
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésének
jegyzőkönyvéhez

5/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületének 178/2011.(XI.24.) sz. az
önkormányzat 2012. évi költségvetési
tervkoncepciójáról szóló határozat módosítására

6/2012.(I.26.) sz. önk.hat. SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
szóló előterjesztés napirendről való levétele

2/2012.(I.27.) sz. önk.rend. Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosítása

7/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
szabályozásáról

8/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről

9/2012.(I.26.) sz. önk.hat. A szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges
támogatásról

3/2012.(I.27.) sz. önk.rend. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosítása

4/2012.(I.27.) sz. önk.rend. Képviselőtestület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

10/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről,
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról

11/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi
beszámolójának és 2012. évi munkatervének
elfogadása

12/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Művelődési Ház igazgatói pályázat elbírálásáról

13/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat
praxisjogának átadása

14/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Lakásbérlet költségeinek biztosítása

15/2012.(I.26.) sz. önk.hat. MED-DENT 2000 Bt ajánlatáról fogászati
ügyeleti ellátásra

16/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása
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17/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítése

18/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Dóka László üzletrészének megvásárlása

19/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Törökszentmiklós Egyesített Gyógyító-Megelőző
Intézet támogatása

20/2012.(I.26.) sz. önk.hat. Számlavezető pénzintézet kijelölése

5/2012.(I.27.) sz. önk.rend. 1/2012.(I.06.) sz. önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése

21/2012.(I.26.) sz. önk.hat. „Legyen iskolánknak jelmondata’ képviselői
kezdeményezésről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 26-i ülésén.

Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző,
Ambrus Dénes, Hillender Györgyné, intézményvezetők, Szekeresné Csőke Anita helyettes
intézményvezető és Bognár Annamária a Művelődési Ház és Könyvtár, Gál Istvánné az
Orvosi Rendelő megbízott intézményvezetői, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója, Gácsi Zoltánné a Művelődési Ház és
Könyvtár gazdaságvezetője, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Miklósi Jánosné
pénzügyi csoportvezető, Négyesiné Derecskei Edina művelődésügyi felügyelő, Huber József
a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény ügyintézője

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 7 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki.

Tatár László javaslatára a képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek az alábbi
pótnapirendek felvételével:

18.) napirend: Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról
19.) napirend: Számlavezető pénzintézet kijelölése
20.) napirend: Az 1/2012.(I.06.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
21.) napirend: „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről

Interpellációk:

Herman József: A decemberi ülésen elhangzott, hogy két intézmény elnevezését tárgyaljuk a
2012. januári ülésen, ennek ellenére nem látja az előterjesztések között. Miért nem készült
előterjesztés?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2011. december 15-i ülésen az hangzott el, hogy az Oktatási,
Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezte a névadást és az
előkészítési feladatokat a bizottság végzi. A Művelődési Ház és Könyvtár esetében 2012.
augusztus 20-áig, az Orvosi Rendelőnél pedig 2012. július 1-ig, a Semmelweis napig
szükséges a döntést meghozni. A képviselők egyhangúlag elfogadták azt is, hogy a bizottság
dönthet a névadó személyéről, illetve a testület véleményét is kikérheti, valamint
közvélemény-kutatást is végezhet.

Bognár Zoltán és Papp Róbert képviselők időközben csatlakoztak a testülethez, így a
képviselők teljes létszámban (9 fő) részt vesznek az ülésen.

Tatár László polgármester: A későbben érkező képviselőket tájékoztatja az eddig
elhangzottakról.

Az interpellációra adott választ a képviselők elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója



4

Dr. Kiss Györgyné: A Rendőrkapitányságtól kapott adatok mit mutatnak az előző évhez
viszonyítva?

Tatár László polgármester: Az előző évhez képest csökkent a bűncselekmények száma. A
Rendőrkapitány Úr tájékoztatása alapján elmondta a képviselőknek, hogy a 3 hete történt
erőszakos bűncselekményt elkövetőt gyorsított eljárásban 8 év fegyházra ítélték.

A képviselők 9 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.

