TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i soros ülésének
jegyzőkönyvéhez

10/2011.(III.1.) sz önk.rend.

2010. évi költségvetési rendelet módosítása

11/2011.(III.1.) sz.önk.rend.

2011. évi költségvetés jóváhagyása

12/2011.(III.1.) sz.önk.rend.

Helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosítása
Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló
rendelet módosítása
Tanköteles tanulók általános iskolába történő
beíratásának időpontja
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
SZMSZ módosítása
25/2011.(I.27.) sz. önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezése
Fegyverneki Rendőrőrsön adminisztrátor
közös foglalkoztatása
„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és
Biztonságos Életéért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosítása
„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosítása
Alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolása
Iskolatej igényléséről az Általános Iskola
intézményeiben
108/2010.(VI.24.) sz. önkormányzati
határozat módosítása
Kiemelt rendezvényekről

13/2011.(III.1.) sz.önk.rend.
26/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
27/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
28/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
29/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
30/2011.(II.24.) sz. önk.hat.

31/2011.(II.24.) sz. önk.hat.

32/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
33/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
34/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
35/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
36/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
37/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
38/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
39/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
40/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
41/2011.(II.24.) sz. önk.hat.
42/2011.(II.24.) sz. önk.hat.

Fegyvernek közigazgatási területén
közvilágítás korszerűsítése
Kötelezettségvállalásról
0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú
ingatlanból történő területvásárlás
Előre út 12. sz. alatti ingatlan felajánlása
megvásárlásra
Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan felajánlása
Belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő
területvásárlás
Herman Kft. kérelme
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-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 és Tatár László polgármester képviselő,
valamint Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, Fodor Mihályné,
Tűhegyi Julianna intézményvezetők, Kelemen Csaba Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági vezetője, Miklósi Jánosné,
Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Lengyel Györgyi
kormánymegbízottat, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az
ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.
Az interpellációk ismertetése és a napirendek tárgyalása előtt felkéri Dr. Lengyel Györgyi
kormánymegbízottat, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a kormányhivatal működéséről,
feladatairól.
Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott: Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket.
Megköszönte a település vezetőségének a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhat a
kormányhivatal működéséről, feladatairól, az átszervezés jelenlegi állásáról. 2011. január 1től a területi közigazgatásban nagy átszervezés kezdődött. Konferenciákon, megbeszéléseken
többször elhangzott ennek szükségessége, de a politikai akarat és bátorság hiányzott ennek
megvalósításához. Az átszervezés révén egy törzshivatalból és 14 szakigazgatási szervből
kialakult minden megyében a kormányhivatal. Az átszervezés célja, hogy hatékony,
költségtakarékos, jobban együttműködő, a párhuzamosságokat felszámoló területi
közigazgatási rendszer jöjjön létre. Orbán Viktor Miniszter Úr a megbízólevelek átadásakor
felhívta a figyelmüket a területen tapasztalható állapotra, amely miatt régen szükséges lett
volna az átszervezés megtétele. A minisztériumokhoz, főhatóságokhoz tartozó szervek az
elmúlt 20 évben zavartalanul működtek, megszorítások, átszervezések nem történtek,
minimális volt az elvonás. 2010. szeptember 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal (törzshivatal) újra működik. A törzshivatal jelenleg 50 fős, a másik 14
hivatallal együtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 826 fős. A törzshivatalhoz
csatlakozott még a 14 szervezetnek a funkcionális munkatársaiból szerveződött főosztályok.
Az átszervezés elsősorban humánpolitikai és gazdasági átszervezés, a háttérszolgáltatást
végző munkatársak kerültek a Kormányhivatalhoz (pénzügyes, bérszámfejtő, gépkocsivezető,
