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JEGYZŐKÖNYV

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. június 24-én
megtartott testületi ülésén.

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Ambrus Dénes, Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender
Györgyné, Huber Ferenc, Dr. Kiss Györgyné, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit,
Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna, képviselők,
Valamint Buzás Istvánné jegyző, Fodor Mihályné Gyermekélelmezési Konyha igazgatója,
Miklósi Jánosné pénzügyi, Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető, Temesváriné Bozsó
Ágnes pénzügyi szervező, Bérczesi Mária művelődésügy., Kapusi Jánosné belső ellenőr,
Nardai Dániel településmenedzser.

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselőtestület az
ülés kezdetén 12 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki.

Huber Ferenc polgármester a napirendek sorába 14., 15. sorszámmal az alábbiakat javasolja
felvenni:

14.) A Kétpói megállapodás felbontása
15.) Ügyrendi bizottság tiszteletdíj megállapítása

A 14.) napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.

A képviselőtestület a napirendek felvételével egyhangúlag 12 igen szavazattal egyetért.

Interpellációk:

Szatlóczki Edit: A vízóra leolvasással kapcsolatban kérdezi, hogy az ilyen belvizes
időszakban mi módon oldják meg a leolvasást a szakemberek? A lakosoknak legyen
lehetősége abban az esetben is a tényleges vízfogyasztást fizetni, ha a munkájuk miatt nem
tartózkodnak otthon és ezért a leolvasó nem tudja ellenőrizni az óraállást.

Huber Ferenc: A rendelet szerint, ha a leolvasó valamilyen ok miatt nem tudja a fogyasztást
ellenőrizni, lehetőség van átalány kiszámlázására. A lakosoknak semmi teendőjük nincs. Sem
a lakost nem lehet azért büntetni, mert víz áll az aknában, sem pedig a leolvasónak azt
mondani, hogy minden egyes vízóra-aknából szívassák ki a vizet, hogy le tudják olvasni az
óraállást. Ha a leolvasó nem találja otthon a lakókat, értesíti őket egy nyomtatványon a
következő leolvasás időpontjáról.

Az interpellációra adott választ a képviselők elfogadták.
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1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

A kiadott tájékoztatóhoz kiegészítésként elmondja: A településközpontnál várjuk a
vizsgálatot, azért szerepel a tájékoztatóban, mert míg nincs meg a helyszíni szemle, szó sem
lehet a kifizetésről.
Településközpont közbeszerzésre 4 pályázatot vittek el, a szennyvízre 8-an adtak be
pályázatot. Ennek a feldolgozása folyamatban van, nagyon összeszaladtak a fejlesztések, a
jövő hét végére várható, hogy minden szempontból át lesz nézve.
Az Orvosi Rendelő átadása pénteken délután 14 órakor lesz.
A tanévzárók az iskolákban rendben lezajlottak, az időjárás okozott egy kis gondot az Orczy
iskolában.
A Megyei Önkormányzat bizottsági ülésén többször elmondtam, hogy az egyházaknak
legalább annyit adjanak, mint az önkormányzatok. Elmondható, hogy mind a két fegyverneki
és a tiszagyendai egyház is kapott az idén a megszokottnál nagyobb összegű támogatást.
Nem oldódott meg a hivatal fizetési gondja, kérte a Remondis Kétpót Kft-t, hogy számoljanak
el, de a mai napig ez az átutalás nem történt meg, a május 31. helyett június 10-én döntöttek
erről, de már a számla is lejár, holnap az utolsó határidő.
A homokszállítással kapcsolatban írtunk egy levelet a Közútkezelő Zrt-nek. Felhívtuk a
figyelmüket az út állapotára, másnap visszajelzés érkezett. Június 30-ára tűzték ki a helyszíni
bejárást, ami a benzinkúttól indul és egy kört tesz meg a szállítás útvonalán. Nagyon
előkészítetlen volt ez a fejlesztés, egy célkitermelő helyet kellett keresni, de kiderült, hogy ott
nincs homok.
A választási bizottság tagjait a jegyző kiértesítette, megköszönte eddig végzett munkájukat és
megkérdezte, hogy a későbbi időpontban is vállalják-e a megbízatást.
Az elhanyagolt ingatlanok felmérésre kerültek, 60 ingatlan előtti területet nem gondoztak a
tulajdonosok, amit az első felszólítás után 5 tulajdonos rendbe tett. Nagyon sok az üres
ingatlan, ezeknek a helyzetét kell megoldani, szükség lesz egy helyi rendelet módosítására.
Az Alapítványokat a határozatoknak megfelelően bejegyezték, az új kuratóriumokkal
működhetnek.

