TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

169/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
170/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
171/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
172/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
173/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
174/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
175/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
176/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
177/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
178/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
179/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.

180/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
181/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.

182/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.
183/2010.(XI.25.) sz.önk.hat.

2010. évi költségvetés I-III. negyedéves
teljesítése
2011. évi költségvetési tervkoncepció
elfogadása
Képviselőtestület 2011. évi munkatervének
elfogadása
Köztisztviselői teljesítmény-követelmények
alapját képező 2011. évi célok meghat.
Folyószámla hitel igénybevétele
Kötelezettségvállalás önkormányzati
főépítész foglalkoztatására
Kötelezettségvállalás feljegyzett költségre
Kötelezettségvállalás polgármesteri keretre
Szennyvíztelep területéből történő
átminősítés
TISZK Társulási Tanács önkormányzati
képviselete
Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulási Tanács ülésein történő
helyettesítésről
Képviselőtestület 2010. évi munkatervének
módosítása
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és
a Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között létrejött
együttműködési megállapodás felülvizsg.
Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási
Tervének módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 25-i
soros üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, valamint
Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Fodor Mihályné, Hillender Györgyné, Ambrus
Dénes és Tűhegyi Julianna intézményvezetők, Miklósi Jánosné és Kuntzer Mártonné
csoportvezetők, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kapusi Jánosné belső ellenőr,
Bérczesi Mária Hírmondó főszerkesztője.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a Képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénest jelöli ki.
A napirendek sorába javasolja felvenni az alábbi előterjesztéseket:
 18. napirend: Az Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
 19. napirend: Hanák István egyéni vállalkozó kérelme
 20. napirend: Tokai Vivien 8. évfolyamos tanuló támogatása a NEFMI által kiírt
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvétel támogatására
A napirendek felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
Interpellációk:
Szatlóczki Edit: Vannak olyan piaci árusok, akik nem csak piaci napokon árulnak. Kérdése,
hogy ezt a rendelet megengedi-e?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Helyi rendelet szerint árulhat piaci napokon is a településen
kijelölt 3 területen.
Bognár Zoltán: Visszatérő probléma, hogy a településen sok a kóbor kutya, találni kellene
végre egy olcsó és célravezető megoldást.
Tatár László polgármester: Folyamatosan keressük a legolcsóbb és végleges megoldást.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Tatár László polgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy Fejér Andor Országgyűlési
Képviselő Úrral megbeszélést tartottak. A Képviselő Úr vállalta, hogy havonta vagy
negyedévente fogadónapot tart Fegyverneken. A beszélgetés témája volt továbbá a települést
érintő különböző támogatási formák.
A képviselők kérdés, észrevétel nélkül egyhangúlag tudomásul vették a tájékoztatót.
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2.) napirend: 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Szatlóczki Edit Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
169/2010.(XI.25.) számú

önkormányzati határozat

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdése alapján
az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-2-3. számú
melléklet szerint elfogadja.
Erről értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézmény vezetők
5.) Pénzügyi csoport vezető
6.) Pénzügyi szervező

3.) napirend: 2011. évi költségvetési tervkoncepció elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslat módosítását javasolja az alábbiak szerint:
- A határozati javaslatban 2.5. Egyéb kiadások 2.51. pontjában a közművelődési alapra
500 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 300 eFt tervezhető összeg kerüljön, ami
megegyezik a 2010. évi összeggel.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Elmondta, hogy véleménye szerint ez a tervkoncepció többször fog még módosulni
az elkövetkező időszakban.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat módosítását javasolja az alábbiak szerint:
- 2.28. pont módosuljon az alábbi szövegre:
„A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.”
- 2.29. pont módosuljon az alábbi szövegre:
„A föld haszonbért egységesen 700 Ft/AK-val kell tervezni.”
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Ficsor Dénes: Meddig élnek ezek a szerződések?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Vannak 10 évre és 5 évre kötött szerződések is. Különböző
időpontokban járnak le.
Herman József: A bizottsági ülésen is javasolta, hogy a bérleti szerződéseket fel kellene
mondani és az önkormányzat csak a saját tulajdonú földeket művelje.
Tatár László polgármester: Jelenleg ez nem valósítható meg, egyrészt azért, mert a jövő évi
költségvetés tartalmazza az e földeken megtermelt gabona bevételeit, másrészt meg kell
vizsgálni ezen szerződések lejárati idejét.
Bognár Zoltán: Elmondta, hogy a mezőgazdaság egyértelműen hasznot hoz az önkormányzat
számára, csak azt nem látni, hogy mennyit. Nem a szerződéseket kell megszüntetni, hanem
átláthatóbbá kell tenni a tevékenységet.
Ficsor Dénes: Módosító indítványt tesz, javasolja, hogy a föld haszonbér a 2010. évre
megállapított 800 Ft/AK legyen 2011. évben is.
Tatár László polgármester: Egységesen a 700 Ft/AK-t tartja elfogadhatónak.
Nagy József: Véleménye szerint törekedni kell arra, hogy az ár egységes legyen, a különbség
nem okozzon feszültséget.
Tatár László polgármester: Az alábbi módosító indítványok hangzottak el:
- 2.28. pont módosuljon az alábbi szövegre:
„A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.”
A képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták a módosítást.
- 2.29. pont módosuljon az alábbi szövegre:
„A föld haszonbért egységesen 700 Ft/AK-val kell tervezni.”
A képviselők 6 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett elfogadták a
módosítást, így a 800,- Ft/AK értékről nem szavaznak külön.
- A határozati javaslatban 2.5. Egyéb kiadások 2.51. pontjában a közművelődési alapra
500 eFt és civil szervezetek támogatása alapra 300 eFt tervezhető összeg kerüljön, ami
megegyezik a 2010. évi összeggel.
A képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták ezt a módosítást.
A Képviselőtestület a módosító indítványok figyelembevételével egyhangúlag 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták:
170/2010.(XI.25.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciójáról

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK
a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. alapján a 2011. évi költségvetési koncepciót a
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következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
A 2011. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz.
mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a
Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.
b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz.
mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.
Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését
jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után
a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2011. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.
1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE
1.1. Saját bevételek
1.11.

1.12.

Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl.
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi …
törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a
kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban
meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi
kiadásokig ki kell egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi
normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a
12.) pontban foglaltakra.

1.3. VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.
1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten
kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel
a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.
Az Orczy Anna Általános iskola és Szakiskola a Móra Ferenc Általános
Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak
utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát,
bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.
1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai
Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:

6
- búza 4,5 tonna/ha
- napraforgó 1,8 tonna/ha
- árpa 3,5 tonna/ha

25.000 Ft/tonna + ÁFA áron
55.000 Ft/tonna + ÁFA áron
25.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK
A kiadások tervezése a 2009. január 1. és december 31. között felmerült
költségek figyelembevételével készüljön.
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)
2.2. Személyi jellegű kiadások:
2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó
ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni
önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.
2.23. Cafetéria támogatás: Köztisztviselői törvény minimum összege
szerint.
Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazott, közcélú
foglalkoztatottak cafetéria támogatása: 4.000 Ft/hó+ adó,
összesen: 5.000 Ft/hó.
2.24. A II., III. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés
fedezetére)
2.25. A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az
alsó- és felső tagozat).
2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke
tervezhető a dologi kiadások terhére.
2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető.
2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.
2.29. A föld haszonbért egységesen 700,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3.

Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

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

II.

eFt
Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
Ebből: Fegyvernek

3.579
1.724

energia

3.451
2.200

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
4.777

6.500
Ebből: Fegyvernek

2.944

4.400
III.

Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Ped.Szakszolg
12.358
16.630
Ebből:
Fegyvernek
10.078
13.100

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

V.

Polgármesteri Hivatal
144.063
A.) Gyermekélelmezési Konyha
19.879
B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int.102.832
C.) Orvosi Rendelő
3.569

4.344

2.660
5.203
8.400
15.873
1.783

2.41.Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,
pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.
2.42.Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt.-ot, az
Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok
beszerzésére 2.000 eFt-ot tervezhet.
2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a
központi normatíva számításnál a 2010. évi szinten kell tervezni.
( eFt.)
- Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ
3.372
Ebből: Fegyvernek
3.372
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
37.155
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Ebből: Fegyvernek
34.458
-

Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola
Ebből:
Fegyvernek
71.140
- Művelődési Ház és Könyvtár
-CKÖK

86.697

14.987

Az állami normatíva tervezhető

2.44. Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete
(eFt)
- Gyermekélelmezési Konyha
+5.950
- Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
- Orvosi Rendelő

-35.980
-4.158

2.5.Egyéb kiadások
2.51. A V. címnél Sportkör támogatásra 3.500 eFt, ebből: 500 eFt
Kézilabda Szakosztály részére, közművelődési alapra 500 eFt és
civil szervezetek támogatása alapra 300 eFt. tervezhető.
2.52. Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők:

2011.
2011.
I.1.
IX.1.
------------------------------Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen:
………..
……….
Ebből:
- Orczy A.Általános Iskola és Szakisk.int.egység
napközis csoport
…..
- Móra F.Ált.Isk.tagintézmény
napközis csoport
……
- Szalay S.tagintézményben napközis csoport …….
- Kuncsorba tagintézményben napközis csoport ………

2.54. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.
1

2.6. A költségvetési tartalék 4.338 eFt, ezen belül céltartalékként az
alábbiak tervezhetők eFtban:
 polgármesteri keret
3.000
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23/2002.(VI.1.) r.1. §. c.pont szerinti tám.(vállalk.tám.)
1.000
egyéb fejlesztési tartalék (vízmű)
3.215
közművelődési érdekeltségnöv.pály.saját erő
500
szenyvizhál. lakossági közmű befiz (kamat)
600

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:
2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése
Lakás
Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap
2.72.

eFt.

2.370
400

A költségvetési rendelet az
figyelembevételével készüljön.

ÁHT és

a koncepció

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
A Polgármesteri Hivatalnál:
- foglalkoztatás támogatására 600 eFt/év az igazgatási szakfeladaton
belül
- a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztestület részére
tagdíjként 1.419 eFt-ot
- a Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére 286 eFt éves
tagdíj tervezhető
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk.rendelet és a tartós
kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.)
sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.
2.74. A költségvetés 43.366 eFt tárgyévi hiánnyal tervezhető.
3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig
tervezhetők. 3.2. Felújítások – kötelezettségvállalások alapján
tervezhetők.
4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz.
melléklet szerint kell elkészíteni.
5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2012-2013. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.
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7.) Az I-II-III. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén
tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött
felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .
eFt-ban
II. Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde
úszás oktatásra
100
nyári napközi
III.Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.
iskolai rendezvényekre összesen:
nyári napközi
nyári tábor
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
gyermekszínjátszó találkozó
Majális
100
Falunap
útiköltségek
Diák Gulyásfesztivál

-

300
300
-

100

500
80
300

VI.Polgármesteri Hivatal
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése

100
150

-.-.-.-.Erről értesül:
1./ Intézmények vezetői
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

4.) napirend: Képviselőtestület 2011. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Módosító javaslatot tesz:
Az önkormányzati által támogatott ünnepeknél a Magyar Kultúra Napja január 22-én van, az
ünnepség megrendezésének időpontja január 21-e legyen. Augusztus 20-i Állami Ünnep
megrendezésének időpontját augusztus 18-ára javasolja, tekintettel arra, hogy
Törökszentmiklóson 19-én rendezik a tűzijátékot és sokan azt is meg szeretnék nézni.
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Az önkormányzat által támogatott községi rendezvényeknél a „Virágzó Tisza Napja”
megrendezésének időpontja: június 24-25-26., mert ezek az időpontok esnek péntekre,
szombatra és vasárnapra.
Módosító javaslat volt még, hogy június 4-ét és október 6-át vegyük fel az önkormányzat által
támogatott ünnepek sorába.
Ezekkel a módosításokkal a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
További módosítás, észrevétel nem volt. A módosító javaslatok közül a képviselők
egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértettek abban, hogy június 4-e bekerüljön az
önkormányzat által támogatott ünnepek sorába, október 6-a a képviselők 8 igen szavazatával
1 nem ellenében szintén bekerült az önkormányzat által támogatott ünnepekhez.
A dátumok módosítására tett javaslatot a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta. A Képviselőtestület 2011. évi munkatervét a módosításokkal a képviselők
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
171/2010.(XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi munkaterve elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2011. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői
4.) Intézmények vezetői
5.)
5.) napirend: Köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok
meghatározása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta
az alábbi határozatot.
172/2010.(XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXIII. tv. 34. §. (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelmény alapját képező 2011. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. A Képviselőtestület és bizottságok törvényes működéséhez szükséges feltételek
biztosítása.
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2. Önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
3. Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésben való
részvétel önkormányzati támogatással.
4. Kistérségi- és társulási feladatok segítése.
5. Kintlévőségek csökkentése.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

6.) napirend: Folyószámla hitel igénybevétele
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A 2011. évi tervkoncepcióban 43 mFt-os hiánnyal
tervezünk, a 180 mFt-os hitel nem fogja ezt fedezni, ezért javasolja, hogy a Képviselőtestület
200 mFt folyószámla hitel felvételét hagyja jóvá.
Ficsor Dénes: Egyetért Bognár Zoltán képviselővel, a folyószámla hitel összegének emelése
biztonságot ad a pénzügyi likviditás fenntartásához, ebben az évben a folyószámla hitel
mellett majdnem minden hónapban bérhitelt is kellett felvenni. Ha a 200 mFt folyószámla
hitelt igényeljük, akkor nem lesz szükséges a bérhitel felvétele.
A módosító indítványt a képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadták, a
Képviselőtestület a módosítással együtt 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozta:
173/2010.(XI. 25. ) sz.