titkárnő, jogász, informatikus, humánpolitikai előadó). A törzshivatal létrehozásával
egységessé válik az ügyintézés és költségmegtakarítás érvényesül.
Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az ügyintézők fölényesen, kioktató hangnemben
beszéltek az ügyfelekkel, nem segítették az ügyek elintézésében. Véleménye szerint az
adófizetők pénzéből foglalkoztatott kormánytisztviselőknek kötelessége udvariasan, kedvesen
és a szakmai tudásuknak megfelelően bánni az ügyfelekkel, akár magánszemélyről van szó,
akár egy vállalkozás képviselőjéről. Ezt szigorúan meg fogják követelni. Ugyancsak
megkövetelik, hogy minden ügyet a lehető legrövidebb idő alatt intézzenek el. Az ügyintézők
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szemléletváltása a legnehezebb feladat, de szeretnék elérni, hogy ügyfélbarát,
szolgáltatásjellegű közigazgatás alakuljon ki a területen. Ennek az első jele a Kormányablak,
amely a Kossuth téren a Nyugdíjbiztosító földszintjén van. A Kormányablak egy integrált
ügyfélszolgálati iroda, ahol egyelőre még csak 29 ügykörrel indultak el. Céljuk, hogy 2013.
végére közel 200 ügyben lehessen a Kormányablaknál eljárást indítani, kezdeményezni, az
állampolgárok lakóhelyükhöz közel el tudják intézni ügyeiket. A Kormányablak reggel 8
órától este 20 óráig tart nyitva a hét 5 munkanapján, pénteken is. Az ügyintézők 2 műszakban
dolgoznak, hogy az ügyfelek munkaidőn kívül is tudják intézni ügyeiket. A délelőttös műszak
730-kor kezdődik, a délutános műszak pedig 830-ig tart. Az ügyintőket központi pályázat útján
választották ki, 4 hetes tanfolyamon vettek részt, amely végén vizsgát tettek. Minden
államigazgatási ügyben, még ha erre a Kormányhivatalnak nincs is hatásköre, illetve
illetékessége, tájékoztatást tudnak adni az ügyfeleknek például arról, hogy hol tudják ügyeiket
intézni, (pontos cím megjelölésével) ügyfélfogadási időről, a kitöltendő kérelmekről, ha az
letölthető, segítséget nyújtanak azok kitöltéséhez is. Továbbá tájékoztatást adnak a
kérelemhez csatolandó igazolásokról, iratokról. Ilyen széles körű tájékoztatás
Magyarországon még nem volt. A Kormányablakok számát szeretnék növelni 2013-tól a
járások újraszervezésével, amikor megalakulnak a járási hivatalok.
Elmondta, hogy munkáját Dr. Szapali Erzsébet főigazgató segíti, aki Szolnok Megyei Jogú
Város Főjegyzője volt. Az igazgató Urbán Ildikó, aki Abony Város Aljegyzője volt. Felállt a
Gazdasági, Humánpolitikai, Informatikai Főosztály és az Üzemeltetési Osztály kvalifikált,
magasan képzett, a jogszabályokat jól ismerő, alkalmazni tudó szakemberekkel.
Az önkormányzatoktól egyre több hatáskör kerül át a Kormányhivatalba, illetve a járási
hivatalokba. Július 1-től átkerül a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményeknél
az alapítás engedélyezése, a törvényességi felügyelet, illetve a nem önkormányzati alapítású
és fenntartású oktatási intézmények esetében alapítványi, egyházi, magániskolák,
magánóvodák alapítási és törvényességi felügyelete. A tervezet szerint 2013 végére az
államigazgatósági hatósági feladat a Kormányhivatalhoz és a Járási Hivatalokhoz kerül, az
önkormányzati igazgatás marad a hivataloknál.
Kéri a képviselőket, hogy az általuk képviselt lakosság, illetve a területen működő gazdasági
társaság részéről panasz, észrevétel érkezik a Kormányhivatal bármely szakigazgatási
szervével kapcsolatban, azt jelezzék feléjük.
Herman József: Kérdezte, hogy lesz-e lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Dr. Lengyel Györgyi: Az elektronikus ügyintézés fontos kormányzati program, az
informatika fejlesztése kiemelt terület. A Kormányhivatalnál az ügyintézés személyesen
történik, az elektronikus ügyintézés esetében a hitelességet, az okmánybiztonság feltételeit
meg kell teremteni. Természetesen lesz lehetőség bizonyos ügyekben elektronikus
ügyintézésre, törekednek arra, hogy a kisebb településeken is létesüljön Kormányablak,
például a Postákon, ahol el lehet küldeni az ügyiratot a központi hivatal felé. Úgy látja, hogy
ez azonban csak 2017-2018-ra valósulhat meg.
Tatár László polgármester: megköszönte Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott részletes
tájékoztatóját a Kormányhivatal átszervezéséről, terveiről.
Tatár László polgármester: A napirendek sorába javasolja felvenni:
20-as sorszámmal: Herman Kft. kérelme
A napirend felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
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Interpellációk:
Dr. Kiss Györgyné: megkérdezi, hogy a Felvidéki Fegyvernekiekkel tartjuk-e a kapcsolatot?
Körforgalomnál lévő km-t jelző tábla eltűnt, mi ennek az oka? Lakossági megkeresésre adott
be kérelmet a játszótér felújítására, mit lehet tenni ennek megoldására? Mi az elképzelés a
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állásának betöltésére? A Csonkatornyi