2.) napirend: A 2012. évi tervkoncepció módosításáról és a 2012. évi költségvetés előzetes
tárgyalásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a tájékoztatót tudomásul veszi, de érdemben nem tudnak javaslatot tenni, mert csak
két táblázatot kaptak.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tudomásul veszi a tájékoztatót, a
törvény szerint hiánnyal nem tervezhetünk, év közben meg kell találni a lehetőségeket a
költségcsökkentésre.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a részletes anyag elkészült az
ülésre, amit minden jelenlévő megkapott. A kiadásoknál és a bevételeknél megjelölésre került
a kötelező és az önként vállalt feladatok. A 30 mFt hiány csökkentése érdekében minden
képviselő jobban átlátja, hogy milyen önként vállalt feladatok vannak intézményenként.
A tervkoncepció módosításának 13.) pontjában a 29.681 eFt hiány csökkentése érdekében
felsorolásra kerültek az a.)-g.) pontban lévő feladatok végrehajtása. Várjuk a képviselőtestület
javaslatát a költségek csökkentésére, amit a februári ülésen előterjesztünk.

Papp Róbert: A költségvetés anyagának egy részét a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülés előtt
kapták meg. Elfogadja, hogy a pénzügyi csoport munkatársai túlterheltek, de véleménye
szerint a képviselőknek nincs lehetőségük áttanulmányozni az előterjesztést. El kell
gondolkodni minden képviselőnek és intézményvezetőnek, hogyan tudjuk a 30 mFt-os hiányt
lefaragni. 2010. évben is érezte már a problémát, a szakiskola működtetése miatt 2011-ben 13
mFt-tal kellett kiegészíteni az intézmény költségvetését, az előzetes költségvetés szerint 2012.
évben 21 mFt-tal, ami kezelhetetlen. Javasolta, hogy a testület gondolkodjon el az iskolában
az uzsonna megszűntetéséről.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2012. évi költségvetés és a koncepció elkészítésével
kapcsolatban még a mai napon is adatgyűjtésre és egyeztetésre került sor. A koncepció
módosításának 13/a.) pontja tartalmazza az iskolában az uzsonna megszűntését, amely 4.300
eFt megtakarítást eredményezne.

Bognár Zoltán: Az uzsonna megszűntetésével csökkenhet a napközis gyerekek száma, amely
óraszámcsökkenést is eredményezhet és pedagógus elküldéséhez is vezethet, összességében
ez többletköltséget is okozhat.

Tatár László polgármester: Nem törvényszerű, hogy az uzsonna megszüntetésével a
napközibe járó gyerekek száma is csökken, ezt a gyakorlat megmutatja.
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Az uzsonna nem a napközi része, a normatíva 68.000,- Ft/fő,
amelyből az önkormányzat egyszeri meleg étkezést köteles biztosítani.

Ficsor Dénes: A koncepcióban mennyi volt tervezve a komposztálásra, változni fog az
összeg? A 10 mFt önerő?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Nem változik az összeg, továbbra is 10 mFt a tervezett.

Nardai Dániel: A 10 mFt 95 %-a unió-s támogatás.

Herman József: Javasolja, hogy minden intézmény kiadását csökkentsük 1,5 %-kal, év
közben pedig az elkerülhetetlen költségek miatt módosítjuk a költségvetést. Jelenleg nincs
más ötlete a költségek csökkentésére.

Tatár László polgármester: A dologi kiadások a 3 évvel ezelőtti szinten vannak betervezve,
csak a bérköltségek csökkentésére van lehetőség.

Bognár Zoltán: A költségvetésben vannak olyan területek, amelyek minimális összegre
vannak tervezve, csak az önként vállalt feladatok költsége csökkenthető.

Ficsor Dénes: Elmondta a képviselőknek, hogy az előterjesztésben a polgármester 19,5 mFt
költségcsökkentésre tett javaslatot, ha ezt elfogadják, akkor már csak 10 mFt a költségvetési
hiány. Véleménye szerint 1-2 mFt-tal magasabb összeggel lehetne tervezni a mezőgazdaság
bevételét. Hiába tervezünk azonban nullás költségvetést, ha február, március hónapban már
módosítjuk, mert a számlákat, béreket ki kell fizetni.

Herman József: A közvilágítás- és fűtéskorszerűsítés egyre égetőbb probléma, a gázfűtésről
minél előbb át kell térni az olcsóbb fűtési lehetőségre.

