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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 14-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, Ambrus Dénes az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.

1.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójának
módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A költségvetés csökkentésével kapcsolatban kiküldésre került
egy táblázat, amelyből kiderül, hogy az intézmények hol tudják kiadásaikat csökkenteni, ami
összesen 29.681 eFt. A költségcsökkentések figyelembevételével is megállapítható, hogy az
előző évhez képest nem lesz nagy visszalépés. Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel
kérdéseiket és mondják el véleményüket a témával kapcsolatban.

Papp Róbert: Kérdezi, hogy a költségcsökkentések az önként vállalt feladatokból történik.

Tatár László polgármester: Önként és kötelezően vállalt feladatokat is érint a
költségcsökkentés, amelyek tervezésével a 2012. évi költségvetés 0 Ft-os hiánnyal készül el.

Bognár Zoltán: Az iskolában a felső tagozatos diákok napközi ellátása megszűnik?

Ambrus Dénes: Ismertette, hogy a 10 mFt költségcsökkentés az iskolánál miből tevődik
össze. Kétféle óraszámcsökkentést hajtunk végre. Polgármester Úrral történt egyeztetés során
úgy ítélték meg, hogy ahol jogszabály nem kötelezi a végrehajtást, azt kivették. Heti 40 órával
csökkentették az óraszámot, ebből 15 óra a felsős napközi, mindkét iskolában 10-10 óra
magántanulókkal való foglalkozásra szánt idő után fizetendő túlórát is eltörölték, ezeket a
kollégákkal megoldják, ingyen végzik. A felsős napközi tanulószoba lesz, csak a nem
fegyverneki gyerekeket fogadják és mivel a tanulószoba hamarabb befejeződik, mint az
uzsonna időpontja, ezért ott nem osztanak uzsonnát sem, csak az alsó tagozatban. A
fennmaradó 5 óracsökkenés pedig a Sárga iskolát érinti, a kollégák szeptembertől ingyen
kísérik az étterembe a diákokat.
Szeptembertől létszámcsökkentést is végre kell hajtani az óraszámcsökkentés miatt, az
általános és szakiskolából 3,75 főnek megszűnik a jogviszonya. Ez nem igényel különösebb
intézkedést, a 3,75 fő egy részének nyáron lejár a szerződése, másik részénél pedig majd
később döntenek a tennivalókról.
Költségcsökkentés címén egyes kollégák útiköltségének térítését megszűntették.
8.456 eFt költségcsökkentést és 1.544 eFt bevétel növekedést terveztek. Ha ezt nem sikerül
megvalósítani, akkor további egyeztetéseket kezdeményeznek, hogy tartani tudják a vállalt 10
mFt költségcsökkentést.
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Bognár Zoltán: Az önkormányzatnál a veszélyes hulladék kezelési költségeinek a
csökkentése mit jelent?

Tatár László polgármester: Folyamatosan figyelik a mezőőrök az állati tetemek
kiszállítását. Próbálják megakadályozni, hogy más településekről ideszállítsák az állati
tetemeket. A 2 évvel ezelőtti mennyiséget felére csökkentettük, de még mindig törekedni kell
arra, hogy minél kevesebb legyen.

Herman József: Az előző ülésen elmondta, hogy az intézményeknél együttesen 1,5 %-kal
kellene a költségeket csökkenteni. Nem szeretné megbántani az intézményvezetőt, illetve az
óvónőket, de az elmúlt héten szülői értekezleten vettek részt az óvodában, ahol elviselhetetlen
volt a meleg. Amikor felhívta erre az óvónők figyelmét, azt a választ kapta, hogy a
gyerekeknek ekkora hőmérsékletre van szüksége. Mindenkinek át kellene érezni a jelenlegi
helyzetet és legalább 1-2 C0-kal csökkenteni a hőmérsékletet, hiszen látjuk a televízióban,
hogy iskolákat, óvodákat zárnak be a fűtési költségek csökkentése érdekében.

