
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 5-i rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéhez

1/2012.(I.5.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása

2/2012.(I.5.) sz. önk.hat. Tiszabő Község Önkormányzat, valamint a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény között
létrejövő hulladékgazdálkodással kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés elfogadásáról

3/2012.(I.5.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat beadási
határidejének módosításáról

4/2012.(I.5.) sz. önk.hat. Iskolatej igényléséről az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményeiben a 2012-es évben

1/2012.(I.6.) sz. önk.rend. A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 5-i
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy
József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, Buzás
Istvánné dr. jegyző

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek az alábbi pótnapirend
felvételével:

5.) napirend: A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása

1.) napirend: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A tervek szerint – a bevételek növelése érdekében – az
önkormányzat 6 településen szerette volna a szilárd hulladék szállítását végezni, Örményesen,
Kuncsorbán, Tiszapüspökiben, Tiszatenyőn, Tiszabőn és Kengyelen. Tiszabő Község
esetében kapta meg az önkormányzat a munkák elvégzéséhez az engedélyt. A 2. napirend
határozati javaslatának melléklete az erről szóló szerződést tartalmazza a két önkormányzat
között, amelyet 1 évre kötnek. Elképzelhetőnek tartja azonban, hogy – mint a vízművek
esetében – a szemétszállítást is központosítják, vagyis átveszik a feladatot az
önkormányzatoktól az elkövetkezendő években.

Szatlóczki Edit: Az 1.) és 2.) napirend összefügg? Miért fontos a Fegyverneki
Önkormányzatnak, hogy Tiszabőn a szétszállítást végezze?

Tatár László polgármester: A 2.) napirend a Tiszabőn végzendő szemétszállítás miatt
megkötésre kerülő szerződésről szól, az 1.) napirend esetében pedig a megnövekedett
feladatokkal bővül a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okirata.
Az önkormányzatnak bevételt jelent a szemétszállítási feladat ellátása.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az önkormányzat Fegyverneken végezte eddig a szemétszállítást,
de elkezdték szervezni az említett települések bevonásával a társulást.

Tatár László polgármester: Megállapodásunk volt a Törökszentmiklósi Kommunális Kht-
vel a munkamegosztásról. Kistérségi Társuláson belül végeztük volna ezt a feladatot. A
megállapodás szerint Fegyvernek végezte volna Fegyvernek, Tiszabő, Örményes, Kuncsorba,
Törökszentmiklós pedig Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Tiszatenyő és Kengyel települések
szemétszállítását. A Környezetvédelmi Hivatal engedélyére volt szükség a településeken
végzett munkára, amelyet Tiszabő Község esetében megkapott Fegyvernek Önkormányzata.
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Nagy József: Örményes és Kuncsorba Község Önkormányzata is Törökszentmiklóshoz
csatlakozott?

Tatár László polgármester: Igen, Törökszentmiklós látja el a két településen a
szemétszállítást.

Bognár Zoltán: Fegyverneken gazdaságos a szemétszállítás? Többször hallottuk, hogy
emelni kell az árakat a megnövekedett költségek miatt, mivel a szemétszállítás veszteséges.

Tatár László polgármester: A településen 800 szerződést kötöttek a lakosok, amely kb.
320.000,- Ft bevételt jelent hetente az önkormányzatnak, a szakfeladat nyereséges. A
közeljövőben tervezik csökkenteni a szemétszállítási díjakat, de ehhez szükséges a lakosok
minél nagyobb számban történő szerződéskötése. A zsákos rendszert meg kell szüntetni és
minden lakos gyűjtő edényzetben teszi ki a szemetet és kódleolvasó alapján kell az elszállított
szemét után fizetni. A törvényi változások nehezítik az elképzelés kidolgozását, de az év
második felében remélhetőleg sor kerül a változásra.

Herman József: Az előző képviselőtestület felvetette, hogy az önkormányzat vállalkozónak
adja át a szemétszállítást, de Huber Ferenc volt polgármester nem támogatta az ötletet.

Tatár László polgármester: Minden lehetőséget meg kell ragadni a minél nagyobb bevétel
eléréséhez, mert csak így lehet fenntartani a rendszert. A Tiszabő településen végzett
szemétszállítás 6-7 mFt bevételt jelent az önkormányzatnak 2012. évben. Ez nem okoz
fennakadást a helyi szemétszállításban, mert a hétfői napon nem végeztek begyűjtést.