temetőnél jelezték, hogy a hangszóró nem működik, a szertartáson ez zavaró volt.
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy továbbra is szeretnék ezt a kapcsolatot,
barátságot ápolni a Felvidékiekkel. A jelzőtáblát kitörték, de hamarosan visszaállításra kerül
az eredeti helyére. A Szapárfalui és a Hársfa úti játszótér felújítását tervezzük, az anyagi
forrás jelenleg hiányzik, de 500 eFt erejéig érkezett felajánlás ennek megvalósítására. A
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állásának betöltésére pályázat kiírására
kerül sor.
Papp Róbert: Véleménye szerint a Képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek,
előterjesztések későn kerülnek fel a honlapra. Javaslatot tett arra, hogy ne csak a testületi
ülések, hanem a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is kerüljenek fel ide.
Tatár László polgármester: Tudomása szerint a jegyzőkönyvek olvashatók a honlapon,
nincs akadálya annak, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is felkerüljenek.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a válaszokat.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Tatár László polgármester: a tájékoztató nem tartalmazza a rendőrségi híreket, mivel a
Rendőrkapitányságtól későn kaptuk meg a levelet, de elmondja, hogy január hónapban 497
órát töltöttek Fegyverneken a rendőrök.
Dr. Kiss Györgyné: A szennyvízcsatorna tervezésről, beruházásról kér tájékoztatást. Mi a
véleménye a Törökszentmiklósi Városi Önkormányzatnak a Fegyvernek-Surjány közötti
kerékpárút építéséről?
Tatár László: A Törökszentmiklósi Önkormányzattal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
ebben az ügyben, lehetőség van pályázat benyújtására az önkormányzatnak vagy a
Kistérségnek is. A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban 3 céggel tárgyaltunk, 2
pályázatunkat nem fogadták el, 2011. július 15-ig kell beadni a különböző feltételeknek
megfelelő pályázatot. Ehhez a beruházáshoz szervezettség és minél több lakos bevonása
szükséges. Létre kell hozni egy összetett bizottságot több szakember bevonásával. A
településen el kell érni a 75 %-os rákötési arányt, ha ez nem valósul meg, az állam nem
támogatja ezt a beruházást. A lakosokat hitelesen, széleskörűen, a költségek pontos
ismertetésével tájékoztatni kell, jó alkalom lesz erre a március 3-án, 10-én és 17-én tartandó
közmeghallgatás.
Papp Róbert: A 2011. évi halbeszerzéssel kapcsolatban született-e már valakivel
megállapodás?
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Tatár László polgármester: Folyamatosan történik az előkészítés, közbeszerzésre kerül sor,
aki olcsóbban tudja biztosítani a megfelelő minőségű és mennyiségű halat, az nyer a
pályázaton.
Herman József: Nem tudnánk mi előállítani a kishalat? A lehetőség adott, miért nem vállalja
az önkormányzat a településen történő előállítást? El kellene indítani a településen egy olyan
tevékenységet, amely bevételt eredményez az önkormányzatnak.
A közfoglalkoztatásban dolgozók munkavégzését kifogásolta, többször tapasztalta, hogy
csoportokban álldogálnak. Felhívta a figyelmet a fokozottabb ellenőrzésre.
Tatár László polgármester: A halgazdálkodás nagy szakértelmet igénylő tevékenység, ezen
felül ehhez anyagi forrás, beruházás szükséges. A szakemberek foglalkoztatásának költsége
közel annyi lenne, mint az egy évben halvásárlásra fordított összeg.
A közfoglalkoztatottak nagy része 2011. évben napi 4 órában dolgozik, a bérük alig több,
mint a rendelkezésre állási támogatás, illetve a bérpótló juttatás, kötelezőnek érzik a
munkavégzést, nincs ösztönző erő.
Ficsor Dénes: Az önkormányzat az állam által biztosított normatívából nem tud beruházást
elkezdeni, jelenleg ez megoldhatatlan. Egyetért Herman József képviselőtársával, szükség van
a jó ötletekre a mezőgazdasági termelésben és más területen is, de ehhez elengedhetetlen az
anyagi forrás megteremtése.
Fontosnak tartaná, ha a kormány munkahelyeket teremtene, az emberek érdemi munkát
tudnának végezni a településen.
Papp Róbert: A 2011-es és az előttünk álló 2 év nehéz lesz az önkormányzatok és a
munkanélküli emberek számára.
A képviselők a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszik.
2.) napirend: 2010. évi költségvetés módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
javasolja a 2010. évi költségvetés módosításának elfogadását.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadták a költségvetés módosítását és az alábbi
rendeletet alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2011.(III.1.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendeletet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
3.) napirend: 2011. évi költségvetés jóváhagyása
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a 2011. évi
költségvetést, a tagok véleménye szerint korrekt és átlátható volt a költségvetés.