Tatár László polgármester: A kötelezően előírt hőfokot az intézményekben tartani kell.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Ha jól emlékszik az óvodában 40 cm magasságban szükséges a
20-22 C0 biztosítása, de ezt az intézményvezető pontosan tudja.

Herman József: Javasolja, ha a gyerekek már nincsenek az óvodában, vegyék lentebb a
hőfokot a szülői értekezletek ideje alatt is, ezreket spórolhatnak meg ezzel.

Dr. Kiss Györgyné: A Bíró Kastély felújításra kerül?

Tatár László polgármester: A költségvetésben nem szerepel a felújítása, más forrást
keresünk a megvalósításra.

Papp Róbert: A képviselőtestület felelősségéről szeretne beszélni. Az önkormányzati törvény
90. §. (1) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatok gazdálkodásának biztonságáért. A
helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős. Ezt a 29 mFt-ot nem látja biztosítottnak.

A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében
egyetértenek az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló határozat
módosításával és az alábbi határozatot hozzák:

22/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat:

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

1.) A határozat 9.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbiak lépnek :

A 29681 eFt költségvetési tervjavaslatban szereplő hiányt az alábbiak szerint kell az
intézményeknek megszűntetni:
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(e Ft)
Bevétel+ Bevétel- Kiadás+ Kiadás- Költségvetést

növelő+
csökkentő-

I. Csorba mikro-Térségi Szociális
Alapszolg. Kp.

737 +737

-S.O. S. rendszer működtetése
III. Orczy Iskola 1544 8456 -10000
-betegszabadság kivezetése 2048
-pedagógus létszámcsökkentés 1059
-órakeret csökkentés szeptember 1-
től

827

-felsős napközi megszűntetése
szeptember 1-től

824

-távolléti díjak csökkentése 444
-túlóra csökkentés 05.01-09.30-ig 916
-bérkompenzáció forrása 72
-létszámcsökkentéshez kapcsolódó
munkába járás költség csökkentés

157

-járulékok csökkenése 1652
-uzsonna költség csökkentés a
felsős napközi megszűnése miatt

457

-saját bevétel növelés 1544
A.) Gyermekélelmezési Konyha 4844 -4844
-intézményvezető 6 havi bére 3 fő
létszámcsökkentés március 1-től +
járulékok

4844

B.) Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény

3554 -3554

-Bíró Kastély felújítása 2413
-Létszámcsökkentés 1,25 fő bér és
járulék

1141

Polgármesteri Hivatal és
Önkormányzat

8409 2105 5716 -12020

-veszélyes hulladékkezelés 1000
-igazgatás szervező 1 fő
létszámcsökkentés bér és járulék

3543

-gépjárműadó hátralék behajtás-
bevétel növekedés

3000

-számlanyitás költségei 1205
-Iskolatej állami támogatás 2011 1918
-Közművelődési pályázatok
áthúzódó támogatásai

3491

-S.O.S. készülékek beszerzése 900
-művelődés szervező munkaidő
csökkentése

1173

Önkormányzat összesen -29681
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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

2.) napirend: Munkabérhitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az elmúlt években az éves költségvetési rendelet szerint
munkabérhitelt vehettünk fel. 2012-től a képviselőtestület döntése szükséges a
hitelfelvételhez. A testület elé került határozati javaslat az OTP-vel egyeztetésre került, ami
két hónapra szól, februárra és márciusra.

Ficsor Dénes: Egyetért a javaslattal, a munkabéreket ki kell fizetni a dolgozóknak.

Tatár László polgármester: Az eddigi gyakorlat is az volt, hogy munkabérekre felvettük a
hitelt, a finanszírozás megérkezése után visszafizettük kamattal megnövelten.

Bognár Zoltán: A hitel felvétele a finanszírozás késése miatt szükséges?

Tatár László polgármester: Igen. Január hónapban nem volt szükség hitelfelvételre, de
februárban már igen.