Dr. Kiss Györgyné: A szeméttelep rendbetételéről szeretne többet hallani.

Huber Ferenc: Megkerestek bennünket, elindul a rekonstrukció, augusztus 31-ig kellene
befejezni. Egy dombot kell kialakítani a szeméttelepen a szemétből, árkot kell köré ásni. A
szakvélemény szerint nem kell leteríteni, védeni az ivóvizet, mert a vizsgálatok szerint nem
veszélyezteti azt. Az említett területen cserjét kell ültetni és fűmagot vetni ez év végéig.

Tukarcs Istvánné: Azt hallotta, hogy a közalkalmazottak júliusi fizetése 6-án lesz a hivatal
fizetési gondjai miatt.

Huber Ferenc: A két dolog nem függ össze. A késedelemnek az az oka, hogy a finanszírozást
ketté vették, a 26-ai utaláskor csak a szociális kifizetéseket küldik és a többit egy hónappal
később. Az OTP 28 napig ad bérhitelt, ha az OTP 1-én ad bérhitelt, akkor lesz fizetés 2-án
vagy 3-án. A fizetési gondunk abból adódik, hogy 38 m Ft-ot megelőlegeztünk. Az utóbbi
időben az uniós pályázatok úgy vannak meghirdetve, hogy a vállalkozónak kell megvárni,
míg az állammal sikerül elszámolni. A hivatal pénzügyi helyzetét javítaná, ha a Remondis
Kétpó Kft. átutalná a 26 m Ft-ot.

Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag tudomásul veszi a
tájékoztatókat.
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2.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha beszámolója

Szatlóczki Edit: Az Oktatási Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Nida Imre: A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Huber Ferenc: Kiegészítésül elmondja, hogy az étterem ebédlőjében a kövezet cseréjét és a
garázs építését pénzügyi okok miatt nem sikerült teljesíteni, de elkészült a födémcsere, ami
fontosabb volt.
Az összefoglalóból hiányolta, hogy a közcélú foglalkoztatottak szépen rendbe tették a
melléképületeket, a tetőt, az ajtókat és végre virág van a Konyha és az Étterem körül.
Az étkezők létszáma az étkezési költségtérítés miatt kis számban csökkent.

Nida Imre: Bizottsági ülésen áttekintésre került a Gyermekélelmezési Konyha működése,
elismerésre méltó a hivatal közreműködése a Konyha és az Étterem épületének
rendbetételében. A következő időszak feladatának tartja a bizottság, hogy a Hársfa úti
épületben a szociális körülményeket javítani kell. Az öltözők szűkek, nincs benne pad,
szekrény sem.
Akik a Gyermekélelmezési Konyha által készült ételeket fogyasztják, azok úgy nyilatkoztak,
hogy az utóbbi egy évben lényegesen javult az ételek minősége. Összességében elismerésre
méltó az ott dolgozók munkája.

Szatlóczki Edit: Az ételek minősége javult az utóbbi időben. A Konyha vezetője és dolgozói
elismerésre méltóan rugalmasak, alkalmazkodnak a kirándulások, iskolai rendezvények
időpontjához.

Huber Ferenc: Megköszönte az ott dolgozók munkáját. Változatlanul napirenden lesz a
garázs építése, valamint az étterem kövezetének cseréje.

További észrevétel nincs, a képviselők a beszámolót 13 igen szavazattal elfogadják.

101/2010.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Gyermekélelmezési Konyha beszámolójáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a Gyermekélelmezési Konyha
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja és megköszöni az intézmény
dolgozóinak szakmai munkáját.

Megállapítja, hogy az 58/2005.(IV.28.) sz. határozat a garázs építésének és a Hunyadi
úti étterem ebédlőjének kövezet cseréje kivételével végrehajtásra került.

Az étterem kövezet cseréjét és a garázs építését a költségvetés alapján rendelkezésre
álló források függvényében valósítja meg.

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

3.) napirend: A település rendezési tervének módosítása
Előadó: Huber Ferenc

Az Ügyrendi, az Oktatási, a Pénzügyi és a Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot és a rendeletet.