Dr. Kiss Györgyné: A kitüntetések adományozása csak a 2011. évben lett felfüggesztve?
Tatár László polgármester: Igen, forrás hiánya miatt.
Szatlóczki Edit: Az előterjesztésben szerepel aljegyző foglalkoztatása, amivel nem ért egyet.
Költségvetési megszorítások vannak, indokolt-e aljegyző alkalmazása és a költségek
növelése? Pályázat lesz-e kiírva és április 1-től kezdi-e munkáját?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A koncepcióban már jeleztük, hogy szükséges aljegyző
alkalmazása, aki megosztott munkakörben dolgozna. A választás óta jelentősen
átcsoportosultak a feladatok, Örményes miatt indokolt aljegyző foglalkoztatása. A
költségtakarékosság miatt nem került sor a pályázat kiírására, az állás betöltésére. A
Képviselőtestület döntése lesz a pályázat kiírása, a képviselők döntenek a jegyző javaslatára a
kinevezésről.
Tatár László polgármester: Az előzetes megbeszélések alapján valószínű, hogy Kuncsorba
és Tiszagyenda is Fegyvernekhez fog csatlakozni, ebben az esetben – a megnövekedett munka
miatt - pedig indokolt az aljegyző. A költségvetésben, mint lehetőség szerepel.
A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
Fegyvernek Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását az előterjesztésben szereplő indokok alapján.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2011.(III.1.) számú rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására
(A rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását. Jelentős területet érint a belvíz, a gazdáknak minden segítségre szükségük van.
Tatár László polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésre válaszolva elmondja,
hogy mezőőri járulékot kb. 300 ember fizet.
Herman József: Véleménye szerint a gazdák a befizetett járulékért semmilyen szolgáltatást
nem kapnak, ezért javasolja, hogy a mezőőri járulék összege 500,- Ft/ha/év helyett 350,Ft/ha/év legyen.
Dr. Kiss Györgyné: Tudomása szerint a csekkeket megkapták és a gazdák egy része ezt ki is
fizette.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az első félévi járulékot március 15-ig kell befizetni, ha
időközben valaki rendezte, annak a második félévinél elszámoljuk.
Javasolja, hogy a rendelet 3. §-ában a hatálybalépés időpontja 2011. március 1-re módosuljon.
Papp Róbert: A mezőgazdaság nehéz helyzetben van, a gazdák örömmel fogadják, hogy a
Képviselőtestület ezt átérzi, a kis segítség is segítség számukra.
A képviselők a mezőőri járulék csökkentésére tett módosító indítványt 5 igen szavazattal 4
nem ellenében, a hatályba lépés időpontjára tett módosítást 9 igen szavazattal elfogadta.
A képviselők a rendelet-tervezetet a hatályba lépés időpontjának módosításával egyhangúlag
elfogadják. A rendelet-tervezetet a járulék csökkentésére tett módosítással 4 igen szavazattal 1
tartózkodással, 4 nem ellenében nem fogadják el.
A képviselők a rendeletet az 500,- Ft/ha/év mezőőri járulék összegével 5 igen szavazattal 1
tartózkodással, 3 nem ellenében az alábbiak szerint fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2011.(III.1.) számú rendelete
a mezőőri szolgálat létrehozásáról 17/1998. (IX.4.) számú rendelet módosítására
(A rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontja
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Herman József: A beiratkozás elején tartunk, de van-e arról információ, hogy Fegyverneken
mennyi 1. osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait és hány szülő íratja be más iskolába a
gyermekét?
Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az óvodákban megtartották a szülői
értekezleteket, amelyeken Polgármester Úr is részt vett. Előzetes információink szerint 7-8
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szülő gondolkodik azon, hogy nem Fegyverneki iskolába íratja be gyermekét, de pontosabb
számot csak március közepén tudnak mondani. 98 gyermek iskoláskorú, ebből 18 gyermeket
iskolaérettségi vizsgálatra küldenek, 80 gyermekből a számítások szerint kb. 72 gyermek
kezdi meg tanulmányait a település általános iskoláiban. Az alsó és felső tagozatokban egy
átlaglétszámnak meg kell lennie ahhoz, hogy egyes állami normatívákat igénybe tudjuk venni.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az általános iskolai beíratás időpontjáról szóló
határozatot elfogadják az alábbiak szerint:
26/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának időpontjáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 16. §. (1) bekezdésére, valamint a helyi közoktatási feladatokról és az
önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények működésével összefüggő
kérdésekről szóló 3/2000. (II. 24.) sz. önk. rendelet 9. §-ára a 2011-ben
tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásának időpontját 2011.
március 1. és 2011. március 25. közötti időben határozza meg.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