A képviselők egyéb hozzászólást nem intéztek, 9 igen szavazattal elfogadták a
munkabérhitel igénybevételéről szóló alábbi határozatot:

23/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat

munkabérhitel igénybevételéről

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata alkalmanként maximum 34.000.000.-Ft összegű
munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében.

2.) A hitel végső lejárata: 2012. március 30.

3.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az alkalmanként folyósított hitelt legkésőbb a
folyósítástól számított 30. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti.

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke,
továbbá a várható következő havi, az Önkormányzatot a költségvetési törvény alapján nettó
finanszírozásban megillető támogatás összege korlátozza.

5.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a költségvetésbe beépíti és az
OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi inztézménynél vagy a
Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei
fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
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Erről értesül :
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5.) OTP Bank NYrt. Szolnoki Fiókja

3.) napirend: A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Bognár Zoltán: A jogszabály-módosítások miatt nem kellene a Szervezeti és Működési
Szabályzatot globálisan felülvizsgálni?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Nagyon sok ugyan a jogszabály-módosítás, de a Szervezeti és
Működési Szabályzatot ezért nem kell felülvizsgálni. A jogszabályi módosítások 2012. január
1-től léptek hatályba, ezért szükséges most az SZMSZ mielőbbi módosítása, a szakfeladat
szám, illetve a szakfeladat megnevezés módosítása, ami a folyamatos munkavégzéshez
szükséges.
Új államháztartási törvény és új Kormányrendelet a végrehajtására, alapvetően kettéveszi a
Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzatot, a szakfeladatokat el kell különíteni.
Az új Ötv. meghatározza az Önkormányzat feladatát, azokat a szakfeladatokat ide kell sorolni,
a funkcionális jellegűek pedig a Polgármesteri Hivatalhoz kerülnek.
Az Önkormányzatnak nincs Alapító Okirata, ezért az SZMSZ-ben kell átvezetni a
szakfeladatokat. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a mai ülésen, illetve SZMSZ-e is
módosításra kerül, de ezt nem tudtuk megoldani, csak a következő ülésre. Soron kívüli
döntésre azért van szükség, hogy az Önkormányzat és intézményei számlát tudjanak nyitni és
működhessenek. A rendelet-tervezet az Önkormányzat SZMSZ-ének, a határozati javaslat a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását tartalmazza.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet és
határozatot fogadják el:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
6/2012.(II.15.) sz. rendelete

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

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

24/2012.(II.14.) sz. önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri
Hivatal 231/2001.(XI.29.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.)
105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.(I.29.), 065/2005.(VIII.25.),
50/2007.(III.26.), 35/3008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.), 173/2009.(IX.2.),
230/2009.(XI.26.), 5/2010.(I.28.), 55/2010. (III.25.), 86/2011. (V.26.) és a
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189/2011. (XI.24.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.) a költségvetési szerv alaptevékenysége:

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(XII.31.) NGM rendelet szakfeladatrendje szerint: helyi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége”

Államháztartási szakágazati besorolása:
Alapvető szakágazati besorolás

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége

További szakágazati besorolás
562900 Egyéb vendéglátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.”

2.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:”
szövegrész „A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul.

3.) Az Alapító Okirat 10.), 11.), 12.), 13.), 14.), 15.) pontjai hatályukat vesztik és helyébe
az alábbi pontok lépnek:

„10.) Törzsszáma: 409997

11.) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: 11745066-15736534

12.) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó

13.) A Polgármesteri Hivatal megállapodás alapján az alábbi önállóan működő
intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait látja el:

- Orvosi Rendelő
- Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
- Gyermekélelmezési Konyha”

4.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. sz. melléklet
lép:

„A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. számú melléklete
Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat
Száma megnevezése
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841114-1 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó
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tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsoló-

dó tevékenységek
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási

Tevékenysége
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés”