Vélemény, kérdés nincs, a Képviselőtestület a határozati javaslatot egyhangúlag, 13 igen
szavazattal elfogadta az alábbiak szerint:

102/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyvernek Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 262/2007.
(XII.20.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

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

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

A Képviselők 13 igen szavazattal elfogadták a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2010.(VI.24.) számú rendelet

Fegyvernek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló
34/2007.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletet tartalmazza)

4.) napirend: A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról
Előadó: Huber Ferenc

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság módosítást javasol, a rendelettervezet 1. §. (2)
bekezdésének kiegészítése az alábbiak szerint módosuljon:
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"(2) zöldterület, zöldsáv: olyan közterület, mely szilárd burkolattal ellátatlan és
felületét jellemzően zöld növényzet (fű, bokor, cserjék, fák) borítja, pl: parkok,
ligetek, játszóterek, utcai fák, a járda és út között szilárd burkolattal nem borított
terület, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, stb.

A rendelettervezet 3. §. (6) bekezdés c.) pontjánál javasolják a törlést, vagy egy bizonyos
távolság meghatározását. A 4. § (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal helyett a
polgármester vagy a jegyző kerüljön. A rendelettervezet 5. § szövegében dőlt betűvel legyen
az „ásott kútba” kifejezés.

Huber Ferenc: Kettős a szabályozás. Egyik az, amelyik a külterületre (közterület)
vonatkozik, a másik a belterületi része, itt csak a rágcsálókat, illetve a szennyvíz megfelelő
elvezetését tudjuk szabályozni. Ami maga a probléma, hogy az ingatlanon belül is le kell az
ingatlant takarítani, azt nem tudjuk a rendeletben szabályozni. A rendelet lényege, hogy az
ingatlan előtti terület elhanyagolása miatt a tulajdonos büntethető. Javaslom, hogy a
rendelettervezet 1. § (2) bekezdésében maradjon a többes szám. A 3. § (6) bekezdés c.)
pontjánál az E-on lett felhatalmazva, a növényzet és a vezeték közötti távolságot 2,5 méterben
határozták meg. A c.) pontot teljesen ki lehet törölni. A 4. § (2) bekezdésében a Polgármesteri
Hivatal helyett a jegyző kerüljön. Az 5. § hatályát veszti és helyette az alábbi rendelkezés
kerüljön:

„Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvízét, egyéb szennyezést vagy
mérgező anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt
felszínű illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, felszíni vízbe, felszín alatti
vízbe, talajba juttatni.”

A 6. § (2) bekezdésénél javaslom módosítani a második bekezdést az alábbiak szerint:
Amennyiben az ingatlan előtt párhuzamosan két árok került kialakításra, akkor az
egyik árokban köteles a víz zavartalan összegyűjtését, lefolyását és elszivárogtatását
biztosítani.

Dr. Bacsa László: Van ennél magasabb jogszabály? Milyen jogszabály alapján hozták ezt a
rendeletet? Mi a közterületekről rendelkezünk, és kötelezzük a lakót a közterület rendben
tartására.

Buzás Istvánné: Az 1/1986. ÉVM-EÜM. egy. min. rendelet van továbbra is érvényben, de
sok §-át hatályon kívül helyezték, de a rendelet az a szakasza, amelyik az ingatlanok előtti
közterület tisztántartására kötelez, megmaradt. Nincs központi jogszabály, amely kötelezné a
lakót a tulajdonában lévő ingatlan előtti közterület gondozására, e rendelet alapján lehetne ezt
megoldani.

Dr. Bacsa László: Csak a csatornára és a belvízre vonatkozik gyakorlatilag ez a rendelet,
magára az útra, mint közterületre nem. Mi előírtuk a 3. § (5) bekezdésben, hogy ha a közút és
az ingatlan között zöld sáv van, azt a területet is az ingatlan tulajdonosa köteles tisztán tartani.
Sok esetben ez közterület, tehát az önkormányzat tulajdona, amelyet az önkormányzatnak
kellene tisztán tartani.

Buzás Istvánné: Nem, az 1986-os min.rend. alapján: „amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik.” szövegrész van, ezért szükséges a helyi rendelet.
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Dr. Bacsa László: A gyalogos közlekedést biztosító járda űrszelvénye miért 2,10 magasságig
van előírva?