7.) napirend: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Közművelődési, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Herman József: Véleménye az, hogy név szerint meg kellene jelölni a határozatban az
érintett személyt, ennek ismeretében a képviselők ki tudják alakítani véleményüket, a lakosok
pedig megismerik a hivatalban vagy a vízműnél dolgozók beosztását.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az SZMSZ-ben nem szerepelhet név szerint, de az
előterjesztésbe beleírhatjuk, hogy kit értünk adott személy alatt. A képviselők a bizottsági
üléseken szintén tájékoztatást kapnak a konkrét személyről.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal az SZMSZ módosításáról az alábbi határozatot hozza:
27/2011. (II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
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A Képviselőtestület a 228/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 3/2010.(I.28.),
valamint a 28/2010. (II.25.) sz. önk. határozatokkal módosított Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. február 7.i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezet „A Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó
rendelkezések” 3.) „A helyettesítések rendje” pontjában a „…a helyettesítést a
gazdasági részlegvezető látja el.” szövegrész helyébe a „…a helyettesítést a vízmű
részlegvezető látja el.” szövegrész lép.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Irattár

8.) napirend: Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A januári ülésen már tárgyalta a Képviselőtestület ezt a
napirendet, az érintett települések Képviselőtestületei kérték, hogy lakosságszám arányában
történjen a kötelezettségvállalás, ezért szükséges az előző határozat hatályon kívül helyezése
és a jelenlegi határozati javaslat elfogadása.
Papp Róbert: Az önkormányzatok elfogadták az együttműködési megállapodásban szereplő
összegeket?
Tatár László polgármester: Örményes kivételével elfogadták, de Örményes
Képviselőtestülete újra tárgyalni fogja az együttműködési megállapodás módosítását.
Dr. Kiss Györgyné: Ki tudják fizetni az önkormányzatok ezt a hozzájárulást?
Tatár László polgármester: Kötelezettséget vállaltak az önkormányzatok, ez minden
település érdeke.
A képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a 25/2011.(I.27.) sz. határozat hatályon kívül
helyezését és a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló
határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadták:
28/2011.(II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló
határozat hatályon kívül helyezéséről.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 25/2011.(I.27.) sz.
önkormányzati határozattal jóváhagyott a Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő
adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló határozatot hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
6.)
29/2011.(II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Fegyverneki Rendőrőrsön 1 fő adminisztrátor közös foglalkoztatásáról szóló
Együttműködési Megállapodást.
Erről értesül:
1.) Érintett önkormányzatok polgármesterei
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért
Alapítvány”, valamint „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért
Alapítvány” Alapító Okiratának módosítás és alacsonyabb közhasznúsági fokozatba
történő átsorolása
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők egyhangúlag, 9 igen szavazattal a határozati javaslatokat elfogadták és az alábbi
határozatokat hozták:
30/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány” Alapító
Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 92/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és
Biztonságos Életéért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