Tatár László polgármester: 2011. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be
fűtéskorszerűsítésre, amely beruházás azonban ez évben csak növeli a kiadást, a csökkenés a
beruházás befejezésével mutatható ki.

Ambrus Dénes: A 68.000,- Ft/fő normatíva esetében a rezsiköltséget nem vehetnék
figyelembe, kéri az önkormányzat végleges állásfoglalását. A normatíva jogszerűsége az
intézmény felelőssége. Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a napközis gyerekek 8-16
óráig az iskolában vannak, a szülők nagy része nem készít tízórait, illetve uzsonnát.
Elképzelhetőnek tartja, hogy az uzsonna megszűntetésével csökken a napközis gyerekek
száma. Jelenleg 9 napközis csoport működik, 4 a Móra Ferenc és 5 az Orczy Anna Általános
Iskola Tagintézményben. Kérte, hogy a költségvetésvetés elkészítése előtt biztosítsanak
lehetőséget az intézmények vezetőinek véleményük elmondására, egyeztessenek a
törvényesség betartásával. Az alapérveléssel nem ért egyet, a tényleges problémát az
iskolában dolgozók tapasztalják.

Ficsor Dénes: Támogatja Ambrus Dénes kérését, javasolja, hogy polgármester egyeztessen az
intézményvezetőkkel és döntsenek arról, hol lehet a költségeket csökkenteni.

Papp Róbert: A képviselőtestület fogadja el a költségvetést, a képviselők felelőssége a
döntés.
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Tatár László polgármester: Az elmúlt években egyetlen intézményvezetőnek sem kellett
csökkenteni a költségvetését, megoldottuk az önkormányzat, illetve a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény kiadásainak csökkentésével. 2011. évben is azt fogadta el a
testület, amit az intézményvezetők behoztak, de 2012-ben a Vízmű kiadásait nem lehet tovább
csökkenteni, a többi intézmény működési költségeit is felül kell vizsgálni. Ehhez kéri minden
intézményvezető segítségét, pontról pontra nézzük át a költségvetés tételeit a hiány
csökkentése érdekében. Valószínűnek tartja, hogy drasztikus lépések meghozatalára lesz
szükség.

Herman József: A hiány csökkentése érdekében a Bíró kastély felújítását elhalasztaná az
önkormányzat. Véleménye szerint a felújítás azonban bevételt hozna a horgászati turizmus
fejlődésével.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az elhangzottak alapján javasolja módosítani a határozati
javaslat 13.) pontját az alábbi szövegre:
Az előzetes költségvetési tervjavaslatban kimunkált 29.681 eFt csökkentése érdekében a
képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények (címek)
vezetőivel egyeztetve készítsék el az önkormányzat 2012. évi tervjavaslatát.

Ambrus Dénes: Ragaszkodna ahhoz, hogy ésszerűen áttekintsék és a jogszabályok
figyelembevételével csökkentsék a költségeket. A normatíva csökkenésének egyik oka, hogy
a képviselőtestület döntése alapján a Tiszabői gyerekeket nem vettük fel az iskolába. Ez a
számítások szerint 10 mFt működési költség többlet hozzájárulást eredményezett. A döntés
előtt tájékoztatták erről a képviselőket, nem volt meglepetés. Az iskolában lévő csoportokat
nem lehet összevonni. Ha életbe lép az új köznevelési törvény, ez a rendszer működhet tovább
az iskolában. A nullás költségvetés tervezése nem csak 2013. évtől érvényes?

Buzás Istvánné dr. jegyző: 2013-tól hatályos szabály, de a testület már 2011. novemberben
kimondta a tervkoncepcióban.

Tatár László polgármester: Az intézményvezetőkkel egyeztetünk és februárban ismét a
képviselőtestület elé terjesszük.

A képviselők egyéb észrevételt, kérdést nem intéztek, a Buzás Istvánné dr. jegyző által
javasolt módosítással egyhangúlag egyetértenek és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadják el:

5/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 178/2011.(XI.24.) sz.
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló határozatának
módosítására

1. Az általános tervezési szempontok a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A „Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló” szöveg
után a „ 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §. „ helyébe az alábbi szöveg kerül:
„2011. évi CXCV. tv. 24.§.(1) „
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2. A határozat 1.1 pontjában a „Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló
2011. ……. „ szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

„Magyarország 2012. évi CLXXXVIII. „

3. A határozat 1.3. pontja második bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg
lép:

„ Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola a Móra Ferenc Általános Iskola
tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási
költségtérítését 100 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét
100 %-ban szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg.”

