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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 12-i
rendkívüli ülésén.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző,
Kuntzer Mártonné igazgatási csoportvezető, Nardai Dániel települési menedzser, valamint
Kapusi Jánosné belső ellenőr
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és a rendkívüli ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Zoltán képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javasolta az alábbi napirend felvételét:
4.) napirend: Vis maior pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása
A napirend felvételével a képviselők egyhangúlag egyetértettek.
1.) napirend: Szociális nyári gyermekétkeztetés
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2011. évben a nyári gyermekétkeztetéshez 32 %-os támogatást
nyújt. A miniszteri rendelet szerint az állam ennél nagyobb támogatást akkor ad, ha van rá
forrása és ha a hármas feltételből egyet teljesít az önkormányzat. Ennek egyik feltétele, hogy
az önkormányzat a nyersanyagot a helyi őstermelőtől vásárolja, pályázatban vállalja, hogy a
gyerekek szabadidő programjához felügyeletet, pedagógust biztosít 55 napra, és ha a
támogatásnál is nagyobb önrészt vállal. 2010. évben az egy gyermekre jutó napi 370,- Ft
összegű támogatást az önkormányzat 40,- Ft-tal egészítette ki, így 395.280,- Ft önerőre volt
szükség a gyermekek nyári étkeztetésére. A megváltozott feltételek szerint 2011. évben 180
fő gyermek étkeztetésének önkormányzati összes költsége 3.078.900,- Ft lenne.
Papp Róbert: Mi alapján határozták meg, hogy a település melyik kategóriába tartozik?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem tudjuk, erről nincs információnk.
Dr. Kiss Györgyné: Az önkormányzat miből tudná ezt finanszírozni?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az önkormányzatnak erre jelenleg nincs anyagi forrása, a 2011.
évi költségvetésben nem szerepel. A Képviselőtestület dönthetne arról, hogy kevesebb – 2030 – gyermek étkeztetését vállalja, de a kiválasztás problémát okozna a rászorulók körében.
Bognár Zoltán: Nyári napközi lesz a gyerekeknek?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményében lesz nyári
napközi.
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Szatlóczki Edit: A Képviselőtestület korábbi döntése - amellyel eltörölte a tízórait – nem
okozott feszültséget, a szülők megértették, hogy az önkormányzatnak nincs erre forrása.
Elfogadja a képviselők véleményét a nyári étkeztetéssel kapcsolatban, de felhívta a figyelmet
arra, hogy egyes családok nagyon rossz anyagi körülmények között élnek.
Dr. Kiss Györgyné: A hátrányos helyzetű családokat ismerve, mindenki meg tudja oldani a
gyerekeik nyári étkeztetését.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyerekek nyári étkeztetését
2007. óta támogatja az állam, ez előtt nem kaptak a gyerekek ebédet a nyári szünetben.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal a határozati javaslat
„B” alternatíváját fogadták el, amelyben a szociális nyári gyermekétkeztetésre forrás
hiányában nem nyújtanak támogatást és az alábbi határozatot hozták:
71/2011.(V. 12.) sz.

önkormányzati határozat:

szociális nyári gyermekétkeztetésről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális
gyermekétkeztetésre forrás hiányában nem nyújt támogatást.

nyári

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
2.) napirend: A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás”
című pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Dr. Stiegler Erzsébet jelezte, hogy a jelenlegi szerződést nem
kívánja módosítani akadályoztatás miatt, ezért szükséges új közbeszerzési tanácsadó bevonása
a projekt elkészítéséhez.
Bognár Zoltán: Az előterjesztésben szerepel, hogy 937.500,- Ft kifizetésre került az
ügyvédnek, jogosan vette fel ezt az összeget?
Papp Róbert: Milyen munkát végzett az ügyvédnő?
Tatár László polgármester: Engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációkat készített,
valamint tervezői feladatokat végzett, a tervezőket az eljárás során ő választotta ki. A
pályázati követelmények változása miatt a megkötött szerződést módosítani kellene, de ezt
már nem tudja vállalni, ezért szükséges egy új közbeszerzési eljárás kiírása, új közbeszerzési
tanácsadó kijelölése. Dr. Stiegler Erzsébet a szerződésben foglalt munkát elvégezte, a díjazást
megkapta.
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Herman József: Indítványozta, hogy a honlapra felkerülő előterjesztés egészüljön ki az
alábbi szöveggel: A kifizetés az elvégzett munkával arányban áll.
Dr. Kiss Györgyné: A határozati javaslatban nem lett feltüntetve, hogy mely időpontig
kérjük az ajánlatokat. Bakos László milyen minőségben végez munkát az önkormányzatnak?
Tatár László polgármester: Bakos László a környező települések önkormányzatainál végzi a
körbeszerzéseket, külsős szakértőként, szakmai építészként dolgozik az önkormányzatnak.
Javasolta, hogy a határozati javaslat 1.) pontja egészüljön ki az alábbi dátummal: 2011. május
31-ig.
További hozzászólás nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal a kiegészítésre tett javaslatot
elfogadták és 8 igen szavazattal a módosítással együtt az alábbi határozatot hozták:
72/2011.(V. 12.) sz.