11
„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki
betekinthet, Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az
alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban
egyeztetett időpontban kerülhet sor”.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Szolnok Városi Ügyészség
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

31/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratának
módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati
határozattal létrehozott, többször módosított „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány” Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 7. „Az alapítvány működése:”
Cím alatt a kilencedik bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, határozatképességéhez 50 % +1 fő
jelenléte szükséges. A határozathozatalhoz a jelenlevő kuratóriumi tagok több, mint
felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újból
tárgyalni kell, mindaddig, amíg a többségi szavazat nincs meg. Az újbóli szavazásra
ugyanazon kuratóriumi ülésen kerülhet sor. Ha az ismételt szavazáson sincs döntés, az
élőterjesztést szükség esetén újabb információkkal kiegészítve a következő
kuratóriumi ülésen kell előterjeszteni.
2. Az Alapító Okirat 7/e pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A döntésről 8 napon belül személyesen, vagy telefonon értesíti az érintetteket.”
3. Az Alapító Okirat 7/f pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba (kivéve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. szerinti, védett tartalmú iratok) bárki
betekinthet, Az iratbetekintést a kuratórium elnöke felügyeli. Az iratbetekintésre az
alapítvány székhelyén, a kuratórium elnökével előzetesen, szóban, vagy írásban
egyeztetett időpontban kerülhet sor”.
4. Az Alapító Okirat 7/g pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
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„Beszámolói nyilvánosságát Fegyvernek
Hírmondóban történő közléssel biztosítja.”

honlapján,

illetve

a

Fegyverneki

5. Ezzel egyidejűleg kiadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
Erről értesül:
1.) Szolnok Városi Ügyészség
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

32/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány” alacsonyabb
közhasznúsági fokozatba történő átsorolásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a nyilvántartást vezető megyei
bíróságon a 104/1991. (XI. 28.) önkormányzati határozattal létrehozott, „Fegyvernek
Biztonságos és Egészséges Környezetéért” alapítvány alacsonyabb közhasznúsági
fokozatba történő átsorolását.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Szolnok Városi Ügyészség
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Kuratórium tagjai

10.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményeiben iskolatej igénylése 2011-es évben
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot az előterjesztésben szereplő költségek kimutatása
alapján, hiszen az önkormányzat kiadását nem növeli az iskolatej biztosítása.
Nagy József: Kérdezi, hogy az iskolatejet szállító vállalkozó rendelkezik-e minden
engedéllyel?
Nardai Dániel: Csak olyan indulhat az iskolatej pályázaton, akin rendelkezik minden
szakhatósági engedéllyel.
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Tatár László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolákban március 1-től
megszűnt tízórait pótolják az iskolatejjel. Hátránya a programnak, hogy az önkormányzatnak
előre meg kell finanszíroznia a költségeket és nyilvántartásokat kell vezetni.
A képviselők vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozták:
33/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

Iskolatej igényléséről az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben
1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi
költségvetés terhére, maximum 5.850.000 Ft erejéig a 2011. évi iskolatej program
szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet szerinti támogatás
előfinanszírozására, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben az általános iskolás gyermekek iskolatej
ellátására 2011. március 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra.
2) Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés megkötésére Boros Zsolttal.

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2.) Tatár László polgármester
3.) Boros Zsolt egyéni vállalkozó 5234 Tiszaroff, Petőfi út 18.
4.) Török Csaba polgármester, Örményes
5.) Rédai János polgármester, Kuncsorba
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző
7.) Képviselőtestület tagjai
8.) Irattár

11.) napirend: 2011. évi Virágzó Tisza Napja finanszírozásáról szóló határozat
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták a határozat
módosítását és az alábbi határozatot hozták:
34/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat

108/2010 (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
1.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 108/2010 (VI. 24.) sz.
önkormányzati határozatta a Baldácsy Művészeti Egyesület részére nyújtott
600 e Ft kötelezettségvállalást 492 e Ft-ra módosítja.
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2.
3.

A határozattal a Virágzó Tisza Napja megrendezésére adott 800 e Ft
támogatást 108 e Ft-al megnöveli.
Az 1. pont szerint módosított előleggel 2011. szeptember 30-ig kell
elszámolni.

Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke
Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Képviselő-testület tagjai
Pénzügyi csoport

12.) napirend: Települési kiemelt rendezvényekről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság az „F” variáció elfogadását javasolja, a Virágzó Tisza Napi és az Országos DiákGulyás fesztivál rendezvényei két egymást követő napon legyenek megtartva, a Majális forrás
hiánya miatt ne kerüljön megrendezésre.
Dr. Kiss Györgyné: Véleménye szerint az összevonással összemosódnak a rendezvények,
nem marad meg az egyedisége. A költségek csökkentése érdekében a Falunapot csökkentsük
2 napra.
Papp Róbert: Tudomása szerint tavaly belépődíjat kellett fizetni a Falunapra, szeretné, ha az
idén nem lenne belépődíj, e miatt ne zárjunk ki senkit a részvételből.
Szatlóczki Edit: Az „F” variáció elfogadását javasolta, de egyetért Dr. Kiss Györgyné
képviselőtársával, számítása szerint, ha külön rendezik meg az ünnepségeket kb. 300 eFt-tal
kerül többe. A Diák-Gyulyásfesztivál fiataloknak szóló, iskolákra épülő, a Virágzó Tisza
Napja pedig mindenkinek akar szólni, elsősorban a település lakosságának. Személy szerint a
két rendezvény külön tartását fogadná el, kéri képviselőtársait, hogy gondolják át az
elhangzottakat és úgy döntsenek. Visszautasítja azt a véleményt, hogy a belépődíj miatt bárkit
kizártak volna a rendezvényről, ez a döntés is a költségek csökkentése miatt történt.
Herman József: Javasolta, hogy a 3 rendezvény külön-külön megtartásra kerüljön, a lakosság
igényli az ünnepeket, a műsorokat.
Nagy József: Az „F” variáció elfogadását javasolja, a két rendezvényt együtt rendezzük meg,
a lakosság megjelenik ezeken, de törekedjünk a műsorok igényességére.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Pontosítást javasol a határozati javaslat 3. pontjában: „…az
Országos Diák-Gulyásfesztivál céljaira szereplő 300 eFt-ot és a Virágzó Tisza Napja céljaira
szereplő 500 eFt-ot a Virágzó Tisza Napi…”.
Több hozzászólás nem volt, a képviselők a határozati javaslat pontosítását 9 igen szavazattal,
a pontosítással együtt az „F” variációt 7 igen szavazattal 2 nem ellenében elfogadták és az
alábbi határozatot hozták:
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35/2011.(II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

Kiemelt rendezvényekről.
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy forrás hiányában
2011. évben a Majálist nem kívánja megrendezni.
2. A Művelődési Ház és Könyvtár együttesen tartja a Virágzó Tisza Napja és az VIII.
Országos Diák-Gulyásfesztivál rendezvényét.
3. A költségvetési tervkoncepcióról szóló többször módosított 170/2010.(XI.25.) sz.
határozata alapján a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének önkormányzati
kiegészítés II. során Majális céljára szereplő 100 eFt-ot, az Országos DiákGulyásfesztivál céljaira szereplő 300 eFt-ot és a Virágzó Tisza Napja céljaira szereplő
500 eFt-ot a Virágzó Tisza Napi és a VIII. Országos Diák-Gulyásfesztivál együttes
rendezvényeire kell felhasználni.
4. A célfeladat módosítását a legközelebbi költségvetés-módosításkor át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Bérczesi Mária Művelődési felügyelő
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező
13.) napirend: Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 9 igen szavazattal a képviselők az alábbi határozatot
hozták:
36/2011.(II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek közigazgatási területén közvilágítás korszerűsítéséről.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek közigazgatási területén
elrendeli a közvilágítási lámpatestállomány korszerűsítését, mivel a közvilágítási
lámpatestek technológiailag elavultak.
2.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a fejlesztéssel kapcsolatos
eljárás előkészítését.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
14.) napirend: Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Az előterjesztés napirendről való levételét javasolja, alaposabb
előkészítés után egy későbbi időpontban terjesztjük a Képviselőtestület elé.
A Képviselőtestület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett az előterjesztés levételéről.
15.) napirend: Kötelezettségvállalás
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Herman József: A polgármesteri keretből nem lehetne ezt kifizetni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ezt megkapja
intézményfinanszírozásként, nem saját bevételét terheli, önkormányzati költség.
A képviselők vita nélkül 9 igen szavazattal elfogadták az alábbi kötelezettségvállalásról szóló
határozatot:
37/2011.(II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalásról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2011. évi
költségvetés terhére Stefán András Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény
intézményvezető
helyettesének
temetésével
kapcsolatos
költségekre.
A költségeket a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél kell
elszámolni.

