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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 23-i
ülésén.
Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Hillender Györgyné, Szekeresné Csőke Anita, Molnár Barna intézményvezetők,
Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény megbízott igazgatója,
Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező, Kuntzer Mártonné és Miklósi Jánosné
csoportvezetők
Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint Dr. Tóth Péter
Rendőrkapitány Urat és Simon Imre Őrsparancsok Urat, 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
pótnapirendek felvételével:
9.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat „HATÁRTALANUL” program keretében elnyert
pályázati összeg kiegészítése
10.) napirend: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
11.) napirend: Munkabérhitel igénybevételéről
12.) napirend: Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
pályázatok benyújtásáról
13.)
napirend:
Gyermekélelmezési
Konyha
Hársfa
úti
telephelyének
szennyvízkezelésének megoldására, források biztosítására
Interpellációk:
Herman József: Az Aranykor Idősek Otthonában lakik Mihics Sándorné és tudomására
jutott, hogy milyen kevés jövedelme marad havonta. 48.000,- Ft nyugdíjat kap a néni, ebből
15.000,- Ft-ot levonnak bankkölcsön címén, a fennmaradó összeg 80 %-át kell fizetnie az
otthon fenntartójának, valamint minimális közüzemi számlákat, e befizetések után nem marad
pénze. A kommunális adó mértékét az önkormányzat a néni számára méltányosságból – mivel
nem ott lakik - 4.500,- Ft-ban állapította meg, de kérdéses, hogy ezt az összeget is be tudja
fizetni. Mihics Sándorné esetében nincs lehetőség a kommunális adó elengedésére?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A helyi adórendelet nem szociális alapon készül. Egy
meghatározott vagyon vagy ingatlan alapján állapította meg a testület a helyi adó mértékét. A
néni 50 %-os kedvezményben részesül, mert az ingatlan üresen áll. A képviselőtestület a helyi
adórendeletben módosítást kezdeményezhet, de azt is figyelembe kell venni, hogy ez
bevételkiesést fog jelenteni.
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Tatár László polgármester: Javasolja, hogy nyújtson be átmeneti segélyre kérelmet Mihics
Sándorné az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, akik
megvizsgálják jövedelmi helyzetét és döntenek jogosságáról.
Papp Róbert: Az Annaházi lakók keresték meg és kérték, hogy az Önkormányzat
képviselőtestülete jelezze a VOLÁN felé problémájukat. A Béke úti buszmegállóban csak a
Tiszabőre közlekedő autóbuszok állnak meg, a Fegyvernekig közlekedő buszok csak a
központig szállítják az utasokat. A Tiszabői lakosok részéről több atrocitás éri az ezen a
buszon közlekedőket. Késő este munkából jövő lakosok e miatt inkább a Fegyvernekig
közlekedő busszal utaznak, viszont sok esetben a sötétben teszik meg a több kilométeres utat
a lakásukig. Kérdezi, hogy a Fegyvernekig közlekedő buszok mehetnének-e a Béke útig és a
régi sertés-átvevő helyen pedig megfordulnának.
Tatár László polgármester: Megkeresik a JÁSZ-KUN VOLÁN vezetőségét, de nem lát
esélyt a megvalósításra.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A buszmegálló áthelyezés miatti per során felmerült az a
megoldás is, hogy a buszmegálló a volt pártház előtt legyen kialakítva, a buszforduló pedig a
régi sertés-átvevő helyére kerüljön. E megoldás esetén a tervezési-, építési- és engedélyezési
költségek elérték volna a 30 millió forintot, a magas költségek miatt került a jelenlegi helyen
kialakítva a buszmegálló. A VOLÁN csak olyan buszforduló kialakításához járult hozzá,
amelynek ennyi a költsége.
Herman József: Felhívja a Rendőrség képviselőinek figyelmét, hogy a településen szokássá
vált a gyalogosok úttesten való csoportos közlekedése, amely sok esetben akadályozza az
autós forgalmat.
Dr. Tóth Péter Rendőrkapitány: Az utóbbi időben több feljelentés érkezett az úton való
közlekedésre, amelyet a rendőrök tettek. A szabálysértési tényállás alapján születnek
feljelentések, 20-30.000,- Ft pénzbüntetésre lehet büntetni, visszaeső esetében ez az összeg a
100.000,- Ft-ot is elérheti. Az új szabálysértési törvényben a helyszíni bírságot is végre lehet
hajtatni büntetés-végrehajtási intézetben, ha az összeget nem fizeti be. Ha a rendőrök ilyet
észlelnek, szabálysértési eljárást indítanak, vagy helyszíni bírságot fognak kiszabni.
Simon Imre Őrsparancsnok: Első alkalommal figyelmeztettük az úton közlekedőket, ha
másodszor is előfordul, akkor helyszíni bírságot szabunk ki, többszöri alkalom után pedig
feljelentésre kerül sor.
Papp Róbert: A Jegyző Asszonyhoz intézi kérdését. Van-e olyan önkormányzati rendelet,
amely a közterületen történő alkoholfogyasztással foglalkozik?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Nincs ilyen jellegű önkormányzati rendelet.
Papp Róbert: Felhívta a rendőrség képviselőinek figyelmét, hogy a fiatalok főleg hétvégén
közterületen, utcán alkoholt fogyasztanak, ezt a lakók is jelezték. Hársfa út elejét szemét
borította, üres üvegeket, műanyag flakonokat és poharakat dobáltak el, az elmúlt hétvégén
pedig a kresz táblát rongálták meg. Javasolta, hogy keressenek lehetőséget a közterületen
történő alkoholfogyasztás korlátozására, amelyet rendeletbe foglalnak.
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Dr. Kiss Györgyné: A 4-es számú főút mellett lévő szobor külső részének felújítása
megoldható-e? A Hársfa úti játszótér kapuját a tavalyi évhez hasonlóan minden este zárni
fogják?
Tatár László polgármester: A játszótér kapuját zárni fogják. A Nepomuki szobor felújítása
tervben van, de mivel a szobor országos műemlékvédelem alatt áll, ezért engedély és
szakember szükséges a felújításához. A lakosok is jelezték, hogy a szobor külső részén
állagmegóvási munkák elvégzésére lenne szükség, igyekszünk a lehetőségeket megkeresni.
Az interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadták.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Nagy József: A tájékoztatóban többször olvasta, hogy a közvilágítás korszerűsítéséről
tárgyalást folytatott a polgármester, hol tart az egyeztetés?
Tatár László polgármester: 2011-ben a képviselőtestület határozatot hozott a település
közvilágításának korszerűsítéséről. A tárgyalások során keressük a beruházás
megvalósításának lehetőségét, két céggel folytattunk előzetes egyeztetést, az EHSZER és a
Multienergie képviselőjével. Mindkét helyről várjuk az árajánlatot, konkrét megoldásokat,
adatokat.
Papp Róbert: A rendőrségi tájékoztató szerint a 2011. év hasonló időszakához képest
csökkent a testi sértés, a bűncselekmények száma, köszöni a rendőrség eredményes munkáját.
A tájékoztatót a képviselők egyhangúlag elfogadják.