4. A határozat 2.4 pontjában a tervezhető dologi kiadásokat tartalmazó tábla az alábbiak
szerint módosul:

DOLOGI KIADÁSOK
Egyéb
dologi
kiadások

Energia Rehabilitációs
járadék

I. Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek

II. Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

III. Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
-ebből Fegyvernek

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
V. Önkormányzat
VI. Polgármesteri Hivatal
VII. Nemzetiségi Önkormányzat
A.) Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Vízmű és

Községgazd. Int.
C.) Orvosi Rendelő

5. A határozat 2.43 pontjában az önkormányzati hozzájárulások összegét tartalmazó
tábla az alábbira módosul:

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
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és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
-ebből Fegyvernek

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
V. Önkormányzat
VI. Polgármesteri Hivatal
A.) Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int.
C.) Orvosi rendelő

6. A határozat 2.44 pontja hatályát veszti.

7. A határozat 2.71 pontja az alábbira módosul:

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás
Támogatási
Alap

680

Dolgozói
lakástám.Alap

200

8. A határozat 2.72 pontának szövege az alábbira módosul:

A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló
2011. évi CXCV. tv. és Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületének az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciójáról szóló
178/2011.(XI. 24.) számú határozata figyelembevételével készüljön.

9. A határozat 2.73 pontjában :
„a Kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Köztesület részére tagdíjként” szövegrész után az
1.419 eFt 720 eFt-ra módosul. (2011. évi áthúzódó kiadás)

A Törökszentmiklósi Kistérségi Társulás részére szöveg után kiegészül a tervezhető
összeggel mely 283 eFt.

10. A határozat 2.) Felhalmozási kiadások 3.1 pontjában a tervezhető beruházásokat,
felújításokat tartalmazó tábla az alábbira módosul:

(eFt)
V. Önkormányzat
1. Települési szennyvízhálózat kiépítése
2. A komposztálás népszerűsítése a településen 10.354
3. Települési S.O.S. rendszer kiépítése 1.000
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Intézmény
1. Damjanich J. út 155. felújítás 2.413
2. Sorközművelő kultivátor 1.524
3. Műtrágyaszóró 508
4. Kombinátor 1.905
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5. Pótkocsi (billenős) 1.626

11. A Határozat 7.) pontjában az intézmények által tervezhető többlet feladatokat
tartalmazó tábla az alábbira módosul:

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-pszichológus foglalkoztatása

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-úszás oktatásra
-nyári napközire

III. Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ
-iskolai rendezvényekre összesen:
-nyári napközire

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
-Gyermekszínjátszó találkozó
-Majálisra
-Falunapra
-Országos Diák Gulyásfesztivál

V. Önkormányzat
VI. Polgármesteri Hivatal

-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése

12. A határozat 2.1 mellékletében a II. cím Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde tervezhető létszáma valamint az önkormányzat mindösszesen létszám alábbi
sorai a következők szerint módosulnak:

2011.12.31. Évközi változás 2012.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás
állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8 órás Fogl.f
ő

8 órás
álláshe

Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 46 42,40 44 41,45
Támogatott 1 0,80 -1,00 2012.09. -0,80 0 0
Örményes 6 4,625 5 4,125
Kuncsorba 5 3,35 . 5

II. Intézmény összesen 58 51,175 -1 -0,80 57 50,375

MINDÖSSZESEN 327 300,17 -2 -1,80 325 298,37

13. A 178/2011.(XI.24.) számú határozat kiegészül az alábbi 9.) ponttal:
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Az előzetes költségvetési tervjavaslatban kimunkált 29.681 eFt csökkentése érdekében
a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati
intézmények (címek) vezetőivel egyeztetve készítsék el az önkormányzat 2012. évi
tervjavaslatát.

Erről értesül:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Pénzügyi szervező

3.) napirend: SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság több módosítást javasol a rendelet-tervezetben és mellékleteiben.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javaslata, hogy a testület vegye le
napirendről a rendelet-tervezetet, illetve mellékleteit és átdolgozás után ismét terjessze a
testület elé.