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

16.) napirend: Szántó művelési ágú ingatlanból történő terület vásárlásának felajánlása
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az „A” alternatíva elfogadását
javasolta.
Tatár László polgármester: Az „A” alternatíva 1.) pontjában pontosítást javasol:
„…10.000,- Ft/AK áron, személyenként 9.000,- Ft-ért, összesen 27.000,- Ft-ért.”
Dr. Kiss Györgyné: Kérdezte, hogy elővásárlási joga kinek van?
Tatár László polgármester: Elővásárlási joga az önkormányzatnak van.
A képviselők a pontosítással együtt 7 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadták a terület
megvásárlását és az alábbi határozatot hozták:
38/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

A fegyverneki 0384/25 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanból történő területvásárlásra.
1.)

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0384/25 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból a 2011. évi
költségvetés terhére megvásárolja Dajka László, Dajka Dóra és
Dajka Mónika Nadap Haladás u. 64. sz. alatti lakosoktól a
személyenként tulajdonukat képező 259 m2 nagyságú, 0.90 AK
értékű szántó művelési ágú ingatlant 10.000.- Ft/AK áron,
személyenként 9.000.- Ft-ért, összesen 27.000,- Ft-ért.

2.)

Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

17.) napirend: Előre út 12. sz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
anyagot.
A képviselők vita nélkül egyhangúlag, 9 igen szavazattal fogadták el az alábbi határozatot:
39/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Előre út 12. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Előre út 12. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Balogh Zsuzsanna Százhalombatta,
Béke út 11. IV/2 sz. alatti lakostól.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
18.) napirend: Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot. Az előterjesztésben szerepel, hogy az épület bontását és a törmelék elszállítását a
vállalkozó 150.000,- Ft-ért vállalja. Javasolják, hogy költségtakarékosság miatt ezt a munkát a
közfoglalkoztatott munkásokkal végeztesse el az önkormányzat.
Herman József: Körbe lesz-e kerítve a terület?
Tatár László polgármester: Az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban dolgozók fogják
elbontani és a telek körül kerítés épül. Jelenleg ezen a területen belvízelvezetés folyik.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az ingatlan tulajdonba vételéről az alábbi
határozatot hozza:
40/2011. (II. 24.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Zrínyi út 1. sz. alatti ingatlan felajánlása.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Burai Ignác és felesége tulajdonát képező,
Fegyvernek belterületen 612 helyrajzi számú, természetben Fegyvernek, Zrínyi út 1. szám
alatti ingatlan ingyenes tulajdonszerzés céljából történő felajánlását elfogadja.

Erről értesül:
4. Tatár László polgármester
5. Buzás Istvánné dr. jegyző
6. Képviselőtestület tagjai

19.) napirend: Fegyvernek belterület 245 hrsz-ú ingatlanból történő terület vásárlása
Előadó: Tatár László polgármester
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a terület megvásárlását.
Tatár László polgármester: A csatornázáshoz szükséges területről van szó a Tópart úton.
Keskeny az út és egy műtárgyaknát kell erre a területre elhelyezni.
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A képviselők észrevétel nélkül 9 igen szavazattal elfogadták a terület megvásárlását és az
alábbi határozatot hozzák:
41/2011. (II . 24.) sz.

önkormányzati határozat:

fegyverneki belterületi 245 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés terhére
megvásárolja Bíró Tímea és gyermekei – Gácsi László és Gácsi Tímea
Mosonmagyaróvár Szent István kir. út 43. sz. alatti lakosoktól a fegyverneki
245 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló 245/2 hrsz-ú 56 m2 nagyságú
területet. Az ingatlan vételára 60.000.- Ft, melynek összege teljes egészében
nem kerül kifizetésre, hanem az eladók kommunális adó hátraléka lesz
kiegyenlítve 38.000.- Ft, a fennmaradó 22.000.- Ft kerül kiutalásra
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
20.) napirend: Herman Kft. kérelme
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását, az előterjesztésben szereplő okok miatt a kérelmet utasítsuk el.
A képviselők vita nélkül 8 igen szavazattal 1 tartózkodással fogadták el az alábbi határozatot:
42/ 2011. (II.24.) sz.

önkormányzati határozat:

a Hermann Kft. kérelméről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem módosítja a
4/2011. (II.03) sz. rendelettel módosított a települési folyékony
hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003. (II.6) önkormányzati rendeletben
megállapított szennyvíz ártalmatlanítási díjat, mely 2011. április 1-től 680.Ft/m3 + ÁFA.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Hermann Felületkezelő és Szolgáltató Kft.
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai
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Tatár László polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 1745-kor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Szatlóczki Edit :)
Jkv. hitelesítő