2.) napirend: A Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője: A beszámoló részletesen
tartalmazza a Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi tevékenységét. Simon Imre Őrsparancsnok
felhívta a figyelmét arra, hogy nem mindig olyan jó a helyzet, mint a beszámolóban
elhangzott és ezzel egyetért. A kapitányságnak továbbra is célja lesz, hogy a Fegyverneki
Rendőrőrs állományát megerősítse. Előrelépés, hogy jelenleg 16 fő teljesít szolgálatot, viszont
ezek közül többen kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, önálló intézkedésre nem
alkalmasak. Folyamatosan képzésben vesznek részt, a helyismeretet és a helyi sajátosságokat
az idősebb kollégáktól tanulják, évek múlva kiképzett rendőrök lesznek. A megnövelt létszám
nagyobb jelenlétet jelent Fegyverneken és a környező településeken. Örül annak, hogy az
őrsön csökken a folyamatban lévő ügyek száma, valamint az erőszakos bűncselekmények
száma is az előző évhez képest. Ha ez így marad, akkor a Rendőrség energiáját a hatékonyság
növelésére tudják fordítani. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Simon Imre őrsparancsnok
megérkezése előtt a felderítési mutató az országos alatti volt, 11-12 % között mozgott,
jelenleg 3-4 %-os, a lakosok bízhatnak abban, hogy a bűncselekmények egyre nagyobb
számban felderítésre kerülnek, az elkövetők pedig tarthatnak, hogy személyük ismertté válik a
rendőrök számára. Az előterjesztésben ragaszkodott ahhoz, hogy az őrsparancsnok úr neve és
munkája említésre kerüljön a pozitív eredmények ismertetésekor, az őrnagy úr személye és
szakmai felkészültsége és emberi kvalitása jó alapot teremthet az elért eredmények
megtartásában és a lehetőségekhez képest a fejlesztéséhez. 2011-ben az idősek sérelmére
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nagy volumenű bűncselekményeket követtek el, a felderítés nagy erőket vett igénybe és bár
eredményeket elértünk, – mert mostanában ilyen jellegű bűncselekmény nem történt – de az
elkövetőket e miatt nem sikerült felelősségre vonni. A Megyei Rendőrkapitányság szakirányú
osztálya végzi a nyomozást és bízik benne, hogy az elkövetőket sikerül felderíteni. Az elmúlt
időszakban több bűncselekményt elkövető ellen kezdeményezték az előzetes letartóztatását,
akiket a későbbiek során Szolnok Városi Ügyészség, illetve a Bíróság előzetes letartóztatásba
nem helyezett. Elmondta még, hogy a bűnelkövetés bizonyítása után is jelentéktelen
büntetések születnek, amelynek valójában visszatartó ereje nincs. A lakosok által észlelt
hiányosságok nem minden esetben a rendőrség hibája. Szakmai támogatást talált abban, hogy
a Törökszentmiklósi kistérségben ügyészséget és bíróságot állítsanak fel, ne Szolnokra kelljen
bejárni a környéken lakó embereknek ügyeiket intézni.
A beszámolóban feltüntetett adatok valósak, reméli, hogy a lakosok is elismerik a statisztikai
adatok mögött rejlő rendőrségi munkát. Pozitív eredménynek érzi, hogy az elmúlt időszakban
sikerült visszaszorítani a bűncselekmények számát. Bízik benne, hogy ez az eredmény
megmarad. A felderített szabálysértési ügyek száma megnőtt, fel kell készülni azonban arra,
hogy április 15-e után a szabálysértési értékhatár fel fog emelkedni, a 20.000,- Ft-os
értékhatár 50.000,- Ft lesz, ha 49.000,- Ft értékű kerékpárt ellopnak, az nem lesz
bűncselekmény. Felhívta a képviselők és választóik figyelmét arra, hogy az elkövetkező
időkben sokkal jobban kell a vagyontárgyaikra vigyázni, sérelmükre bűncselekményeket ne
követhessen el. Reméli, hogy az önkormányzat támogatja a településen szolgálatot teljesítő
rendőröket nyugodt munkavégzésük érdekében, félresikerült akció miatt ne legyen negatív
vélemény. Kéri, hogy felé, illetve az őrsparancsnok úrnak tegyék meg kritikai észrevételeiket.
Az elmúlt hónapokban a polgárőröket bevonták a járőrszolgálatba, ez egy civil kontrollt
biztosít. A helyi polgárőrök ismerik a települést, a lakosokat, a problémáikat, ismerik a
bűnelkövetőket és ezáltal segítséget nyújtanak a fiatal rendőröknek.
Megköszönte az önkormányzat támogatását, amelyet a Fegyverneki Rendőrségnek nyújt,
köszöni a polgári alkalmazott munkabéréhez nyújtott támogatást, az egyéb felmerülő
problémákban lévő konstruktivitást. Polgármester Úrral nagyon jó és együttműködő
kapcsolatot sikerült kialakítani és reméli, hogy ezt sikerül fenntartani. Bízik abban, hogy
pályázat útján felszerelésre kerülnek a térfigyelő kamerák, ezáltal a településen a
közbiztonságot tovább fejlesztik és a lakosság biztonságérzetét növelik.
Tatár László polgármester: Megköszöni a rendőrség 2011. évben végzett munkáját, egyetért
Rendőrkapitány Úrral, valóban egyedülálló kapcsolat alakult ki a rendőrség és az
önkormányzat között, a felmerült problémákat sikerült megoldani.
Herman József: Köszöni az alapos és értékes tájékoztatást. A Rendőrkapitány Úr
kiegészítése során elhangzott, hogy egyes esetekben mintha a rendőrség tehetetlen lenne
egyes elkövetőkkel szemben, hiába az alapos rendőri munka, az ügyészség, illetve a bíróság
nem hoz, vagy csak enyhe ítéletet hoz. Fegyverneken még mindig szabadlábon van a
legnagyobb bűnöző, mindenki tudja kiről beszél. Tisztában van vele, hogy nem a rendőrség
feladata vizsgálni, miből él ez az ember, de droggal is kapcsolatban állnak.
Dr. Tóth Péter: A rendőrség nem csak az önkormányzattal működik együtt, hanem
társhatóságokkal is, például a NAV-val folyamatosan konzultálnak, folyamatosan jelzéseket
adnak. Most 10 esetben van feljelentés droggal összefüggésben, de a jelenleg érvényben lévő
törvények szerint kb. 9 esetben nem minősül tiltottnak, de a szakértői vélemények ellenére, ha
bódult személyt találnak és felmerül a drog használata, megteszik feljelentésüket.
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Szatlóczki Edit: Személyes tapasztalatát említi, a napokban a járőröző rendőrök a
tulajdonában lévő autó hiányosságára hívták fel a figyelmét, nem büntettek, hanem segítettek.
Dr. Tóth Péter: Megköszönte a pozitív visszajelzést, törekednek a lakosok segítésére, illetve
az együttműködésre.
Nagy József: Egyetért a beszámolóval és elfogadja. Közel lakik az őrshöz, látja a rendőrök
munkáját, éjszaka is hallja az autóforgalmat, a mozgást. Az iskolában rendezvényt szerveztek,
tisztában voltak vele, hogy vegyes társaság fog megjelenni, ezért kérték az őrsparancsnok úr
segítségét abban, hogy járőrözzenek és figyeljenek a környéken. Ennek hatására nem volt
semmi probléma, köszöni a rendőrség segítségét.
Papp Róbert: Köszöni a rendőrség hatékony munkáját, észrevehetően elindult egy pozitív
folyamat, több rendőr látható a településen. Kéri, hogy főleg hétvégén este 22 és 23 óra körül
gyalogosan járőrözzenek a rendőrök.
Dr. Kiss Györgyné: Elmondta, hogy Lövei Sándor Fegyverneki lakos, 13 évig dolgozott a
Rendőrőrsön és március 15-én Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vett át.