Papp Róbert: Javasolja, hogy az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítésének tárgyalásakor
az OPSZ helyi vezetőjét hívják meg az ülésre.

A képviselők vita nélkül 9 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztés napirendről való
levételével és az alábbi határozatot hozzák:

6/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló előterjesztés napirendről való
levételéről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az SOS segélyhívó
telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet-tervezetet leveszi napirendről és egy
későbbi időpontban tárgyalja.

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

4.) napirend: A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a rendelet-tervezet 1. §-ában lévő (9) bekezdést az alábbi szövegrészre javasolja
módosítani:
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„(9) A bölcsőde intézményi térítési díja 2012. évben 621,- Ft, melyből az étkezési térítési díj
napi összege 414,- Ft, a gondozási díj napi összege: 207,- Ft, az igénybe vett gondozási
napokra.”
A bizottság e módosítással a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az oktatási bizottság fent említett
módosításával elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet és a határozatot.

A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító
javaslattal, 9 igen szavazattal elfogadják a rendelet módosítását, egyhangúlag egyetértenek
abban, hogy a képviselőtestület a lakásfenntartási támogatásban részesülők számára a
jogosultság egyéb feltételeiként a lakókörnyezet rendezettségének szabályozását nem írja elő
és erről az alábbi rendeletet, valamint határozatot hozzák:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2012.(I.27.) számú rendelete

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7(1996/IV.5) számú rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

7/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályozásáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakásfenntartási
támogatásban részesülők számára a jogosultság egyéb feltételeiként a
lakókörnyezet rendezettségének szabályozását nem írja elő.

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

5.) napirend: Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért azzal, hogy a településen
ebrendészeti hozzájárulást ne vezessünk be, annál is inkább, mert a befolyt összeget csak az
előterjesztésben felsorolt intézkedések finanszírozására fordíthatná az önkormányzat.

Észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

8/2012.(I.26.) számú önkormányzati határozat:

Ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a településen
ebrendészeti hozzájárulást nem kíván bevezetni, erre vonatkozóan nem alkot
helyi rendeletet.



12

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezető, adóügyi előadó

6.) napirend: Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést, hogy a Fegyverneki Csatornamű Víziközmű Társulat részére 1.205.100,- Ft-ot
átadjanak, ennek hiányában nem indulhat a beruházás.

Szatlóczki Edit: A határozati javaslat szövegében módosítást javasol, elírás történt, nem
2011. január 26-ig, hanem 2012. január 26-ig adja át a pénzeszközt.

A képviselők hozzászólás nélkül egyhangúlag egyetértenek a módosítással és 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

9/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

A szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges támogatásról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki
Csatornamű Víziközmű Társulat részére 2012. január 26-ig 1.205.100,- Ft
pénzeszközt átad, a Társulatnak belépési szándéknyilatkozatot tevők és a 2011.
december 31-ig számlát meg nem nyitó 309 fő figyelembevételével, a
számlanyitási díj befizetése céljából.

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

7.) napirend: Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet
hozzák:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2012.(I.27.) számú rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet
módosítására
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(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletet tartalmazza.)

8.) napirend: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az SZMSZ módosítását.

A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2012.(I.27.) sz. rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

9.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és
utalványozásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja Szekeresné
Csőke Anita felhatalmazását az intézmény működéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásra
és utalványozásra.

A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

10/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és
utalványozásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szekeresné
Csőke Anitát a Gyermekélelmezési Konyha gazdasági ügyintézőjét a 6.8-
7/2010. számú ügyrendjében meghatározottak alapján az intézmény
képviseletére, valamint az intézmény működéséhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásra és utalványozásra.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Szekeresné Csőke Anita
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, munkaügy

10.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi
munkatervének elfogadása
Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját és
2012. évi munkatervét. Javasolja a határozati javaslatba beírni, hogy a Képviselőtestület
egyúttal megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak 2011. évben végzett
áldozatos munkáját.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót
és a munkatervet.