önkormányzati határozat

Folyószámlahitel igénybevételéről
l. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2010.december 10-i időponttal 200 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetés ideje: 2011. december 9.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
3. A
Képviselőtestület 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. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitel felvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
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Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ OTP Bank Nyrt. Szolnoki fiókja

7.) napirend: Kötelezettségvállalás önkormányzati főépítész foglalkoztatására
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta az alábbi határozatot:
174/2010. (XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

Kötelezettségvállalás önkormányzati főépítész foglalkoztatására a helyi építészeti örökség
védelméről szóló 20/2004. (V.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításához:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete kötelezettséget
vállal a 2010. évi költségvetés terhére 50.000,-Ft+12.500,-Ft ÁFA= 62.500,Ft összegű megbízási díjra a helyi értékvédelmi rendelet módosítása
érdekében önkormányzati főépítész foglalkoztatására.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Valamennyi képviselőtestületi tag
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
Irattár

8.) napirend: Kötelezettségvállalás feljegyzett költségre
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták
az alábbi határozatot:
175/2010.(XI.25.) sz.
Kötelezettségvállalás feljegyzett költségre.

önkormányzati határozat
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 526.145,Ft kifizetésére a 2010. évi költségvetés terhére Hubai Sándorné Fegyvernek,
Felszabadulás út 157. felperesnek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
alperes ellen indított kártérítésben jogerősen megállapított feljegyzett költség
megfizetésére.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügy
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Hubai Sándorné Fegyvernek, Felszabadulás út 157.

9.) Kötelezettségvállalás polgármesteri keretre
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.
Tatár László polgármester: Ebben az évben a polgármesteri keret 2 mFt volt. Nem kívánja
igénybe venni a költségtérítését, szeretné ha a polgármesteri keretbe kerülne ez az összeg.
Szatlóczki Edit: Véleménye szerint erről írásban is nyilatkoznia kell Polgármester Úrnak.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A jegyzőkönyvben szerepelni fog, hogy a költségtérítésként
feltüntetett összeg a polgármesteri keretben jelenik meg.
További észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
176/2010.(XI.25.) sz.
Kötelezettségvállalásról.

önkormányzati határozat

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2010. évi
költségvetés terhére polgármesteri keretre 160.000,- Ft összegben.
2.) Az előirányzott módosítást a 2010. decemberi költségvetés módosításakor kell
átvezetni.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügy

10.) napirend: Szennyvíztelep területéből történő átminősítés
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták az
alábbi határozatot:
177/2010. (XI . 25.) sz.

önkormányzati határozat

szennyvíztelep területéből történő átminősítésről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a szennyvíztelep
területéből a „c és d” alrészlet kivett területnek történő átminősítéséhez.
Kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére az átminősítéshez
szükséges 70.000.- Ft biztosítására.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

11.) napirend: TISZK Társulási Tanács önkormányzati képviselete
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta, hogy a TISZK Társulási Tanácsban Tatár László polgármestert akadályoztatása
esetén Ambrus Dénes helyettesítse és az alábbi határozatot hozta:
178/2010. (XII.25.) sz.

önkormányzati határozat

TISZK Társulási Tanács képviseletéről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a TISZK Társulási Tanácsban
az önkormányzat képviseletére Tatár László polgármestert, akadályoztatása
esetén helyettesítésére Ambrus Dénest, az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját bízza meg.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

J.-N.-Sz. Szakképzés-szervezési Társulás
Ambrus Dénes igazgató
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Irattár
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12.) napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
ülésein történő helyettesítésről
Előadó: Tatár László polgármester
Kérdés, vélemény nem volt, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
179/2010.(XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésein történő
helyettesítésről.
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésein Tatár László
polgármestert Ficsor Dénes alpolgármester helyettesítse.
2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a
Területfejlesztési Tanácsot érintő ügyekben a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996.évi XXI.tv. 10/D §. (3) bek.alapján Tatár László polgármestert Dr. Juhász
Enikő Törökszentmiklós polgármestere helyettesítse.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Ficsor Dénes alpolgármester
3.) Dr. Juhász Enikő Törökszentmiklósi polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a 13., 15., 16., 19. és 20. napirendeket zárt ülésen
tárgyalja a Képviselőtestület.
A képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértettek a javaslattal.
14.) napirend: Képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta az alábbi határozatot:
180/2010.(XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

