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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. október 27-i soros
ülésén.
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, Szekeresné
Csőke Anita és Tűhegyi Julianna intézményvezetők, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi
szervező, Miklósi Jánosné és Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Bérczesi Mária Fegyverneki
Hírmondó főszerkesztője, Négyesi Derecskei Edina és Kapusi Jánosné belső ellenőr
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.
Tatár László javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az alábbi napirendek
felvételével:




14.) sorszámmal: Törvényességi észrevételről
15.) sorszámmal: Török Mihály Fegyvernek, Rezeda út 19. sz. alatti lakos
támogatásáról
16.) sorszámmal: Önkormányzati rendeletek módosításáról

A 15.) napirend tárgyalását zárt ülésen javasolja megtartani, amivel a képviselők 9 igen
szavazattal egyetértettek.
Interpellációk
Herman József: Méhész doktornővel történt-e megbeszélés a balesettel kapcsolatban? A
lakosok felháborodtak a doktornő magatartásán, amiért nem sietett a balesetet szenvedett
segítségére.
Tatár László polgármester: Az intézményvezető beszélt a doktornővel, aki azt nyilatkozta,
hogy a baleset bekövetkezése után megkeresték, ő azonnal hívta az ügyeletes orvost. Az
ügyeletes orvos a településen tartózkodott és elindult a baleset helyszínére, ezért úgy
gondolta, hogy nincs értelme a beavatkozásának, hiszen ő sem ért volna hamarabb a
helyszínre, mint az ügyeletes orvos.
Herman József: Véleménye szerint Méhész doktornőnek kötelessége lett volna a baleset
helyszínére sietni és közben hívni az ügyeletes orvost, hiszen egy percen is múlhat egy ember
élete.
Papp Róbert: A betegek keresték meg a következő panasszal: Az Orvosi Rendelőben a
háziorvosokat rendelési időben keresik fel az orvosi műszerekkel, gyógyszerekkel kereskedő
ügynökök, akik a beteg vizsgálata közben is belépnek a rendelőbe. Javasolja, hogy
szabályozzák le, hogy ezen ügynökök csak rendelési időn kívül látogassák az orvosokat.
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Tatár László polgármester: A háziorvosokkal folytatott megbeszélés során mindkét
felmerült problémáról egyeztet az érintettekkel.
A képviselők 9 igen szavazattal az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Dr. Kiss Györgyné: Az SOS segélyhívó készülékek beszerzéséről szóló egyeztetésnek mi az
eredménye? A lakosság hogyan fogadta a rendszer bevezetését?
Tatár László polgármester: A lakosok részéről nagy az érdeklődés, az első készülékek
igénylésére 70 fő jelentkezett. Az SOS segélyhívó készüléket kipróbáltuk, jól működött,
külön szervert nem kell vásárolni. A Jegyzőasszony előkészítette a rendelet-tervezetet és a
megállapodásokat, amelyről a novemberi ülésen döntenek a képviselők.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a forint gyengülése miatt a készülékek ára emelkedett, az
eredeti árajánlat szerint 9.900,- Ft volt, jelenleg 14.400,- Ft, amiből 15 % kedvezményt kapna
az önkormányzat.
A tervek szerint 2011. december 1-ére kiépül a segélyhívó rendszer és az első 50-60 fő
rászoruló idős lakos ingyenesen átveheti a készüléket. A további igényt a Családsegítő
Központban kell jelezni a lakosoknak, amelyet térítés ellenében folyamatosan biztosít az
önkormányzat.
Bognár Zoltán: A Püspökladány – Szajol vasútvonal felújítása miatt miért keresték meg az
önkormányzatot?
Tatár László polgármester: Több éves felújítási program indul, amely érinti ÖrményesFegyvernek vasútvonalat és várótermet, ezért szükségesnek tartották az érintett települések
tájékoztatását.
A képviselőtestület a polgármester tájékoztatóját tudomásul veszi.
2.) napirend: 2012. évi nyersanyagnorma megállapításáról
előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a nyersanyagnormáról szóló előterjesztést.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Papp Róbert: Felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy a minőség ne menjen a
mennyiség rovására.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló
rendeletet 9 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
45/2011.(X.28.) számú rendelete
a 2012. évi nyersanyagnormáról
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( A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
3.) napirend: Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti átalakításáról
előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosító indítványt tesz a határozati javaslat szövegrészében:
„…….a települési közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról” helyett az
„…….a települési közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásának módjáról”
kerüljön.
A képviselők hozzászólás nélkül, egyhangúlag egyetértenek a módosítással és 9 igen
szavazattal alábbi határozatot hozzák:
166/2011.(X.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti átalakításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete, megvizsgálva a szervezeti
átalakítás lehetőségeit, 2012. december 31-ig dönt a települési közművelődési
és közgyűjteményi feladatok ellátásának módjáról.
Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
4.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetése
előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság az alábbi 3 módosító indítványt teszi a határozati javaslatban:
1.) A határozati javaslat első részében a törvényi hivatkozás helyesen: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
2.) A határozati javaslat 5.a.) pontjában a benyújtás határideje: 2011. december 05.
3.) A határozati javaslat 5.d.) pontjában a „művelődés-szervező munkakörre” helyett
„könyvtáros munkakörre” kerüljön.
A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító
javaslatokkal és egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:
167/2011.(X.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás meghirdetésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A §. (3) bekezdése, 20/B §. (1)-(3) bekezdései, továbbá a 23. §. (1) bekezdése
alapján, valamint a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1)
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bekezdés, 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói feladatainak ellátására az alábbiak szerint:
1.) A munkáltató és a betöltendő munkakör vezetői beosztás megnevezése:
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.
2.) A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok
megnevezése:
- az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatok ellátása,
- munkáltatói jogkör gyakorlása,
- közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása,
- pályázatok benyújtása,
- községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3.) A pályázat elnyerésének feltételei:
a.) iskolai végzettség: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
b.) a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) MKÖM rendelet szerint akkreditált
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismeretek is nyújtó
közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése,
c.) legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és
szakképzettségnek megfelelő területen,
d.) könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy
főiskolai könyvtárosi képzettség és 5 éves könyvtárban szerzett szakmai
gyakorlat, 2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén: 10
éves szakmai gyakorlat.
4.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
- a kulturális szakember képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerinti tanfolyam
eredményes elvégzését igazoló okirat másolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

5.) A pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásának határideje:
a.) A pályázatot Fegyvernek Nagyközség Polgármesterének kell címezni és egy
példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje: 2011. december 05.
b.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtását követő testületi ülés, legkésőbb 2011. december 31-ig.
c.) Az intézményvezetői állás betöltésének ideje: 2012. január 1. – 2012. december
31-ig.
d.) A pályázó a pályázat elnyerése esetén határozatlan idejű közalkalmazotti
megbízotti kinevezést kap könyvtáros munkakörre.
e.) A pályázathoz csatolni kell az intézmény vezetésére vonatkozó programot.
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f.) A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatában arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai
5.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának jutalmazásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az igazgatónő jutalmazását az előterjesztésben szereplő
összegben.
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság nem hozott döntést, mivel a
bizottsági tagok 2 igen szavazattal 2 nem ellenében és 1 tartózkodással szavaztak a határozati
javaslatról.
Herman József: Kérte, hogy mindenki név szerint szavazzon, hogy a későbbiekben ezt vissza
lehessen keresni.
Nem támogatja Tűhegyi Julianna jutalmazását, mert a lakosok véleménye szerint a testület
tagjai továbbra is egymást jutalmazzák, annak ellenére, hogy az önkormányzat egyre
nehezebb anyagi helyzetben van. Az ünnepi ülésről is az volt a vélemény, hogy a képviselők,
valamint a település vezetői, illetve vendégei milyen ellátást kaptak.
Tatár László polgármester: 2011. december 31-ig az igazgatónő bére tervezésre került,
amiből 2 hónapi bért, illetve felmentési időt nem vesz igénybe. Tűhegyi Julianna
intézményvezető 20 évig a település érdekében munkálkodott, úgy érzi, hogy emberileg és
szakmailag megérdemli a jutalmat.
Burján Attila: Az 500.000,- Ft jutalmat sokallja, annak ellenére, hogy a munkáját elismeri.
Papp Róbert: Egyetért az előtte szóló képviselőtársával, véleményét az önkormányzat rossz
anyagi helyzetével indokolja.
Bognár Zoltán: Bizonyos szinten egyetért az előterjesztővel és Burján Attila, illetve Papp
Róbert képviselőtársával is, de az összeget ne csökkentsék, hanem az előterjesztésről igennel,
vagy nemmel szavazzanak.
Ficsor Dénes: A Művelődési Ház és Könyvtár új igazgatójának kinevezéséig – 2012. január
1-ig - el kell látni a feladatokat és szükség lehet még Tűhegyi Julianna segítségére.
Szatlóczki Edit: Egyetért az igazgatónő jutalmazásával, hiszen Tűhegyi Julianna szívvellélekkel a településért dolgozott 20 éven keresztül.
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Papp Róbert: Indítványozza, hogy név szerinti szavazás legyen és a Hírmondóban jelenjen
meg, ki hogyan szavazott.
További észrevétel nem volt, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja Papp Róbert
indítványát, amelyet a képviselők 3 igen szavazattal 6 nem ellenében nem fogadnak el.
A képviselők 6 igen szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodással egyetértenek a jutalom
kifizetésével és az alábbi határozatot hozzák:
168/2011.(X.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója jutalmazásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés
terhére a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója részére 2 havi bérének megfelelő
jutalom 497.000.- Ft + 134.190.- Ft járulék kifizetésére vállal kötelezettséget.
2. A képviselő-testület megköszöni Tűhegyi Julianna 20 évi áldozatos munkáját.

Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Képviselőtestület tagjai

6.) napirend: A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a rendelet-tervezet
elfogadását.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal egyetértettek a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításával és az alábbi rendeletet alkották:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
46/2011.(X.28.) sz. rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
7.) napirend: A települési folyékony hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Papp Róbert: A szakfeladat 13 mFt-os hiányát csökkenteni kell. Véleménye szerint a
szippantási díjat kb. 300-350 fő fizeti rendszeresen, ezért az emelés is őket érinti. El kell
gondolkodni az átalány bevezetéséről, minden lakos a vízfogyasztásával arányában fizesse a
szennyvizet is. A lakosok egy része nem szállíttatja el a szennyvizet, hanem a környezetet
szennyezi.
Tatár László polgármester: A régebben épült szennyvíztárolók nem zárt rendszerűek,
folyamatosan szivárog a talajba a szennyvíz. Azok a lakosok szippantanak – ők fizetik a
szolgáltatási díjat -, akiknek zárt rendszerű, vagy a belvizes terület miatt hamarabb megtelik a
szennyvízaknája. Törekedni kell arra, hogy azok a lakosok fizessék meg a szolgáltatási díjat,
akiknél a költség képződik. A szennyvízcsatorna beruházás elkészültével fog ez a probléma
megoldódni.
Papp Róbert: A szállítási díj évente emelkedni fog?
Tatár László polgármester: A szállítási díjat befolyásolja a biztosítási díj, illetve az
üzemanyagár emelkedése, de ennek mértékét még nem tudjuk. A szolgáltatást végzők az árak
emelkedése miatt a szállítási költséget is emelnék, de ez a testület döntése lesz. Jelenleg a
szennyvízszippantást végző szolgáltatókkal érvényes szerződés van életben, amit csak a
lejárta után lehet megszüntetni illetve a járműveket visszavenni és az önkormányzat saját
dolgozóival olcsóbban tudná végezni ezt a szolgáltatást.
Ficsor Dénes: Az előterjesztésből kitűnik, hogy az önkormányzat 16 MFt-tal támogatja a
szennyvízszállítást, amit átvállalt a lakosoktól. A költségeket csak növelné, ha a lakosok
nagyobb számban rendelnék meg a szennyvízszippantási szolgáltatást, mert a szolgáltatók
akkor sem végeznék olcsóbban a szállítást. A vízdíj emelése sem oldja meg ezt a helyzetet.
Tatár László polgármester: A vízdíj hátralék összege 4 MFt, de az emeléssel azon lakosokat
sújtjuk, akik rendszeresen fizetik a vízdíjat. Ez összetett dolog, nehéz jó döntést hozni. A
lakásfenntartási támogatásban részesülőket próbáljuk meggyőzni arról, hogy nyilatkozzanak a
vízdíjhátralék levonásáról ebből a támogatásból.
Nagy József: Van-e arról adat, hogy a tavaszi szennyvízszippantási díj emelése miatt
csökkent-e a szolgáltatást megrendelők száma?
Nardai Dániel: Kb. 11 %-kal csökkent az elszállított szennyvíz mennyisége. Az év eleji
emelés nem érintette a lakosokat, mert azt az önkormányzat vállalta át.
Bognár Zoltán: Folyamatosan a környezetvédelemről beszélünk, miért nem hoztak egy olyan
törvényt, amely minden lakos számára kötelezővé tenné zárt rendszerű szennyvíztároló
kiépítését.
Ficsor Dénes: Az utóbbi években már kötelező a zárt rendszerű szennyvízakna építése, de
visszamenőleg erre senki nem kötelezhető.
A képviselők további kérdést, hozzászólást nem intéztek, a képviselők 9 igen szavazattal
elfogadják az előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotják:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
47/2011.(X.28.) rendelete
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
8.) napirend: A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
A képviselők vita nélkül elfogadják az előterjesztést és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
48/2011.(X.28.) sz. rendelete
a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.1.) rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
9.) napirend: Folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozzák:
169/2011.(X. 27.) sz.

önkormányzati határozat:

Folyószámlahitel igénybevételéről
l. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgáltatási és államigazgatási
feladatok folyamatos működtetéséhez 2011. december 9.-i időponttal 180 millió Ft
folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá.
Hitel visszafizetés ideje: 2012. december 7.
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.
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4. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a hitel és járulékai visszafizetési
kötelezettségeinek további
biztosítéka a 410915 szerződés számon létrejött 40.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki
jelzálogjog bejegyzése az OTP Bank Nyrt. javára.
5. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitel felvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
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
10.) napirend: Kötelezettségvállalás útbontási tervre
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az út
bontásával kb. 4000 m3 kő keletkezik, melynek piaci értéke tonnánként 4.000-4.500,- Ft. Ezt
a követ az önkormányzat fel tudja használni a belterületi utak alapozására, illetve javítására. E
tények figyelembe vételével a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést és az alábbi
határozatot hozzák:
170/2011.(X.27.) sz.

önkormányzati határozat:

a fegyvernek 0188. hrsz-ú közút bontásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul a Fegyvernek
külterület 0188. hrsz-ú, az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút elbontásához,
és kötelezettséget vállal a 2011. évi költségvetés terhére 200.000,-Ft+50.000,-Ft
ÁFA= 250.000,-Ft összegű tervezési díjra a 0188. hrsz-ú út bontási engedélyezési
tervének elkészíttetéséhez, továbbá 43.800,-Ft útügyi hatósági engedélyezési eljárási
díjra a bontási engedélyezési eljárás lefolytatásához.
2. Felhatalmazza a polgármestert a MINŐSÉG BT-vel történő bontási engedélyezési terv
elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestületi tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
11.) napirend: Pályázat benyújtása megújuló energiák hasznosítására
Előadó: Tatár László polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság véleményezte és azzal egyetértett.
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Herman József: Milyen kazánokról van szó?
Tatár László polgármester: Pellet, faapríték, szalma elégetésére szolgáló kazán kerül
beépítésre. Az árajánlatok beérkeztek. Ez a beruházás 7 településen fog megvalósulni, 1
településen pellet-faapríték kazán kerül beszerelésre, 6 településen pedig napelemes rendszer
lesz kiépítve.
Herman József: Az elmúlt években is javasolta már fa telepítését és most ismét időszerűnek
érzi.
Tatár László polgármester: Gally és nyesedékfa jelenleg is nagy mennyiségben áll
rendelkezésre.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet 9 igen szavazattal a
testület elfogad.
171/2011.(X. 27.) sz.

határozati javaslat:

„A megújuló energiák hasznosítása és bemutatása Fegyvernek közintézményeiben”
című pályázat benyújtásáról
1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a „Fegyvernek
biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítványt, hogy pályázatot nyújtson be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján „Megújuló energiák
hasznosítása Fegyvernek közintézményeiben” címmel.
Célterület azonosítója: 1 019 247
Célterület megnevezése: Tisza-menti LEADER Közösségi Energia udvarok
létrehozása, fejlesztése
2) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a fejlesztések
megvalósításához és üzemeltetéséhez az alábbi ingatlanokon:
Kazáncsere 1.: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Címe: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Hrsz.: 173
Beruházás költsége bruttó: 2.756.948 Ft,
Kazáncsere 2.: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvoda
tagintézménye
Címe: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 88.
Hrsz.: 2481
Beruházás költsége bruttó: 2.765.979 Ft,
Napelem rendszer beépítése: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Címe: 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86.
Hrsz.: 943
Beruházás költsége bruttó: 3.475.363 Ft,
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Egyéb költség bruttó: 1.000.000 Ft,
A projekt teljes költsége bruttó 9.998.290 Ft, ami 100 %-ban támogatott.
3) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal,
hogy nyertes pályázat esetén a jogszabályi előírásokkal összhangban biztosítja a
kivitelezés pénzügyi feltételeit.
4) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal,
hogy bruttó 300.000 Ft-ot átad a tervezési költségek finanszírozására a „Fegyvernek
biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítványnak.
5) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ezúton vállalja, hogy a
pályázat keretében megvalósuló fejlesztés látogathatóságát biztosítja.
6) Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt három együttműködési megállapodás
megkötésével.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Képviselőtestület tagjai
Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Bukta Jánosné, „Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”
Alapítvány elnöke
5.) Hillender Györgyné, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézmény-vezetője
6.) Nardai Dániel, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
intézményvezetője
7.) Irattár
(A határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásokat a jegyzőkönyv 5/a, b, és c.
melléklete tartalmazza.)
12.) napirend: A Képviselőtestület 2012. évi munkatervében
önkormányzat által támogatott ünnepségekről és rendezvényekről
Előadó: Tatár László polgármester

szereplő

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság 2 módosító javaslatot tesz:
1.) Az ünnepség megrendezésének, illetve a megemlékezés időpontjánál a 2012. év is
legyen feltüntetve.
2.) A III. Vándorló Bográcsok Találkozója megrendezésének időpontja: 2012. július 14.
legyen.
A képviselők egyhangúlag egyetértenek a 2 módosító indítvánnyal és 9 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozzák:
172/2011.(X.27.) sz.

önkormányzati határozat:
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A Képviselőtestület által 2012. évben támogatott ünnepekről és rendezvényekről

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
 Január 22. Magyar Kultúra Napja:
az ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. január 20.
 Március 15. Nemzeti Ünnep
megemlékezés időpontja: 2012. március 15.
 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
megemlékezés időpontja: 2012. június 4.
 Augusztus 20. Állami Ünnep
megemlékezés időpontja: 2012. augusztus 20.
 Október 6. Nemzeti Gyásznap
ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 6.
 Október 23. Nemzeti Ünnep
ünnepség megrendezésének időpontja: 2012. október 19.
II.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI
RENDEZVÉNYEK
 XXI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó JászNagykun-Szolnok Megyei Bemutatója
megrendezésének időpontja: 2012. március 30-31.
 Május 1.
megrendezésének időpontja: 2012. május 1.
 IX. Országos Diák Gulyásfesztivál
megrendezésének időpontja: 2012. május 19.
 Virágzó Tisza Napja
megrendezésének időpontja: 2012. június 22-23-24.
 III. Vándorló Bográcsok Találkozója
megrendezésének időpontja: 2012. július 14.

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

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Négyesiné Derecskei Edina művelődési felügyelő
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Képviselő-testület tagjai
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13.) napirend: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol a határozati javaslatot mellékletét képező megállapodásban. A
megállapodás 1. pontjának szövegrészéből töröljük az „ingyenes” szót. A megállapodás 2.
pontjának szövegrészéből hiányzik a dátum, amelyről az előző előterjesztésben döntés
született: 2012. július 14. A megállapodás 3. pontjának szövegrésze egészüljön ki az alábbiak
szerint: A tulajdonos önkormányzat a Sporttelep bérleti díjaként bruttó 320.000,- Ft-ot határoz
meg az adott időszakra. Ezen módosításokkal a bizottság egyetért a megállapodás
jóváhagyásával.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértettek a
módosításokkal és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:
173/2011.(X. 27.) sz.

önkormányzati határozat

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyásáról
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata és a Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás „Megállapodás”-át e határozat melléklete szerint.
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Erről értesül:
1.) dr. Juhász Enikő, a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
(A határozat mellékletét képező megállapodást a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
14.) napirend: Törvényességi észrevételről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Papp Róbert: Több mint egy év eltelt a választások óta, ennek ellenére bizonyos fokú
békétlenség érződik a településen. Véleménye szerint megnyugodhatnának már a kedélyek és
a volt polgármester úr a nyugdíjas éveit békében töltse. Fegyvernek vezetői és képviselői
pedig a település jobb jövőjéért dolgozhassanak.
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Szatlóczki Edit: Amikor az előterjesztés napirendre került, már akkor is hangsúlyozta, hogy a
pályázati kiírás alapján történjen az elbírálás és a kinevezés is. Akkor nemmel szavazott és
most is ezért fog nemmel szavazni.
Egyéb vélemény nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozták:
174/2011.(X.27.) sz.

határozati javaslat:

Törvényességi észrevételről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Kormányhivatal 014689-2/2011. sz. törvényességi észrevételét megtárgyalta.
A Képviselőtestület úgy ítéli meg, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának
kinevezésekor nem történt törvénysértés, ennek ellenére tudomásul veszi fenti számú
törvényességi észrevételt.
Erről értesül:
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111.)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
16.) napirend: Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítás szükséges, ugyanis a rendeletek hatálybalépésének
időpontja nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. A szeptemberi ülésen módosított
rendeletek számában elírás történt, a kihirdetés dátumának módosítására ezért van szükség.
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértettek a rendeletek alábbiak
szerinti módosításával:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
49/2011.(X.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 11/2011.(III.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
50/2011.(X.28.) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
51/2011.(X.28.) sz. rendelete
A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
52/2011.(X.28.) sz. rendelete
A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
53/2011.(X.28.) sz. rendelete
a fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
54/2011.(X.28.) sz. rendelete
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
55/2011.(X.28.) sz. rendelete
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
56/2011.(X.28.) sz. rendelete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete)
A napirendek tárgyalása után a polgármester megköszöni a munkát és az ülést 16 órakor
bezárja.
Kmft.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
(: Szatlóczki Edit :)
Jkv. hitelesítő