Huber Ferenc: Ez szabványból lett kiírva.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alábbi módosításokat javasolja a
rendelettervezetben:

- 1. § (2) bekezdésben „zöld sávok” helyett a következő kerüljön: „út között szilárd
burkolattal nem borított terület”.

- A (6) bekezdés c.) pontja törölve legyen.
- 5. oldal 4. § (2) bekezdésben a „Polgármesteri Hivatal” helyett „Jegyző” kerüljön.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal a módosító indítványokat elfogadta és
egyhangúlag 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2010. (VI.24.) sz. rendelete

A település környezetvédelméről szóló 132/2005. (IV.29.) sz. rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza)

5.) napirend: A polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Huber Ferenc

Tűhegyi Julianna: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a módosító határozatot.

Ficsor Dénes: A Körjegyzőség megszűnésével és az iparűzési adó beszedésével a
Polgármesteri Hivatal létszáma 2 fővel csökkent, a meglévő dolgozók el tudják-e látni a
feladatokat?

Huber Ferenc: A közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával megoldhatóak ezek a munkák.

További kérdés, észrevétel nincs, a Képviselőtestület egyhangúlag 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot fogadja el:

103/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala 178/2009. (IX.2.) sz. határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal 178/2009. (IX.2.) sz.
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A IV. fejezet A. 1.) pontja hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

„1.) A Polgármesteri Hivatalnál (Körjegyzőség) a munkaidő heti 40 óra.

- hétfőtől-csütörtökig: 730 - 1600 óráig
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- pénteken: 730 - 1330 óráig

2.) A IV. fejezet B.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

B.) Az ügyfélfogadás rendje:

- hétfő: 800 – 1200 és 1300 – 1600 óráig
- kedd: 800 – 1200

- szerda: 800 – 1200 és 1300 – 1600 óráig
- csütörtök: nincs ügyfélfogadás
- péntek: 800 – 1200 óráig

3.) II. fejezet a.) pontban a létszám az alábbiak szerint módosul.

- a 113. csoportrendszerbe nem tartozó 6,2 fő helyébe 7,2 fő,
- Összesen: 25 fő helyébe 26 fő,
- Mindösszesen: 31 fő helyébe 32 fő lép.

4.) A határozat 1-2. pontjai 2010. július 1-én, a 3. pontja 2010. szeptember 1-én lép hatályba.

5.) A létszám és személyi juttatás módosítását a 2010. szeptemberi költségvetés módosításon
át kell vezetni.

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

6.) napirend: A vásárok tartásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előadó: Huber Ferenc

Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Dr. Bacsa László: A rendelettervezet 3. szakaszából kimaradt a 2010. év, javasolta, hogy
kerüljön bele.

Huber Ferenc: Szavazásra bocsátotta a módosítást, melyet a képviselők egyhangúlag
elfogadtak.

A módosító indítvány figyelembevételével a képviselőtestület 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotja:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
18/2010. (VI.24.) sz. rendelete

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A §. (2) bek. alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
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1. §. A rendelet 7. §. (5) hatályát veszti

2. §. A rendelet 7.§. (6) hatályát veszti

3. §. Ez a rendelet július 01. napján lép hatályba.

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

7.) napirend: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde nevelési programjának
módosítása
Előadó: Hillender Györgyné óvodaigazgató

Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a nevelési program módosítását.

Hillender Györgyné: A Kormányrendelet módosításáról van szó, 1996-ban fogadták el az
akkori nevelési programot, 4 évente került felülvizsgálatra, amit el is végeztek. Most országos
felmérést végzett az Oktatási Minisztérium és az ő felmérésük alapján írtak elő különböző
fejezeteket, amely alapján be kellett építeni 4 olyan területét a nevelési folyamatnak, ami
eddig részben vagy egyáltalán nem szerepelt a nevelési programban. Ilyen többek között az
anyanyelvi nevelés és a környezetkultúrára nevelése a gyerekeknek. Kikerültek a programból
azok a részek, amelyekről úgy gondolták, hogy elavultak, vagy nem felelt meg a helyi
sajátosságoknak. Természetesen a három településnek két különböző programja van, csak a
cél és feladatrendszer egyezik meg. Arra törekedett az intézmény valamennyi dolgozója, hogy
ez a nevelési program a fegyverneki gyerekekről szóljon, a fegyverneki sajátosságokat vegye
figyelembe és az eddigi eredményeinkre építve a hiányosságok kiküszöbölésével készüljön el.