Tatár László polgármester: Maga és a Képviselőtestület nevében megköszöni a Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozóinak helytállását, tisztában vannak a szűkös keretekkel, ennek
ellenére az alkalmazottak mindent megtesznek annak érdekében, hogy zökkenőmentesen és az
előző időszakhoz hasonlóan működjenek.

Dr. Kiss György: A munkatervben nem találja a XXI. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatójának időpontját.

Bognár Annamária: Kisújszálláson kerül megrendezésre.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

11/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének
elfogadásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testülete a melléklet szerint elfogadja a Művelődési
Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját és jóváhagyja 2012. évi munkatervét.

A képviselőtestület megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak 2011. évben
végzett áldozatos munkáját.

Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Művelődési Ház és Könyvtár
4./ Buzás Istvánné dr. jegyző
5./ Polgármesteri Hivatal művelődési felügyelője

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

11.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatok elbírálásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az igazgatói állás elnyerésére kiírt pályázat eredménytelennek
nyilvánítását.
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Bognár Zoltán: Az előzőleg kiírt igazgatói állásra beérkezett pályázatok sem feleltek meg a
követelményeknek, ennek formai vagy tartalmi okai vannak?

Tatár László polgármester: A tartalmi követelményeknek nem felelnek meg.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

12/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
207/2011.(XII.15.) és a 3/2012.(I.05.) sz. önkormányzati határozatával
meghirdetett Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás elnyerésére kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pályázatot beküldők
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal művelődési felügyelője

12.) napirend: Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

13/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjog átadásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete - Az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint - 2012. február 1-i hatállyal
hozzájárul Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által működtetett I. számú
háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr Otrosinka Sylwia háziorvos megszerezze.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert,
hogy Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal az I. számú háziorvosi szolgálatra a határozat
melléklete szerint a „Feladat-ellátási szerződés”-t megkösse.

Erről értesül:
1) Képviselőtestület tagjai
2./ Dr Otrosinka Sylwia
3./ Tatár László polgármester
4./ Buzás Istvánné dr jegyző
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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5./ Képviselőtestület tagjai

(A feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

13.) napirend: Lakásbérlet költségeinek biztosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztésben meghatározott költség átvállalását.

A képviselők észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

14/2012.(I.26.)sz. önkormányzati határozat:

Lakásbérlet költségeinek biztosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete biztosítja a havi 10.000,-
Ft/hó bérleti díj fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia I.sz. felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosának közalkalmazotti jogviszonyának fennállásának időtartamára és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Erről értesül:
1.) Dr. Otrosinka Szylwia
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő Fegyvernek

14.) napirend: Fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra tett ajánlatról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosításként a határozati javaslatba „C” alternatívát javasol, amely szerint a
képviselőtestület vegye le napirendről az előterjesztés tárgyalását.

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az „A” alternatíva elfogadását
javasolja, nem kíván csatlakozni forráshiány miatt.

Gál Istvánné: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint Fegyvernek nem
tarthat fenn fogászati ügyeletet 20.000 fő lakosságszám alatt.

Ficsor Dénes: Nem mi működtetjük az ügyeletet, hanem csatlakozni kívánunk, annak megvan
a lehetősége.

Nagy József: Arról döntsön a testület, hogy a fegyverneki lakosok érdekében hozzájárulunk-e
141.260,- Ft-tal az ügyelethez.

Herman József: Az ügyeleti ellátást hétvégén, ünnep és munkaszüneti napokon 15.00-19.00
óráig látják el, érdemes-e ezért fizetni?



17

Ficsor Dénes: Akinek rendelési időn kívül fogászati problémája, fájdalma van, az
mindenképpen igénybe venné az ügyeletet. Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a
rendszerhez.

Bognár Zoltán: A fegyverneki lakosok eddig is felkeresték helyben a magánrendelést
folytató fogorvost és ezután is megteszik, nem utaznak Törökszentmiklósra, felesleges
kiadásnak tartja a támogatást.

Nagy József: Az tudja értékelni a fogászati ügyeletet, akinek már fájt a foga rendelési időn
kívül.

Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság tagjai a szavazatukat a csatlakozás mellett tették volna
le. A fegyverneki lakosoktól nem kell elvenni a lehetőséget.

Herman József: Ha csatlakozunk az ügyeleti ellátáshoz, akkor ingyenesen húzza ki a fogát a
fegyverneki lakosoknak, ha pedig nem, akkor fizetni kell érte?