Simon Imre: A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság és a Fegyverneki Rendőrőrs
összefogásával a buszon közlekedő lakosok biztonságérzetének növelése érdekében a jövő
hónaptól a Tiszabőről induló járatokra rendőrjárőrök szállnak fel és Törökszentmiklósig
közlekednek. Természetesen nem tudnak minden nap és nem minden járatra rendőrt
biztosítani, de törekednek arra, hogy minél több alkalommal megoldják. Elsősorban a reggeli
órában a gyerekeket szállító autóbuszra, illetve délután az iskolásokat hazaszállító buszra
koncentrálnak.
Éjszaka 2-3-4 rendőr van szolgálatban, gyalogosan a rendőrautótól messze nem mehetnek,
mert ha jelzést kapnak, azonnal indulniuk kell. Napközben a Posta és a Takarékszövetkezet
közötti területen járőröznek és ellenőriznek.
A képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a beszámolót és az alábbi határozatot hozzák:
38/2012.(III. 29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2011. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség
2011. évben végzett munkáját.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
2.) Rendőrőrs Fegyvernek
3.) Tatár László polgármester
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4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Dr. Kiss Györgyné képviselő távozik az ülésről, a képviselők száma 7 főre csökken.
3.) napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
A képviselők kérdés, hozzászólást nem intéznek, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotják:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2012.(III.30.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
sz. rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő
költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjének jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztésben szereplő
intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjének hatályon kívül helyezésével, valamint a határozatok mellékletét képezők
jóváhagyásával és az alábbi határozatokat fogadják el:
39/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A 91/2009.(IV.30.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Fegyverneki Vízmű
és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjének hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 91/2009.(IV.30.) sz.
határozattal elfogadott és többször módosított Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendje 2012. március 31. napjával
hatályát veszti.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal

9
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai
40/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének jóváhagyásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét (megállapodás) 2012. április 1.-ei hatállyal e határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
5) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
41/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Az 59/1994. (V.26.) sz. önk. határozattal elfogadott és többször módosított Orvosi
Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rend
hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az 59/1994.(V.26.) számú
határozattal elfogadott és többször módosított Orvosi Rendelő és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje
2012. március 31. napjával hatályát veszti.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Orvosi Rendelő
5) Képviselőtestület tagjai
42/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjének jóváhagyásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal közötti
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munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2012. április 1.-ei hatállyal e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Orvosi Rendelő
5) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
43/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A 37/1994.(IV.28.) sz. önk. határozattal elfogadott és többször módosított
Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rend hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 37/1994.(IV.28.)számú
határozattal elfogadott és többször módosított Gyermekélelmezési Konyha
munkamegosztás és felelősségvállalás rendje 2012. március 31. napjával
hatályát veszti.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Gyermekélelmezési Konyha
5) Képviselőtestület tagjai
44/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjének jóváhagyásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 2012. április 1.-ei
hatállyal e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1) Tatár László polgármester
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) Polgármesteri Hivatal
4) Gyermekélelmezési Konyha
5) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
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5.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet és a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet és
határozatot hozzák:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2012.(III.30.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított 16/1995.(VI.22.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
45/2012. (III.29.) 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.),
189/2011. (XI.24.) és a 24/2012. (II.14.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 4.) „A költségvetési szerv alaptevékenysége:” pontjában a „További
szakágazati besorolás” bekezdése kiegészül az alábbi szakágazattal:
„- 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása”
2.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében a „841116-1 Országos, települési és területi
kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek” „841116-1
Országos és helyi nemzetiségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek”-re módosul, a „841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége” 841126-1 Önkormányzatok és társulások
általános végrehajtó tevékenysége”-re módosul.
3.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:
-