Huber Ferenc: Nagyon nagy az anyag, olyan rendezvények, összejövetelek kerültek be a
programba, amelyek részben vagy egészben eddig is működtek, csak nem voltak benne a
nevelési programban. Jelentősebb változás Örményesnél van. Maga a Kormányrendelet
leszögezi azt, hogy elsősorban a szülő felel a gyerek neveléséért. Terveznek új Oktatási
Törvényt, a felelős államtitkár ezt nyilatkozta, nem tudjuk, hogy érinti-e ez újra a nevelési
programot. Az óvodánál nagyon oda kell figyelni (erre figyel is az óvoda) a szülőkkel való jó
kapcsolattartásra, mert ez az alapja annak, hogy ez a jó kapcsolat folytatódjon az iskolában is.
Az óvónők és a szülők és elmondták véleményüket a nevelési programmal kapcsolatban és
így alakultak ki ezek a módosítások. Fontos, hogy a régi hagyományos értékeket (életre
nevelés) visszahozzuk a jelen időbe, az Alkotmány egy pontja egyértelműen kimondja, hogy a
szülő köteles a gyermeket iskolába járatni, de ezt senki sem kényszeríti ki.

Herman József: Végignézte a programot, nagyon szépnek és tartalmasnak tartja. A nevelési
programban talált egy személyiségi lapot, az a kérdése, hogy ezt ténylegesen vezetik-e az
óvónők? Szerinte sok időt elvesz az óvónők idejéből, amit jobb lenne, ha a gyerekekre
fordítanának. Az adminisztráció az utóbbi időben sem csökkent és ezt jelezni kellene a
rendeletet előírójának.
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Hillender Györgyné: Minden gyerek fejlődéséről kell személyiségi lapot készíteni évente
két alkalommal, novemberben és májusban, a szülővel ismertetni kell ezt, aki aláírásával jelzi,
hogy megismerte azt.

Dr. Kiss Györgyné: Szükségesnek tartja a személyiségi lap vezetését, mert óvónőváltás
esetén megfelelő információ áll az új óvónő rendelkezésére, a szülő pedig tájékoztatást kap a
gyerek fejlődéséről.

Nida Imre: Ez kimondottan szakmai anyag, nem a testület feladata, hogy megítélje a
programot. Ez a szakmai felügyeletek hatáskörébe tartozna. Vannak benne speciális helyi
sajátosságok és ellentmondások is. (A jó képességű gyerekekkel való foglalkozás –
szegregáció, integráció)

A „MI ÓVODÁNK” helyi nevelési program módosítását a Képviselőtestület
egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

104/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde „A MI ÓVODÁNK” Helyi nevelési
programjának módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv.
44. §. (1) bek. alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde „A MI
ÓVODÁNK” módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt helyi nevelési programját
jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

8.) napirend: Kötelezettségvállalás az önkormányzati tulajdonú lapos tetős épületek
tetőfelújítása és a fejlesztési célú hitel igénybevételének módosítása
Előadó: Huber Ferenc

Tukarcs Istvánné: Elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot.

A képviselők kérdés és hozzászólás nélkül 13 igen szavazattal elfogadták az alábbi
határozatokat:

105/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás az önkormányzati tulajdonú lapos tetős épületek tetőfelújítására

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
a 2010. évi költségvetés terhére Önkormányzati tulajdonú épületeken az alábbi tető
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felújítási munkákra és műszaki ellenőri költségre mindösszesen 9.897 eFt bruttó
összegben :

Ssz. Épület megnevezése Fejlesztés
összege(eFt)

1. Gyermekélelmezési Konyha- Étterem Hunyadi út
1.(I-II-III. ütem)

3.908

-Műszaki ellenőri költség 100
2. Felszabadulás út 144. sz. alatti volt Bölcsőde épület

és a Gyermekélelmezési Konyha épület lapos tető
felújítás (I-II. ütem 3.382

3. Hársfa út 13. szám alatti szolgálati lakás
Dózsa Gy. út 98. szám alatti Vízmű épület
Felszabadulás út 171. szám alatti Polgármesteri
Hivatal épülete 2.406
-Műszaki ellenőri költség 100
Összesen: 9.896

2.) E kötelezettségvállalással egyidejűleg Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületének 213/2009.(XI.19.) számú, 247/2009.(XII.17.) számú és
78/2010(IV.29.) számú határozata hatályát veszti.