Tatár László polgármester: Igen, ha csatlakozunk ingyenes, ha nem, akkor kb. 5-10.000,-
Ft-ért.

A képviselők az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító
javaslatát egyhangúlag nem fogadják el.

Tatár László polgármester: A határozati javaslat „A” és „B” alternatíváját szavazásra
bocsátja.

A képviselők 2 igen szavazattal 6 nem ellenében 1 tartózkodás mellett nem fogadják el az
„A” alternatívát.
A képviselők 6 igen szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodás mellett csatlakozni
kívánnak a fogászati ügyeleti rendszerhez és az alábbi határozatot fogadják el:

15/2012.(I.26.)sz. önkormányzati határozat

MED-DENT 2000 BT. ajánlatáról fogászati ügyeleti ellátásra

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a MED_DENT
2000 BT által működtetett fogászati ügyelethez csatlakozni kíván és
felhatalmazza Tatár László polgármestert a szerződés előkészítésére.

Erről értesül:

1.) Dr. Tóth László Med-Dent 2000 BT képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Orvosi Rendelő megbízott vezetője
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

15.) napirend: Haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Papp Róbert: Megköszönte a polgármesternek, hogy nem folytatja elődje példáját és a
testület elé terjesztette a haszonbérleti szerződések kötését.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

16/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat

Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert a 2012. évben lejáró termőföld haszonbérleti szerződések
5 éves időtartamra történő meghosszabbítására 800.- Ft/AK összeggel.

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

16.) napirend: Fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az előterjesztésben szereplő
szántó értékesítésével.

A képviselők hozzászólás nélkül 9 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:

17/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat

a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a
tulajdonát képező fegyverneki 0329 hrsz-ú szántó művelési ágú,
2200 m2 nagyságú és 5.54 AK értékű ingatlant Németh Attila
Fegyvernek Tópart Németh major lakos részére 110.800.- Ft-
ért.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésével.

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

17.) napirend: Dóka László üzletrészének megvásárlásáról
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Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra javasolja, hogy az
üzletrészt ne vásárolja meg az önkormányzat.

Herman József: Miért nem vásároljuk meg?

Tatár László polgármester: Az önkormányzat is rendelkezik nagyobb arányú üzletrésszel,
mi is felajánlanánk megvásárlásra.

Egyéb észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal döntöttek a képviselők arról, hogy az
önkormányzat nem vásárolja meg az üzletrészt és az alábbi határozatot hozzák:

18/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat

Dóka László üzletrészének megvásárlásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nem vásárolja meg a
NA-MI-BU Kft-nél lévő Dóka László üzletrészét 2.500.000.- Ft-ért.

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

18.) napirend: Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az „A” alternatíva elfogadását
javasolja.

A képviselők észrevételt nem tettek, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyetértenek
abban, hogy forráshiány miatt nem támogatják az intézetet és az alábbi határozatot hozzák:

19/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete forrás hiányában
nem támogatja a Törökszemtmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézetet.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

19.) napirend: Számlavezető pénzintézet kijelölése
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Az új államháztartási törvény szerint a számlavezetői
pénzintézetet ki kell jelölni. A testületnek nincs nagy mozgástere, hiszen a hitel
visszafizetéséig a szerződések élnek.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

20/2012.(I.26.) sz. határozati javaslat:

Számlavezető pénzintézet kijelölése.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. Tv. 84. §. (1) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt.-t választja számlavezető
pénzintézetének.

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

20.) napirend: Az 1/2012.(I.06.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendkívüli ülésen módosította a testület a nyersanyagnorma
rendelet azon részét, amelyben a Gyermekélelmezési Konyha dolgozóinak a
nyersanyagnorma napi költségének 5 %-kal emelt összegét kell fizetnie. Az 5 %-os
rezsiköltséget 80 %-ra emelte a testület, azonban ezt a dolgozók az egyeztetés során nem
fogadták el. Nem lehet 80 % a rezsiköltség, mivel helyben étkeznek, ezért javasoljuk a
rendelet visszavonását.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az
alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2012.(I.27.) sz. rendelete

Az 1/2012.(I.06.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletet tartalmazza.)