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

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

4.) napirend: Lakásbérlet költségeinek biztosításáról szóló 14/2012.(I.26.) sz.
önkormányzati határozati visszavonásáról

5.) napirend: Garázsbérlet költségének biztosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 4.) és 5.) napirend összefügg. Az előző ülésen döntött a testület
arról, hogy az önkormányzat Dr. Otrosinka Szylwia részére 10.000,- Ft támogatást nyújt a
lakásbérlet költségeihez. A doktornő kéri a képviselőtestületet, hogy a támogatást ne a lakás-,
hanem a garázsbérlethez nyújtsa, ezért az előző ülés határozata visszavonásra kerüljön és a
támogatást a határozati javaslat szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők vita nélkül egyetértenek a határozat visszavonásáról, valamint a garázsbérlet
költségének biztosításáról és erről 9 igen szavazattal elfogadják az alábbi határozatokat:

25/2012.(II.14.) sz. önkormányzati határozat:

Lakásbérlet költségeinek biztosításáról szóló 14/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat
visszavonásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 14/2012.(I.26.)
sz. határozatát visszavonja.

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

26/2012.(II.14.)sz. önkormányzati határozat

Garázsbérlet költségének biztosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkrományzat Képviselőtestülete biztosítja a havi
10.000,-Ft/hó garázs bérleti díj fedezetét Dr. Otrosinka Szylwia háziorvos
közalkalmazotti jogviszonyának fennállása idejére, maximum 6 hónapra
(2012.02.01 - 2012.07.31-ig) és felhatalmazza a polgármestert, hogy Jancsó
Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a szám alatti lakossal – bérbeadóval - és Dr.
Otrosinka Szylwia használatba vevővel a bérleti szerződést és a használatba
adási szerződést megkösse.

Erről értesül:
1.) Jancsó Mónika Fegyvernek, Hársfa út 5/a
2.) Dr. Otrosinka Szylwia
3.) Orvosi Rendelő megbízott igazgatója Fegyvernek
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Tatár László polgármester
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző

6.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői megbízásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A testület már elfogadta a Gyermekélelmezési Konyha
vezetőjeként Szekeresné Csőke Anita megbízását, de a Magyar Államkincstár ragaszkodik
ehhez a formához, fogalmazáshoz. A határozati javaslat 2.) pontjában az előző határozat
visszavonása szükséges.

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

27/2012.(II.14.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői megbízásáról

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 01. 01-től megbízza
Szekeresné Csőke Anitát - a Gyermekélelmezési Konyha gazdasági
ügyintézőjét - a 6.8-7/2010. számú ügyrendjében meghatározottak alapján
az intézményvezetői feladatok ellátására az intézményvezető kinevezéséig.

2.) Ezzel egyidejűleg a 10/2012.(I.26.) sz. önkormányzati határozat hatályát
veszti.

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

Bognár Zoltán: A Tisza másik oldalán favágás történik, ez csak ritkítás vagy tarvágás?

Tatár László polgármester: Csak ritkítás, önkormányzati dolgozók felügyelete mellett.
Megállapodást kötött a Nagykörűi polgármesterrel, aki kiadta a területet, így a szociális
rászorulóknak biztosítani tudnak tűzifát 700,- Ft/q áron kiszállítva, a krízishelyzetbe került
lakosok 5 q tűzifát kaptak ingyenesen.

Herman József: Felmérték a krízishelyzetben lévő lakosokat, időseket?

Tatár László polgármester: Felhívtuk a Családsegítő Központ figyelmét arra, hogy a
rendkívül hideg és szélsőséges időjárásra való tekintettel fokozottan figyeljék az idős, egyedül
élő emberek helyzetét, tudnak-e fűteni, van-e kályhájuk, élelmük. A Családsegítő Központ
jelzése alapján a tüzelő nélkül maradt lakosoknak biztosítottunk tűzifát, néhány lakosnak több
alkalommal is.

Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és 15,45 órakor az ülést
bezárta.

Kmft.

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

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő