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

106/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Fejlesztési célú hitel igénybevételéről szóló 79/2010.(IV.29.) számú határozat
módosítására

1.) A határozat 1. pontjában a hitel összege „8.205 eFt-ról 7.521 eFt-ra” módosul

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Int. Beruházási részlegvez.

9.) napirend: VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál finanszírozása
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Előadó: Huber Ferenc

A Pénzügyi és az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselőtestület 12 igen szavazattal 1 nem ellenében
elfogadta az alábbi határozatot:

107/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál finanszírozásáról.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Majális
megrendezésére jóváhagyott 100 e Ft-ot a rendezvény elmaradása miatt a VII. Országos Diák-
Gulyásfesztivál finanszírozására a Művelődési Ház és Könyvtár felhasználja.

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére 200.000,- Ft
összegig a VII. Országos Diák-Gulyásfesztivál többletköltségeinek a fedezésére.

3. Az 1-2 pontokban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításában át kell
vezetni.

Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport

10.) napirend: A Virágzó Tisza Napja finanszírozása
Előadó: Huber Ferenc

Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi bizottság módosító javaslatot tesz. A határozati javaslat 1.
pontjában az 1.400 eFt megbontva szerepeljen, úgy módosulna, hogy 1.400 eFt, ebből 800 eFt
támogatás és 600 eFt előleg.

Dr. Bacsa László: A Művelődési Ház nem pályázhatott volna?

Huber Ferenc: Kifejezetten civil szervezeteknek lett kiírva rendezvény szervezésre ez a
pályázat. A módosító indítványt szavazásra bocsátotta, amit a képviselők egyhangúlag 12 igen
szavazattal 1 nem ellenében elfogadtak.

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadta az alábbi határozatot:

108/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés
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terhére a Baldácsy Művészeti Egyesület (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 184.) részére
a Virágzó Tisza Napja megrendezése céljára 1.400 e Ft értékben, ebből 800 e Ft támogatás
és 600 e Ft előleg.

2.) A Baldácsy Művészeti Egyesület részére átadott 1.400 e Ft cél szerinti juttatással, mely a
költségvetésben átadott pénzeszközként szerepel, 2010. szeptember 30-ig el kell számolni.

3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület a Virágzó Tisza Napja rendezvény
finanszírozására tervezett 500 e Ft-tal csökkenti a Művelődési Ház és Könyvtár
költségvetését.

4.) A 2010. évi költségvetés módosításakor e kötelezettségvállalást át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi csoport

11.) napirend: Fegyvernek Horgász Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Huber Ferenc

Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, a Pénzügyi Bizottság nem
tudott dönteni, mert 3 tag volt a bizottsági ülésen.

Nida Imre: Volt arról szó, hogy kedvezőbb feltételekkel az önkormányzattól bérelhet majd
helyiséget a Horgász Egyesület, ez miért nem valósult még meg?

Huber Ferenc: Le van betonozva az épület, elő van készítve festésre, de jelenleg nincs ember
a munkák elvégzésére. Szociális részt kellene kialakítani, burkolni.

Tukarcs Istvánné: Hiányolta, hogy az előterjesztő nem mellékelte a kérelmet az
előterjesztéshez. A képviselőtestület a Polgárőrséget támogatta ingyenes terembérlettel, a
Jobbik helyi szervezetének kedvezményes bérleti díjat határozott meg, a Horgász
Egyesületnél is mérlegelhetett volna a testület. A horgászengedélyek árusítása, valamint a
napijegyek után járó jutalékokból csak a költségeket tudjuk fedezni. A Horgász Egyesület 500
Ft/fő támogatásban részesül, a környéken lévő Horgász Egyesületek (Törökszentmiklós,
Kisújszállás) semmilyen programban nem vesznek részt. Az Egyesület közösségi élet
kialakítását szorgalmazza, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az iskolával
együttműködési megállapodása van az Egyesületnek, ennek keretében két rendezvényt
szerveznek a gyerekeknek ebben az évben, részt vesznek a Virágzó Tisza Napján. 10 éve ez a
csapat kezdte ennek az egyesületnek a vezetését, a holt Horgász Egyesületet élesztette fel, 37
fővel kezdtek és most 300 fő feletti létszámmal dolgoznak. Ügyészségi kivizsgálás is volt az
Egyesületnél, mindent rendben találtak. A vezetőség gondolkodott azon is, hogy a megyei
horgászvezetők versenyén nyílt horgásznapot rendez.
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Huber Ferenc: Az előterjesztésnél figyelembe lettek véve ezek a tényezők. A rendeletben
kikötöttük, hogy csak önkormányzati bérleménynél lehet pályázatot beadni a bérleti díj
hozzájárulásra. Az egyesület döntött úgy, hogy az ÁFÉSZ-től bérel helyiséget. A megoldás az
lenne, ha az egyesület a bérleti díjat az önkormányzat által felajánlott – volt fényképész –
helyiség felújítására költené és a munkák elvégzése után egy kedvezményes bérleti díjat
fizetnének.