A Képviselőtestület 2010. évi munkatervének módosítására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 217/2009.(XI.26.) sz.
határozattal elfogadott és a 159/2010.(X.14.) sz. határozattal módosított 2010.
évi munkatervét az alábbi szerint módosítja:
A 2010. december 9-i ülés időpontja 2010. december 16-ra módosul.
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Napirendje: 2010. évi költségvetés módosítása.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

17.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A törvény szerint együttműködési megállapodást kell kötni a
megalakult Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. Ugyanazzal a tartalommal
készült el, mint korábban, a törvény szerinti minimumokat tartalmazza a helyi
sajátosságoknak megfelelően. Arról szól, hogy az önkormányzat hogyan segíti a Kisebbségi
Önkormányzatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadták az
alábbi határozatot:
181/2010. (XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

1.

A megállapodás bevezető szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. és 68. §-ai és a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tv. alapján Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: FÖK) és a Települési Cigány
Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: TCKÖK) között a költségvetés,
zárszámadás elkészítésére, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására,
munkamegosztási és felelősségvállalási rendre az alábbi megállapodást kötik:”

2.

Az együttműködési megállapodásban ahol „Fegyvernek Cigány Kisebbségi
Önkormányzat”-ot említ ott „Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat”-ot kell
érteni.

3.

„A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:” negyedik francia bekezdése
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. r. (a
továbbiakban: Korm. r.)”
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4.

„A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:” ötödik francia bekezdése hatályát
veszti.

5.

Az együttműködési megállapodás I. Cím: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok
1.) pontjának 4. francia bekezdésében a zárójelben lévő kormányrendeletre való
hivatkozás hatályát veszti.

6.

Az együttműködési megállapodás I. Cím: Általános kérdésekre vonatkozó szabályok
2.) pontjának 2. francia bekezdésében a zárójelben lévő kormányrendeletre való
hivatkozás hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„…a TCKÖK feladata. (Áht. 74/A. §)”

7.

Az együttműködési megállapodás II. Fejezet: A költségvetési gazdálkodás rendje A.)
Operatív gazdálkodás 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.) A TCKÖK bevételi forrásaiból. az állami támogatást (általános működési
támogatás) az állami támogatás önkormányzat számlájára érkezésétől a
mindenkor hatályos jogszabályok szerint biztosítja.”

8.

Az együttműködési megállapodás II. Fejezet: A költségvetési gazdálkodás rendje D.)
Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés
pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„D.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai
teljesítés igazolására vonatkozó szabályozást a Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

18.) napirend: Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az „A” alternatívát.
Szatlóczki Edit: Javasolta, hogy a Horgász Egyesület ülésére hívják meg a Képviselőtestület
tagjait és a bizottságok külsős tagjait is, hogy jobban megismerjék és érthetőbbé váljon
számukra a horgászat és a halgazdálkodás.
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Véleménye az, hogy lehessen műcsalival horgászni, a csónakos horgászat engedélyezve
legyen egyes vizeken. Szigorúbb ellenőrzéseket tart szükségesnek.
Papp Róbert: Az ellenőrzés idáig nem volt megfelelően megoldva, javasolja, hogy
próbáljanak társadalmi halőröket bevonni ebbe a munkába. Az elmúlt 10 évben szabad rablás
történt a vízterületen.
Ficsor Dénes: A képviselők nagy része nem ismeri a horgászattal kapcsolatos szakmai
dolgokat. A jövőre nézve azt javasolta, hogy a horgászok véleményét kérjék ki.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a halászati jog
önkormányzati tulajdonba került. Az önkormányzat megkérdezi a horgász egyesületeket,
kikéri a véleményüket, de ez nem kötelező. Ez alapján döntsön a Képviselőtestület.
További vélemény nem hangzott el, a képviselők 5 igen szavazattal 2 nem ellenében 2
tartózkodással az „A” alternatívát fogadták el és az alábbi határozatot hozták:
182/2010. (XI.25.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervéről és Horgászrendjéről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza - 208/2009.
(X.08.) sz. határozattal módosított - Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint
módosítja és hagyja jóvá:

1. A Halgazdálkodási terv II.6.1. pontja
(„Az Alsóréti Holt-Tisza teljes területén a pergetés (villantózás, gumihalazás) nem
engedélyezett”)
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) csak az 1., 2., és 5. számú
tóegységeken engedélyezett. A 3., és 4. számú tóegységeken a műcsalival történő pergetés (pl.:
villantózás, gumihalazás) nem engedélyezett.”
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselőtestület tagjai

A további napirendeket Tatár László polgármester zárt ülésen javasolta tárgyalni, amelyet
Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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183/2010.(XI.25.) 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 13., 15., 16., 19. és 20. napirendek tárgyalására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő

