattal
elfogadják.
89/2010.(V.27.) sz.

önkormányzati határozat

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtását jónak értékeli, a beszámolót elfogadja a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 96.§ (6) bekezdése alapján,
megtárgyalta és egyúttal megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
Erről értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5.) Gyermekjóléti Szolgálat

4.) napirend: Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális alapszolgáltatási Központ
Fegyverneki telephelyének szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai munkájáról
Előadó: Barta Józsefné intézményigazgató
Az oktatási és a Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Nida Imre: A beszámoló központi témája a házi segítségnyújtás. Egyre több az idős ember és
ezen belül a nők aránya. A jogszabály akadályozza a tevékenység kiterjesztését, ezért az
önkormányzat feladata lesz, hogy többet áldozzon erre a szolgáltatásra.
Huber Ferenc: A probléma az, hogy 31 gondozottra kapta meg az intézmény az engedélyt.
Magángondozásban próbál meg az intézmény segíteni, vagy módosítani kell a működési
engedélyt.

A képviselők a beszámolót 14 igen szavazattal elfogadják.
90/2010. (V.27.) sz.

önkormányzat határozat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 92/B. § (1) d) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ éves szakmai munkájáról készült beszámolót
elfogadja.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

5.) napirend: Nyári gyermekétkeztetés
önkormányzati kiegészítése
Előadó: Huber Ferenc polgármester

céljából

nyújtott

állami

támogatás

A Pénzügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Nida Imre: Szomorú tapasztalatokat hallott a bizottsági ülésen, pazarlás folyik, a szülők
hozzáállása nem méltó. A gyerekek érdekében - mindezek ellenére - javasolja a napirend
elfogadását.
Huber Ferenc: A nyári étkeztetés 183 gyermeket érint. A Gyermekjóléti Szolgálat az
iskolával együtt állítja össze a listát. A nyári étkeztetés lebonyolítási időszaka: június 16. –
augusztus 31. Az óvodákban azonban 3 nappal később kezdődik a szünet.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a képviselők 13 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadnak az alábbiak szerint:
91/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Nyári gyermekétkeztetés költségeinek önkormányzati kiegészítéséről.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettsége vállal a 2010. évi
költségvetés terhére 395.280,- Ft. összegben a nyári szociális gyermekétkeztetés
támogatására.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal
4.) Képviselőtestület tagjai

6.) napirend: Fegyvernek belterületén emlékmű (kopjafa) felállítása
Előadó: polgármester
Az Ügyrendi és az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Huber Ferenc: Rendkívül rövid az idő a döntésre és a kopjafa felállítására. Két lehetséges
hely került megjelölésre. 1.) Fegyvernek Ady Endre út 45/a, önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanon, a volt orvosi rendelő melletti szabad területen. 2.) Fegyvernek Művelődési Ház és
Könyvtár melletti közterületen a Móricz Zsigmond út felöli részen.
Gábli Simonné Csík Ágnes: Valóban szorít az idő, de ha ki lesz jelölve a terület, akkor meg
tudjuk oldani, mert a helyi szervezet egyik tagja fogja elkészíteni az emlékművet.
Fegyvernek Ady E. úti orvosi rendelő melletti terület nem méltó a kopjafa felállítására.
Németh Attila: Üdvözli a kezdeményezést, a trianoni békediktátum aláírásának 90.
évfordulója fontos megemlékezés. Miért nem lehet a Szent Imre téren elhelyezni?
Mindenképpen egy olyan helyszínt kellene választani, ahol méltó helyen lenne. Ne legyen
mobil a kopjafa.
Nida Imre: Tisztességes helyet kell választani az emlékműnek. Két javaslatom van: 1.) Szent
Imre téren, 2.) Tanácsköztársaság - Angolkert Idősek Otthona közötti területre.
Huber Ferenc: Az építészeti előírásokat be kell tartani. Az I. világháborús emlékmű mellett
lenne a legmegfelelőbb helye.
Herman József: Javasolja, hogy a Szent Imre téren kerüljön elhelyezésre a kopjafa.
Bognár Zoltán: Kéri, hogy a testület döntsön a felállítás helyéről, a szakemberek pedig az
előírások figyelembevételével határozzák meg a pontos helyet.
Ambrus Dénes: Maga az emlékmű nem csökkentené az I. világháborús emlékmű
jelentőségét, lehetne a kettő egymás mellett.
Huber Ferenc: Módosító indítványt tesz, a Szent Imre teret javasolja a kopjafa
felállítására, Ficsór Dénes és Nida Imre képviselők nézzék meg a pontos helyszínt és
egyeztessenek.
A képviselők egyetértettek a módosító indítvánnyal és egyhangúlag, 14 igen szavazattal
elfogadták az alábbi határozatot:
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92/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek felállítandó emlékműről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestület a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete által benyújtott kérelmének
megfelelően hozzájárul a Fegyvernek Szent Imre téren – hrsz.: 178. – a trianoni
békediktátum aláírásának 90. évfordulója alkalmából emlékmű – kopjafa –
felállításához a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 10. §. (1) bek. h.)
pontja alapján.
Értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete
5.) Polgármester Hivatal

7.) napirend: Fegyvernek, Dózsa Gy. út 18. sz. lakóingatlan megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
93/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Dózsa Gy. út 18. sz. alatti ingatlan megvételéről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Dózsa Gy. út 18. sz.
alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Gyulai András Törökszentmiklós,
Blaha L. u. 26. sz. alatti lakostól.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Fegyvernek, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság az ingatlan megvételéről 2 alternatívát javasol:
Az „A” alternatíva a határozatban szereplő legyen, a „B” alternatíva szerint az ingatlant forrás
hiányában nem vásárolja meg az önkormányzat.
A bizottság a határozat „B” alternatíváját javasolja elfogadni.
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Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát,
melyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
Kérdés, hozzászólás nincs, a képviselők 9 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
94/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

A Fegyvernek, Dózsa Gy. út 4. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Dózsa Gy. út
4. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Dóka Gábor és
Dóka László lakosoktól.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

9. napirend: Zártkerti 4111 hrsz.-ú szántó értékesítése
Előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság módosító indítványt tesz, javasolja, hogy a
határozati javaslat 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4111 hrsz-ú,
szántó művelési ágú 3604 m2 nagyságú 9.08 AK értékű ingatlanát
10.000,- Ft/AK-ként, 90.800,- Ft értékben értékesíti Jancsó János
Fegyvernek, Felszabadulás út 193. sz. alatti lakos részére.
Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát,
melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogad.
A módosító indítvány figyelembevételével a képviselőtestület a 4111 hrsz-ú szántót 13
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett értékesíti.
95/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

A zártkerti 4111. hrsz-ú szántó értékesítéséről.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek 4111 hrsz-ú
Szántó művelési ágú 3604 m2 nagyságú 9.08 AK értékű ingatlanát
10.000,- Ft/AK-ként, 90.800,- Ft értékben értékesíti Jancsó János
Fegyvernek, Felszabadulás út 193. sz. alatti lakos részére.
2.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
Megkötésével.
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

10.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati bérlemények
bérbeadásáról
Előadó: polgármester

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság módosító javaslata, hogy a határozatban ne
szerepeljen a „közérdekből”.
Szatlóczki Edit: Az oktatási Bizottság elfogadja a módosítást és javasolja, hogy 500,- Ft/hó
bérleti díjat szavazzon meg a képviselőtestület.
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság módosítást javasol, a határozati javaslatból törölve
legyen „elnöke Gábli Simonné Csík Ágnes”, a bizottság 1.000,- Ft/hó bérleti díj fizetését
javasolja megszavazni.
Krupa István: Az 500,- Ft/hó bérleti díj fizetését támogatja.
Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság módosító indítványát,
(„közérdekből” ne szerepeljen) melyet a képviselőtestület 12 igen szavazattal, 2 nem
ellenében elfogad.
Ezt követően az Oktatási Bizottság – 500,- Ft/hó bérleti díj megállapítását – módosító
indítványát - bocsátja szavazásra, melyet a képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogad.
A módosító indítványok figyelembevételével a képviselőtestület egyhangúlag az alábbi
határozatot fogadta el:
96/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 9/1999.(V.6.) számú
rendelet 2. §. A) pontja alapján:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti helyiséget bruttó 500,- Ft/hó
bérleti díj fejében bérbe adja a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fegyverneki Helyi Szervezet részére 2010.július 1– 2011.június 30-ig
2.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a helyiségbérleti
szerződés megkötésével.
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Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

11.) napirend: A Polgárőrség részére történő irodahelyiség cseréről
Előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a napirendet, de módosító
indítványt tesz: az „A” alternatíva szövegéből törölve legyen a „működéséig” helyébe a
„Fegyvernek Polgárőrségnek” kerüljön.
Huber Ferenc polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság módosító indítványát,
melyet a képviselők egyhangúlag elfogadnak.
A képviselők a módosító indítvány figyelembevételével 14 igen szavazattal elfogadják az
alábbi határozatot hozzák:
97/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

A Polgárőrség részére történő irodahelyiség cseréről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Felszabadulás út 161. sz.
alatti üresen álló 3. sz. helyiséges a 9/1999. (V.6.) sz. rendelet alapján
közcélból 2010. július 01-től a Fegyvernek Polgárőrségnek
térítésmentesen bérbe adja.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésével.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai

12.) napirend: Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek nyújtandó
támogatásról
Előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a támogatást.
A testület a támogatás odaítélését 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
98/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek nyújtandó támogatásról.
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Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére, a Fegyvernek
Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület által benyújtott kérelme
alapján a Trianoni Békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő megemlékezésre 80.000,- Ft összegben.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Fegyvernek Életfa Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
5.) Polgármesteri Hivatal

13.) napirend: A Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének
kiépítésére önkormányzati támogatás
Előadó: polgármester
Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a második ajánlatot a
175.440,- Ft-ot.
Bognár Zoltán: Milyen okból kérik?
Huber Ferenc polgármester: Értékesebb eszközöket is szeretnének vásárolni.
Ambrus Dénes: Reméli hamarosan rendeződik a sorsuk, hogy ne kelljen az önkormányzatnak
a Rendőrséget támogatni.
A képviselők a támogatás odaítélését egyhangúlag 14 igen szavazattal elfogadta.
99/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

a Fegyverneki Rendőrőrs behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére.
Fegyvernek
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete
kötelezettséget vállal 175.440,- Ft összegig a Fegyvernek Rendőrőrs
behatolás-jelző és távfelügyeleti rendszerének kiépítésére az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselőtestület tagjai
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14.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c.,1/d. sz. alatti önkormányzati bérlemények
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
Huber Ferenc polgármester: Indítványozza a bérlemények címének pontosítását. A Móricz
Zs. út 1/a., és 1/c. sz. alatti bérlemények bérbeadására.
A képviselőtestület a módosító indítványt 13 igen szavazattal 1 nem ellenében
megszavazta.
Németh Attila: Kérdezi, hogy mi a cég és mit végez?
Szervezet képviseletében: A megváltozott munkaképességű embereknek munkahelyeket
létesítenek, valamint munkahelyek közvetítése is a feladata.
Huber Ferenc polgármester: Reméli a szervezet tudja majd fizetni a költségeket.

A képviselők a módosító indítvány figyelembevételével 12 igen szavazattal, 2 nem
ellenében a határozati javaslat „A” alternatíváját elfogadta.

100/2010. (V.27.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a., 1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények
bérbeadásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 9/1999. (V.6.)
számú rendelet 2. §. a) pontja alapján:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és
Képviseleti Szervezet” elnöke – Töröcsik Antal (Szolnok, Ady E.
u. 5.) részére 2010. július 1. – 2011. június 30-ig.
2.) A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a helyiségbérleti
szerződés megkötésével.

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

Dr. Kiss Györgyné: Meghívja a képviselőtestület minden tagját a 2010. június 04-én 16
órakor kezdődő a Trianoni megemlékezésről szóló ünnepségre.
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Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17 órakor bezárja.

Kmft.

Huber Ferenc
Polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

Dr. Bacsa László
Jkv. hitelesítő