önkormányzati határozat:

A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” című pályázathoz
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a „Települési
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
tárgyú KEOP-7.1.2.0-2008-0269 azonosító jelű beruházás megvalósítási
szakaszának közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása tárgyban
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít
a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Beszerzések Lebonyolításának
Szabályzata III. 1/d. pontja alapján, és a következő ajánlattevőket kéri fel
ajánlattételre 2011. május 31-ig:
1.) Lucsik és Társa Kft. 1064 Bp., Bajza u. 54.
2.) TOPIL Bt. Földesiné Töpper Ilona, 2220 Vecsés, Erzsébet u. 21.
3.) Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Bt. 1037 Bp., Toboz u. 1.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Bakos László, egyéni vállalkozó
5.) Bognár Noémi, művelődési előadó
6.) Nardai Dániel, projekt adminisztrátor
7.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
8.) Irattár
3.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat intézményeinek vizsgálatával
kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről és kötelezettségvállalásról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: Van konkrét indok arra, hogy ezt a vizsgálatot elvégeztessük?
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Tatár László polgármester: Szükségesnek tart egy átfogó ellenőrzést az önkormányzatnál és
intézményeinél, amelyet külső szakértő bevonásával szeretnénk elvégeztetni. Ez érinti a
szerződéskötéseket, a vetőmagok, vegyszerek, műtrágyák beszerzését, ezek felhasználását,
bizonylatolását.
Papp Róbert: Csak a mezőgazdaság érintett ebben a vizsgálatban?
Ficsor Dénes: Véleménye szerint készítsék el az ellenőrzést helyben, ne fizessen az
önkormányzat 1.2 mFt-ot.
Tatár László polgármester: Javaslata, hogy független külső szakértő, könyvvizsgáló
végezze az átvilágítást, amely elsősorban a mezőgazdaságot érinti és megvizsgálja az elmúlt
időszakban a gazdálkodás szabályosságát.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Ötv. szerint a gazdálkodás biztonságáért a Képviselőtestület a
szabályosságáért pedig a polgármester felel.
Papp Róbert: Egyetért a független külső szakértő megbízásával, a vizsgálat lefolytatásával és
ha szabálytalanságot tapasztal, az önkormányzat tegye meg feljelentését.
További kérdést, észrevételt nem intéztek a képviselők, 6 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett elfogadták az önkormányzat intézményeinek vizsgálatával kapcsolatos megbízási
szerződés megkötését, illetve kötelezettségvállalást és az alábbi határozatot hozták:
73/2011.(V.12.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat intézményeinek vizsgálatával kapcsolatos
megbízási szerződés megkötéséről és kötelezettségvállalásról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat intézményeinél független könyvvizsgáló bevonásával a
nem alapfeladat körében ellátott feladatok vizsgálatával a mellékelt vizsgálati program
alapján.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 1.200.000
Ft összegben (bruttó 40.000 Ft/szakértői nap * maximum 30 szakértői nap) a vizsgálat
elvégzésére.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére Csehné Köteles
Rozáliával.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Csehné Köteles Rozália könyvvizsgáló (5200 Törökszentmiklós, Ifjúság
út 9. fsz. 2.)
4. Képviselőtestület tagjai
5. Irattár
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(A vizsgálati programot a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 52/2011.(III.31.) sz. határozat
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A Sóút vízmentesítésének költségét tartalmazza a határozati
javaslat, amelyet pontosítunk.
A képviselők hozzászólás nélkül 8 igen szavazattal elfogadták a vis maior pályázat
benyújtásáról szóló határozat módosítását és az alábbi határozatot hozták:
74/2011(V.12.) sz.

önkormányzati határozat:

Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 52/2011 (III.31.) sz. határozat módosításáról
1.) A határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2011. év
1.206.863 Ft

2.816.012 Ft
4.022.875 Ft

%
30
70
100

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Polgármesteri hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
4.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5.) Képviselőtestület tagjai
Tatár László polgármester: megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 16,15
órakor bezárta.
Kmft.
(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
(: Bognár Zoltán :)
jkv. hitelesítő
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