Herman József: Készült-e már felmérés arról, hogy mennyibe kerül a volt fényképész üzlet
helyiségének felújítása? Mennyi lenne a bérleti díj?

Huber Ferenc: Elkészült a kalkuláció, körülbelül 300 eFt szükséges a felújításra. A bérleti díj
nagyságát a Képviselőtestület határozza meg.

Nida Imre: Úgy látja, hogy más civil szervezetekkel ellentétben a Horgász Egyesület
kevesebb támogatást kap, a horgászok érdekei háttérbe szorulnak.

Huber Ferenc: Már harmadik éve átvettük a Holt-Tisza halászati jogot, a horgászok miatt
fizetjük már harmadik éve a tőkét és a kamatot, anélkül, hogy forrása lenne. A
horgászjegyekért befolyt összeg csak a költségek fedezésére elegendő.

Krupa István: Nem lehet a Horgász Egyesületet és a Baldácsy Művészeti Egyesületet
összehasonlítani. Ha valaki horgászni akar, meg kell vásárolnia a felszerelést, ha vadászni
akar, meg kell venni a lőszert, a puskát és a vadászati jogot, a halat és a vadat pedig hazaviszi
a konyhára.

Dr. Bacsa László: Nem érti, miért kell minden hónapban a Képviselőtestület által elfogadott
költségvetést módosítani, tartani kellene magunkat az eredeti tervhez. A végén odáig jutunk,
hogy az OTP-től nem fogunk hitelt kapni.

Herman József: Legutóbb Abádszalókon járt, ahol a Baldácsy Művészeti Egyesület lépett fel
a kenderesi és a kunhegyesi egyesületekkel. Az előadásokon szinte csak a fellépők nézik meg
egymás műsorait, esetleg egy-két hozzátartozó van még a közönségben, de más közönséget
nem vonz ez a műfaj.

Ambrus Dénes: Abádszalókon nem szeretik a népzenét. A Baldácsy Művészeti Egyesület
komoly munkát végez, azért, hogy a Virágzó Tisza Napján, valamint a Diák Gulyásfesztválon
is színvonalas műsort adjanak elő. Az egyesület egyrészt a településen élő embereket szeretné
szórakoztatni, másrészt a település nevét valamilyen módon a közeli és távoli jövőben
rögzítsük. Az egyesület elkezdett egy munkát, sok energia van benne.
Véleménye szerint a Horgász Egyesület fogadja el végre a Polgármesteri Hivatal által
kedvezményesen felajánlott irodahelyiséget. Rendezni kellene végre ezt a problémát, mert ez
többször felvetődött már a Képviselőtestületi üléseken.

Huber Ferenc: Erre a célra van egy civil alap, a Horgász Egyesület kapott is erről az alapról.
Az összes egyesület csak abban az esetben kaphat bérleti díj támogatást, ha az
önkormányzattól bérel helyiséget.

A képviselők a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2
tartózkodással és 1 nem szavazóval az alábbiak szerint fogadja el:
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109/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

a Fegyverneki Horgász Egyesület részére kezdeményezett egyedi támogatásról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Horgász Egyesület részére
kezdeményezett egyedi támogatásra beadott kérelmét a civil szervezetek közhasznú
tevékenységének támogatásáról szóló 2/2003. (II.6.) sz. önk. rendelet 1.§. (2) bekezdésben
foglaltak alapján elutasítja.

Erről értesül:
6.) Huber Ferenc polgármester
7.) Buzás Istvánné jegyző
8.) Fegyverneki Horgász Egyesület Elnöke
9.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

A Képviselőtestület 12 főre csökkent.

12.) napirend: Erdő művelési ágú ingatlan megvásárlása
Előadó: Huber Ferenc

Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat „B” alternatíváját javasolja
elfogadni.