Papp Róbert: Az elvégzett munka után járó díjat Tiszabő Önkormányzat ki tudja és ki fogja
fizetni?

Tatár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a fizetéssel nem lesz gond. Egyéb munkát
is végeztek már Tiszabő Önkormányzatnak és a számlát kiegyenlítették. Az adósságkezelő
gondnok engedélyezi a szolgáltatás megrendelését.

Szatlócki Edit: A Kétpó által fogadott, engedélyezett mennyiségen belül tudunk szállítani
Tiszabőről?

Tatár László polgármester: A konzorciumon belül lévő 24 önkormányzatnak meg van
határozva, hogy mennyi tonna szemetet kell beszállítania évente, amelyet Fegyvernek
általában teljesíteni szokott. A Tiszabőről beszállított szemét külön lesz kezelve, csak a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a beszállító.

Szatlóczki Edit: Az sem jelent problémát, ha Tiszabő nem éri el a megállított kvótát?

Tatár László polgármester: Nem, mert Tiszabő Község nem tagja a konzorciumnak, ha nem
szállít, akkor sem kötelezhetik a fizetésre. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2010.
októbere óta két alkalommal emelt díjat a hulladéklerakó, jelenleg 9.000,- Ft/tonna a lerakási
díj. Az emeléseket az önkormányzat nem terhelte a lakosokra.

Ficsor Dénes: Nettó összegben mennyi bevételt eredményez ez a munka?

Tatár László polgármester: Kb. 1,5-2 mFt-ot.
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Szatlóczki Edit: A lakosoknak tisztán kell látniuk, ne legyen támadási felület, ezért a
lakosokat tájékoztatni kell, hogy nem Tatár László vállalkozó végzi a szemétszállítást, hanem
az önkormányzat.

Tatár László polgármester: A szemétszállítási tevékenységét – mint egyéni vállalkozó -
befejezte, a gépjárművet kivonta a forgalomból.
E feladatok vállalása a bevételek növelése érdekében történik. Az árak emelése és a
létszámcsökkentés helyett inkább plusz feladatot vállaljon az önkormányzat.
Kenderes Község a napokban kereste meg az önkormányzatot ugyanebben az ügyben, de
probléma, hogy onnan nem Kétpóra szállítják a szemetet.

Nagy József: Az Önkormányzat kapacitásába beleférne ez a feladat is?

Tatár László polgármester: Átszervezetésre lenne szükség, de megoldható. A keddi napon
már délre végeznek a szemétszállítással, átütemezéssel még egy nap felszabadítható, a
településen három nap alatt kiüríthetők a gyűjtőedények.

Nagy József: Örményes és Kuncsorba Község szemétszállítását egy nap alatt elvégezte volna
az önkormányzat.

Tatár László polgármester: Egyetért Nagy József képviselővel, de sajnos az említett
települések önkormányzatai nem írtak ki közbeszerzést, nem kértek árajánlatot, hanem
Törökszentmiklós társulásához csatlakoztak. Tiszabő bekérte három szállító árajánlatát, ami
alapján a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt választotta szállítónak. Ha a
6 település szemétszállítását Fegyvernek kapja meg, akkor kb. 50 mFt bevételt jelentett volna
az önkormányzatnak.

Nagy József: Törökszentmiklós mennyi forintért szállít?

Tatár László polgármester: A Fegyverneki Önkormányzatnál kb. 30,- Ft-tal magasabb
összegért.

Papp Róbert: Közbeszerzési eljárást nem kell kötelezően kiírni?

Tatár László polgármester: Nem, e nélkül is dönthet, ki végezze a szemétszállítást.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a
módosítással és az alábbi határozatot hozzák:

1/2012.(I.5.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
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225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.),
120/2011.(VI.23.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát 2012. január 1.-
től az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat I.5.)e.) pontjában lévő zárójeles szövegrész kiegészül az alábbi
szöveggel:

„(belvízöblözet üzemeltetés, települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)”

2.) A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.