21.) napirend: „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Közművelődési Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a kezdeményezést.

Bognár Zoltán: Támogatja a kezdeményezést, de azzal nem ért egyet, hogy az intézmény
homlokzatára kerüljön a jelmondat.
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Herman József: Elmondta a képviselőknek, hogy van a régi iskoláról egy olyan fényképe,
amelyen felirat szerepel a homlokzaton, előkeresi és megmutatja a képviselőknek.

Papp Róbert: Támogatja az elképzelést, a terveket elő kell készíteni.

Dr. Kiss György: Példaértékű lenne a kezdeményezés, hogy a felújított iskola homlokzatán
megjelenne egy-egy jelmondat.

Bognár Zoltán: A felújított iskola épületének falán nem szívesen látna semmiféle
jelmondatot. Javaslata, hogy a tantestület foglaljon állást ezzel kapcsolatban.

Ambrus Dénes: Az oktatási bizottsági ülésen is elmondta, hogy véleménye szerint lépésről-
lépésre kellene haladni. A jövő héten nevelési értekezlet lesz az iskolában, ahol a
pedagógusokat tájékoztatja a kezdeményezésről és álláspontjukat kéri a közös nevelési
értekezlet időpontjára február 7-ére. A pedagógusokkal ismerteti a testület véleményét is, de
nem szeretné, ha konfliktus alakulna ki a nézetek különbsége miatt. Az iskola jelmondata ne a
hazafiassághoz kapcsolódjon, e három jelmondat azt jelenti, hogy a társadalom mit várna a
gyerekektől.

Tatár László polgármester: Az elhangzott hozzászólások összefoglalásaként elmondja, hogy
az iskola igazgatója a nevelőtestület véleményét kikéri, a képviselőtestület egyeztetés után
felhatalmazza a polgármestert az előkészítésre.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadják el:

21/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat:

„Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete képviselői javaslatra
jelmondat elhelyezésének előkészítését kezdeményezi az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ épületén.

2.) A feladat előkészítésével megbízza a polgármestert.

Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő- testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ igazgatója
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Napirendek után:

Papp Róbert: Indítványozza, hogy a képviselők mondjanak le tiszteletdíjukról az
önkormányzat rendkívül rossz gazdasági helyzete miatt.
2012. december hónapban BM rendelettel pályázatot írtak ki, amelyben a települések
pályázatot nyújthattak be tűzifa igénylésére. A környező települések ezt megtették
(Örményes, Tiszabő, Tiszabura), Fegyvernek miért nem pályázott? A községben az utóbbi
időben tarvágás történt, ezért az elkövetkező években gond lesz a fakitermeléssel.

Tatár László polgármester: Valóban volt egy ilyen pályázat, ami december 23-án érkezett,
de mivel a dolgozók egy része szabadságát töltötte, az üzenet sem a megfelelő e-mail címre
érkezett, illetve a pályázat benyújtásához önerőre is szükség lett volna, ezért nem nyújtotta be
az önkormányzat. A településen kb. 1000 q tűzifát osztott szét az önkormányzat, tüzelőhöz
jutottak egyrészt az önkormányzat fenntartásában tartozó intézmények dolgozói, másrészt a
szociálisan rászorulók.

Papp Róbert: A válaszok egy részét nem fogadja el. Az önkormányzat köteles minden olyan
pályázati lehetőséget kihasználni, amely során a lakosokat segíteni tudja. A dolgozók pedig a
fizetésüket az elvégzett munka után megkapják.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az igény benyújtására nagyon rövid idő állt rendelkezésre.
Örményes 4,5 mFt-ot kapott, melyben jelentős saját erőt kellett biztosítani, a pályázati
feltételeknél meghatározták, hogy hol vásárolhatják meg a tűzifát 2.000,- Ft/q (szállítási) áron.
A polgármesterek felelőssége, ha a testület bevonása nélkül döntöttek az önerő biztosításáról.

Bognár Zoltán: Nem ellenzi Papp Róbert azon javaslatát, hogy a képviselők mondjanak le
tiszteletdíjukról, de ez mindenkinek saját döntése legyen.

Tatár László polgármester megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 17,10 órakor
bezárta.

Kmft.

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

(: Dr. Kiss Györgyné :)
Jkv. hitelesítő