„841907-9
882111-1
882112-1
882113-1
882115-1
882117-1

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
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-

882118-1
882119-1
882202-1

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás”

4.) 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
6.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazotti létszámának növeléséről
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a létszám növelését az előterjesztésben lévő indokok alapján.
A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
46/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár álláshelyének növeléséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. április 01-től napi két órával, teljes munkaidőre
átszámítva 0, 25 fővel növelheti álláshelyét. Az ehhez kapcsolódó bér és járulék
kiadást az intézmény saját költségvetéséből fedezi.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

7.)

napirend: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
költségeihez való hozzájárulás
Előadó: Tatár László polgármester

Társulás

működési

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a hozzájárulást.
A képviselők 7 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
47/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez való
hozzájárulásról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a JászNagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeihez 193 e Ft
támogatást nyújt a 2012. évi költségvetés terhére.
Erről értesül:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
8.) napirend: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és
működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság egyetért a megállapodás módosításával.
A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
48/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
működtetéséről szóló megállapodás módosításának elfogadásáról.

létrehozásáról

és

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal
elfogadja.
Értesülnek:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács
elnöke
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat „Határtalanul” program keretében elnyert pályázati összeg
kiegészítésére
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a pályázati összeg kiegészítését.
A képviselők 7 igen szavazattal egyetértenek azzal, hogy az összeg a 2012. évi
költségvetésben meghatározott átmeneti segélykeret terhére, intézményfinanszírozás
előirányzatra történő átcsoportosítással történjen és az alábbi határozatot hozzák:

14

49/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett
„Határtalanul” program keretében szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak
kiegészítésére
1.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Orczy Anna és Móra Ferenc
tagintézmények a 2012. évi költségvetés terhére összesen 150. 000,- Ft kiegészítést
nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul”
program keretében szervezett tanulmányi kirándulás költségeire.

2.)

A Képviselő-testület a kiegészítés forrását a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) számú rendelet 7.§. (6) bekezdésében
meghatározott átmeneti segélykeret előirányzatának terhére , intézményfinanszírozás
előirányzatra történő átcsoportosítással biztosítja. (Önkormányzati kiegészítés II.)

3.)

Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor el kell
végezni.

E határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.)Ambrus Dénes Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Igazgatója
5.) Szatlóczki Edit a kirándulás szervezője
6.) Pénzügyi szervező
7.) Pénzügyi csoportvezető
10.) napirend: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadják el:
50/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri
Hivatal 178/2009.(IX.2.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 103/2010.(VI.24.),
és a 87/2011.(V.26.) sz. határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
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5.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, A.) „Szervezeti
tagozódása, vezetése” pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi A.) pont lép:
„A.) Szervezeti tagozódása, vezetése
a.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
1 polgármester
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)

1 fő

11 jegyző

1 fő

111 igazgatási csoport
01 csoportvezető
02 ügyintéző, anyakönyvvezető
03 szoc.pol.ügyintéző
04 igazgatási ügyintéző szoc.pol.
05 gyámügyi ügyintéző
06 építésügyi ügyintéző
07 igazgatási ügyintéző
08 igazgatási ügyintéző

7,125 fő

112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet)
01 csoportvezető (egyben gazdasági vezető)
02 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.
03 ügyintéző II. könyvelő
04 ügyintéző III.főkönyvi
könyvelő II.
05 ügyintéző V. adóügyi üi.I.
06 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.
07 pénzügyi szervező
08 ügyintéző VIII.
személyzeti ügyintéző
09 ügyintéző IX.bérszámfejtő

9 fő

113. csoportrendszerbe nem tartozó
01 települési menedzser
02 belső ellenőr
03 informatikus
04 titkársági ügyintéző
05 műv. felügyelő
06 ügyintéző
a.)
Összesen:

6 fő

24,125 fő

b.) Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Örményesi Hivatala
Örményes, Felszabadulás út 16.
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Örményesi Csoport:
01 csoportvezető
02 igazgatási ügyintéző
03 titkársági előadó
04 adóügyi előadó
05 költségvetési-pénzügyi előadó

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

b.)
Összesen:

5 fő

Mindösszesen:

29,125 fő”

6.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 1.) „A csoportvezetők feladatai, valamint a 2.) „Az ügyintézők
feladatai pontjában az „államigazgatási munka” szövegrész „közigazgatási,
önkormányzati tevékenység”-re módosul.
7.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, 1. Igazgatási csoport negyedik pontja
kiegészül az alábbi szöveggel:
a. „szabálysértési ügyek intézése 2012. április 14-ig”
8.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport” cím hatályát veszti és
helyébe az alábbi szöveg lép:
„Pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormány rendelet 9. §-ában foglaltakon túl:”
9.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” pontja kiegészül az alábbi 15. ponttal:
„15. Pénzügyi szervező: Költségvetés tervezéssel, végrehajtással, beszámolóval
kapcsolatos feladatok. Önkormányzati hitel ügyek intézése”
10.)
A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” 8. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„…és előkészítési feladatok végzése megállapodás, testületi döntés alapján.”
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11.)
A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, B.) „A CSOPORTOK
FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai”, „Csoportrendszerbe nem tartozó
feladatok” 5. és 7. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 6. pont 5. pontra
módosul.
12.)
A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, C.) „A helyettesítések
rendje” pontjában a „pénzügyi csoportvezetőt a 113 csoportrendszerbe nem tartozó 06.
pénzügyi szervező helyettesíti” szövegrész helyébe a „pénzügyi csoportvezetőt
(egyben gazdasági vezető) a 112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet) 07.
pénzügyi szervező helyettesíti” szöveg lép.
13.)
A szabályzat IV. fejezet „A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség)
munkaidőkeretére, munkaidő beosztására és munkavégzésére vonatkozó szabályai”,
E.) „Értekezletek rendje”, 1. pontjának első mondata hatályát veszti és helyébe az
alábbi mondat lép:
„ A jegyző hetente tart vezetői értekezletet a polgármester és a csoportvezetők
részvételével.”
14.)
A szabályzat 1. sz. mellékletének b.) pontjában a „Pénzügyi csoport” szöveg
„Pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet)”-re, az „1. csoportvezető” „1.
csoportvezető (egyben gazdasági vezető)”-re módosul, továbbá kiegészül az alábbi 8.
ponttal:
„8. pénzügyi szervező”
15.)
A szabályzat 1. sz. melléklet b.) „Csoportrendszerbe nem tartozók” pontjában a
„3.) pénzügyi szervező” hatályát veszti.
16.)
A Képviselő-testület Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát 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
11.) napirend: Munkabérhitel igénybevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a munkabérhitel
igénybevételéről szóló előterjesztést.
A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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51/2012.(III.29.) 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. május 31.
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.
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
12.) napirend: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
pályázatok benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a pályázatok
benyújtásáról készült előterjesztést. A bizottsági ülésen elhangzott az önerő kérdése.
Támogatja a pályázatok benyújtását, Polgármester Úr tájékoztatása szerint hitelt nem kell
felvenni, az önerőt az önkormányzat remélhetőleg biztosítani tudja.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal az alábbi
határozatokat fogadják el:
52/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény
Damjanich út 107. szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 2. alcíme alapján a Tiszavirág
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Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út
107. szám alatti épületének felújításáról szóló pályázat benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi
költségvetés terhére bruttó 29.183.071 Ft összegben az óvoda épületének
felújítására az alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
23.346.456 Ft
Saját erő (20%)
5.836.615 Ft
MINDÖSSZESEN:
29.183.071 Ft
3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1)
bekezdése szerint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a
közbeszerzési dokumentációban feltüntet.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői
szerződések megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Hillender Györgyné, Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
53/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

„Többcélú műfű burkolatú pálya építése a Fegyverneki Sporttelepen” pályázat
benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. alcíme alapján „többcélú
műfű burkolatú pálya építése a fegyverneki Sporttelepen” című pályázat
benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi
költségvetés terhére bruttó 19.979.325 Ft összegben többcélú műfű burkolatú
pálya építésére a fegyverneki Sporttelepen az alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
Saját erő (20%)
MINDÖSSZESEN:

15.983.460 Ft
3.995.865 Ft
19.979.325 Ft

3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1)
bekezdése szerint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a
közbeszerzési dokumentációban feltüntet.
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4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői
szerződések megkötésére.
5. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának sporttal kapcsolatos részletes feladatait,
kötelezettségeit és az önkormányzat sportkoncepcióját a helyi sportról szóló 28/2002.
(IX.5.) sz. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület rendelete tartalmazza.
6. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 6. §. (1) d)
pontja alapján nyilatkozunk, hogy Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
költségvetéséből a sportra fordított összeg 2012. évben 6.539.237 Ft.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Szabó Ferenc, Fegyverneki Sportegyesület elnöke
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár
54/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet 4. alcíme alapján térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs
épületében kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakításáról
szóló pályázat benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2012. évi
költségvetés terhére bruttó 10.818.095 Ft összegben térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére Fegyverneken, valamint a Fegyverneki Rendőrőrs épületében
kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges helyiségrész kialakítására az
alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
Saját erő (20%)
MINDÖSSZESEN:

8.654.476 Ft
2.163.619 Ft
10.818.095 Ft

3. Fegyvernek önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet 1. §. (1)
bekezdése szerint, hogy a támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz, melyet a
közbeszerzési dokumentációban feltüntet.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői
szerződések megkötésére.
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Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Simon Imre, Fegyverneki Rendőrőrs őrsparancsnok
4. Képviselőtestület tagjai
5. Bognár Noémi, művelődési ügyintéző
6. Irattár
13.)

napirend: A Gyermekélelmezési Konyha Hársfa úti
szennyvízkezelésének megoldására, források biztosítására
Előadó: Tatár László polgármester

telephelyének

Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság módosítást javasol, a határozati
javaslatban az „1.)” szám törlésre kerüljön.
A módosító indítvánnyal a képviselők egyhangúlag egyetértenek és 7 igen szavazattal az
alábi határozatot fogadják el:
55/2012.(III.29.) sz.

önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha Hársfa úti telephelyének szennyvízkezelésének megoldására
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
Gyermekélelmezési
Konyha
a
Hársfa
úti
Főzőkonyhai
intézmény
szennyvízkezelésének megoldására bruttó 1.900.000 Ft összegben a 2012 évi
költségvetés terhére.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
4.)Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5.)Nardai Dániel, közbeszerzési referens
6.)Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
7.)Szekeresné Csőke Anita, megbízott vezető
8.)Irattár
Tatár László polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 16,30 órakor
bezárta.
Kmft.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Herman József :)
Jkv. hitelesítő