2.) napirend: Tiszabő Község Önkormányzat, valamint a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény között létrejövő hulladékgazdálkodással
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásról szóló szerződés elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

2/2012.(I.5.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszabő Község Önkormányzat, valamint a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény között létrejövő hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás
ellátásáról szóló szerződés elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszabő Község
Önkormányzata és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
között létrejövő nem veszélyes szilárd hulladék összegyűjtéséről és
hulladéklerakó telepre történő szállításáról szóló szerződést a melléklet szerint
elfogadja.

Erről értesül:
1.) Tiszabő Község polgármestere
2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: A Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat beadási határidejének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A pályázati kiírást a döntést követően azonnal regisztráltuk, de az
ünnepek miatt egy nap késés történt, ezért szükséges a beadási határidő módosítása.

Ficsor Dénes: Nem jelent gondot, hogy január 21-e szombati napra esik?

Tatár László polgármester: Nem, ha hétvégére esik a beadási határidő, akkor a hétvégét
követő első munkanapig lehet pályázni.

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és az alábbi
határozatot hozzák:

3/2012.(I.5.) sz. önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat beadási határidejének módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
207/2011.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatával meghirdetett Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói állás elnyerésére kiírt pályázat 5. a.) pontjában a
beadás határidejét 2012. január 20-ról 2012. január 21-re módosítja.

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

4.) napirend: Iskolatej igénylése
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán: Az iskolatej finanszírozása utólag, 2 havonta történik, a kötelezettségvállalás
pedig 9-10 hónap iskolatej beszerzési költségeit foglalja magába. Kérdezi, hogy nem inkább 2
hónapi iskolatej beszerzésére kellene vállalni kötelezettséget?

Tatár László polgármester: A 2011. szeptember-október havi iskolatej költségének
finanszírozása a mai napig nem történt meg. Ez a késés jellemző az egész évi finanszírozásra
is. Mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy az önkormányzatnak ne kelljen előre
finanszírozni. Az ajánlatok elbírálásánál figyelembe vesszük az ajánlattevők ez irányú
vállalását. A kötelezettséget azonban a 2012. évi költségekre kell vállalni.

A képviselők egyéb hozzászólást nem intéztek, 8 igen szavazattal elfogadják az előterjesztést
és az alábbi határozatot hozzák:
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4/2012. (I. 5.) sz. önkormányzati határozat:

Iskolatej igényléséről az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben a 2012-es évben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert
szállítási szerződés megkötésével az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményeiben, az általános iskolás
gyermekek iskolatej ellátására 2012. január 16-tól 2012. december 31-ig
terjedő időszakra, a 2012. évi óvoda, iskolatej program szabályozásáról szóló
116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján, a 2012. évi költségvetés terhére,
maximum 7.000.000 Ft erejéig.

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

2.) Tatár László polgármester
3.) Török Csaba polgármester, Örményes
4.) Rédai János polgármester, Kuncsorba
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Irattár

5.) napirend: A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Gyermekélelmezési Konyhán étkezők általában a
nyersanyagnorma napi költségének 80 %-kal emelt összegét fizetik, kivéve az ott dolgozók,
akik 5 %-os rezsiköltséget fizetnek, kedvezményesen. A testület döntésekor figyelembe vette,
hogy a dolgozóknak nagyon alacsony a munkabérük és hogy kötelezően itt étkeznek.
Javasoljuk, hogy 2012. január 1-től a konyha dolgozói is a 80 %-os rezsiköltséggel megemelt
összeget fizessék, mert az ott dolgozók minimálbérének emelése az önkormányzat kiadásait
rendkívüli módon megnövelik. A bérkompenzációról szóló tájékoztató szerint 15 szempontot
kell figyelembe venni a kiszámításnál, tehát jelenleg nem tudjuk, ki mennyi jövedelmet kap.
Az előzetes számítások szerint a dolgozók nettó munkabére nem csökken, egyes
személyeknél még emelkedni is fog, az önkormányzat kiadása viszont emelkedik, ezért
javasoljuk – a költségek csökkentése érdekében - az ő esetükben is a 80 %-os rezsiköltség
megállapítását.

Tatár László polgármester: A minimálbér emelése az önkormányzat kiadását növeli. A
dolgozók munkabére emelkedni fog, az önkormányzat kiadásának csökkentése érdekében az 5
%-os rezsiköltség 80 %-ra történő emelését javasolja. A minimálbér emelése kb. 30 dolgozót
érint, amely éves szinten 7-8 mFt többletkiadást jelent az önkormányzatnak.

Ficsor Dénes: Ha a dolgozók nettó bére ugyanannyi lesz, mint 2011-ben, miért növeljük
számukra az ebéd árát? Ez alapján kevesebb bért kapnak, mint tavaly.

Tatár László polgármester: Az önkormányzat kiadásainak mérséklése érdekében emeljük a
rezsiköltséget, remélhetőleg senki nem fog kevesebbet keresni. Az állam a kompenzációra
nem ad pénzeszközt, ezt az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
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Ficsor Dénes: Nem leegyszerűsítették, hanem még bonyolultabbá tették az elszámolást.

Buzás Istvánné dr. jegyző: 2012. január 1-től új államháztartási törvény lépett életbe, amely
kimondja, hogy hiány nem tervezhető.

Tatár László polgármester: Három alternatíva lehetőségét látja. Az első, hogy a dolgozók a
törvény által előírt juttatásokat kapják meg, de ez a megoldás a költségvetés kiadásait nagyon
megnöveli. A második, hogy a minimálbérek emelkedésével egyidejűleg a munkaidő
mértékét csökkentjük 1-2 órával. A harmadik alternatíva pedig, hogy a minimálbérek
emelkedésével együtt emeljük a rezsiköltség %-át is. Azt még vizsgáljuk, hogy a
meghatározott szempontok figyelembevételével, ki, mennyi jövedelmet kap, kinek szükséges
kompenzáció.

Nagy József: A 30 dolgozó az elhangzottak szerint megkapja a béremelést, de a konyhai
dolgozók – kb. 18 fő - többet fizetnek az ebédért. Nem okoz ez feszültséget?

Tatár László polgármester: Igyekszünk ezt az esetleges különbséget valamilyen módon
kiküszöbölni. A konyhai dolgozók a megemelkedett költségekért ellenszolgáltatást kapnak

Papp Róbert: Egyetért Nagy József képviselőtársával, nem lehet csak egy intézmény
dolgozói esetében az önkormányzat költségeit csökkenteni.

Bognár Zoltán: Megemlítette, hogy a fakitermelés mértéke megnövekedett, egyes területeket
tarra vágtak.

Papp Róbert: Felhívta a figyelmet arra, hogy néhány önkormányzati dolgozó udvarán több q
fa áll, ami találgatásokra adhat okot.

Ficsor Dénes: Más intézmények dolgozói esetében nincs kötelező étkezés?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A Magyar Alkotmány eltörölte a kötelező étkezést.

Nagy József: Mi történik akkor, ha a konyhai dolgozók az emelés miatt nem kérik az ebédet?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Ha a dolgozók nem ebédelnek, akkor az önkormányzat
vesztesége nem csak az 5 %-os rezsiköltség, hanem a minimálbér emelés költsége, amit nem
csökkent az elfogyasztott ebéd utáni 80 %-os rezsiköltség befizetése.

Nagy József: A konyhai dolgozók esetében elkerülhetetlen, hogy ne étkezzen. Véleménye
szerint akkor is ebédelne, ha nem fizetne érte.

Ficsor Dénes: A dolgozók kaptak már tájékoztatást erről az emelésről?

Tatár László polgármester: A holnapi napra tervezi, hogy az intézménybe kilátogat,
ismerteti az álláspontját és a testület döntését. A létszám- és óracsökkentés érdekében
szükséges ennek a lépésnek a megtétele. Ha év közben úgy látják, akkor ismét csökkenteni
lehet a rezsiköltséget.

Ficsor Dénes: Az elhangzottak alapján javasolja az emelés elfogadását.
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Szatlóczki Edit: A közalkalmazottaknál is megszüntették az étkezési kedvezményt, amit
tudomásul kellett venni. A konyhai dolgozóknak el kell fogadnia a testület döntését.

A képviselők egyéb észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2012.(I.06.) sz. rendelete

a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

Tatár László polgármester: Megköszöni a képviselők részvételét és 16 órakor az ülést bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Herman József :)
Jkv. hitelesítő