Az Ügyrendi Bizottság a Testületre bízza a döntést.

Huber Ferenc: A vásárlás mellett szól az, hogy van erdőtelepítési kötelezettsége az
önkormányzatnak, amit a magánszemélyek nem vállalnak fel. A vásárlás ellen szól viszont az,
hogy jelenleg az önkormányzat pénzügyi gondokkal küzd.

Kérdés, vélemény nem volt, a Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
„B” alternatívát elfogadta az alábbiak szerint:

110/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Fegyverneki 0168/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan megvásárlására.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0168/2
hrsz. alatti erdő művelési ágú ingatlant nem vásárolja meg Özv.
Jancsó Jánosné Fegyvernek, Felszabadulás út 193. sz. alatti
lakostól.

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

13. napirend: Közbeszerzési Szabályzat (első olvasat)
Előadó: Huber Ferenc
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Tukarcs Istvánné: A Pénzügyi Bizottság az első olvasattal egyetért, jelezte, hogy a „II. A
közbeszerzési eljárás előkészítése” szövegrészben dátumcsere történt. 1./ bekezdésben

- határidő: március 31.
- Jóváhagyja: Polgármester minden év április 30-ig.

Az Ügyrendi Bizottság az első olvasattal egyetért.

Dr. Bacsa László: Javasolja, hogy vegye le a testület a napirendről az előterjesztést.

Huber Ferenc: Nem sikerült egyeztetni azzal, aki a közbeszerzésekkel foglalkozik, meg kell
gondolni, hogy belekerüljön-e közbeszerzési szakember. Mindenképpen szükség van az
alaposabb előkészítésre.

A képviselők egyetértettek a módosító indítvánnyal és egyhangúlag, 12 igen szavazattal
elfogadták. Egyetértettek abban is 12 igen szavazattal, hogy az előterjesztés lekerüljön a
napirendről.

15.) napirend: A képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Tűhegyi Julianna

Huber Ferenc: Véleménye szerint a tiszteletdíj csökkentése csak jelképes legyen. A
bizottsági elnök 20.000 Ft-os tiszteletdíját miért kellett kitörölni? Javasolja, hogy ez kerüljön
vissza a táblázat „A” variáció oszlopába, nem lenne igazságos, ha a bizottságok elnökei
tiszteletdíjat nem kapnának.

Dr. Bacsa László: Javaslata, hogy vegyék le a napirendről és majd az augusztusi testületi
ülésen legyen tárgyalva. Először azt kellene tudni az SZMSZ szerint, hogy hány bizottság
lesz, lesz-e külsős tag. A költségkihatás kiszámításához szükség van a bizottságok és a
bizottsági tagok számára.

Huber Ferenc: Egyetértett Dr. Bacsa László felvetésével. A Képviselőtestület 8 tagú lesz, 2
bizottságnak kötelező lennie.(pénzügyi és oktatási) Ennek a testületnek kell a döntést
meghoznia. A pontos létszámot még nem tudjuk meghatározni. A következő testület 6
hónapon belül csak az SZMSZ felülvizsgálatáról dönthet.

Tűhegyi Julianna: Augusztus hónapban sem rendelkezünk több információval a tagok
számával kapcsolatban.

Huber Ferenc polgármester módosító indítványát a Képviselőtestület egyhangúlag 12 igen
szavazattal elfogadta.
Dr. Bacsa László módosító indítványát szavazásra bocsátja, hogy az előterjesztés kerüljön le a
napirendről és az augusztusi testületi ülésen kerüljön elfogadásra. A Képviselőtestület 10 igen
szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító indítványt.
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111/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Képviselői tiszteletdíjakról szóló
önkormányzati rendeletek módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az SZMSZ
módosítást és a Képviselői tiszteletdíjakról szóló rendelet
módosítását az augusztusi ülésén tárgyalja.

A 14. napirendet a polgármester zárt ülésen javasolja tárgyalni, amit a Képviselőtestület
12 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozza:

112/2010. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat

Zárt ülés elrendelésére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 12. §. (4) bekezdés b.)
pontja alapján zárt ülést rendel el a Remondis Kétpó Kft-vel kötött
üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött
együttműködési megállapodás között megegyezéssel történő
megszüntetésére.

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

Kmft.

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

(: Bognár Zoltán :)
Jkv. hitelesítő
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