
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei
ülésének jegyzőkönyvéhez

41/2012.(IX.28.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról

42/2012.(IX.28.) rendelete Magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosításáról

43/2012.(IX.28.) rendelete A helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosításáról

44/2012.(IX.28.) rendelete Vállalkozások támogatásáról szóló rendelet
módosításáról

45/2012.(IX.28.) rendelete Lakások bérletére, valamint elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet
módosításáról

46/2012.(IX.28.) rendelete Önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló rendelet
módosításáról

47/2012.(IX.28.) rendelete Települési folyékony hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet módosításáról

48/2012.(IX.28.) rendelete Közterület használatról szóló rendelet
módosításáról

49/2012.(IX.28.) rendelete Fegyvernek Nagyközség közigazgatási
területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
rendelet módosításáról

50/2012.(IX.28.) rendelete Település környezetvédelméről szóló rendelet
módosításáról

51/2012.(IX.28.) rendelete Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló
rendelet módosításáról

52/2012.(IX.28.) rendelete Közterületek és külterületi földrészletek,
külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló rendelet módosításáról

53/2012.(IX.28.) rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról
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54/2012.(IX.28.) rendelete A tiltott, közösségellenes magatartásról szóló
rendelet elfogadásáról

120/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2013. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

55/2012.(IX.28.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról

121/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Szándéknyilatkozat az oktatási intézmény
működtetéséről

122/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában lévő
közoktatási intézményben a 2013-2014. tanévben
indítható csoportok, osztályok számáról és a
felvehető maximális létszámtól való eltérés
engedélyezéséről

123/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár
„Könyvtárhasználati Szabályzata”-ának
elfogadásáról

124/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló határozat
módosításáról

125/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

126/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Orvosi Rendelő Alapító Okiratának
módosításáról

127/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosításáról

128/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2012. évi munkatervének módosításáról

129/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.
Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői
Csoportja Kft-ben lévő üzletrészének
megvásárlásáról

130/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. A Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi
Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-ben lévő
üzletrészének megvásárlásáról
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131/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan
értékesítéséről

132/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Sallai út 7/A. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról

133/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Hársfa út 13/C. sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról

134/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének rekonstrukciójával kapcsolatos
pályázat benyújtásáról

135/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Település szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatorna Fegyvernek saját forrás
kiegészítésére pályázat benyújtásáról

136/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a
Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport
Kft. összevonásával létrejött jogutód társaságban
való részvételről

137/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. A 201/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról

138/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. Tiszabő Önkormányzat adósságrendezési
eljárással kapcsolatos döntésről

139/2012.(IX.27.) sz. önk.hat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
kialakításához SOS telefonok vásárlásáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr.
Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Molnár Barna, Ambrus Dénes, Gál Józsefné, Nardai
Dániel, Hillender Györgyné intézményvezetők, Siposné Szabó Erzsébet, az intézményvezető
megbízásából, Bihari József művelődésszervező, Angyal Csaba és Kuntzer Mártonné
csoportvezető, Kapusi Jánosné belső ellenőr, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:

17.) napirend: Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos pályázat benyújtásáról

18.) napirend: „Település szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” c. projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról

19.) napirend: Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények Kft.
összevonásáról

20.) napirend: A 201/2011.(IX.30.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
21.) napirend: Tiszabő Önkormányzata adósságrendezési eljárásával kapcsolatos

döntésről
22.) napirend: Az SOS jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításához telefonok

vásárlásáról

Interpellációk:

Dr. Kiss Györgyné: Többen jelezték, hogy a Gyermekélelmezési Konyha környékén lévő
lakásokban a szennyvízcsatornákból rossz szag terjeng.

Tatár László polgármester: Utánanézünk a problémának.

Dr. Bognár Zoltán: A lakosok többször észrevételezték, hogy a körforgalomnál lévő
utcaneveket tartalmazó táblától nem látnak ki az autósok.

Tatár László polgármester: Megvizsgálják a jelzést.

Ficsor Dénes: Az önkormányzati utak rossz állapotára hívja fel a figyelmet, amit a
közlekedők is kritizáltak. A tél előtt végezni kellene egy felújítást, mert az autókban komoly
károk keletkezhetnek.

Tatár László polgármester: Tisztában vagyunk az utak állapotával, de ebben az évben nincs
anyagi forrás a karbantartásra. A 2013. évi START munkaprogramon belül pályáztunk a
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„közúthálózat karbantartása” projektre, amelyben 250 mFt-ot terveztünk és 178 fő
foglalkoztatására kerülne sor, ha a tervezetet támogatja a minisztérium. A szennyvízcsatorna
elkészültével az utakat, járdákat felújítjuk, illetve újraburkoljuk.

Dr. Bognár Zoltán: A szennyvízcsatorna beruházás elkészülte után 5 évig nem is adhatunk
be pályázatot az utak felújítására.

Tatár László polgármester: Valóban így van, ezért pályáztunk a START munkaprogramon
belül.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők elfogadják az interpellációkra adott
választ.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Tatár László polgármester: A képviselők hiányolták, hogy az I. sz. háziorvosi körzet új
háziorvosa nem mutatkozott be a testület előtt, ezért a doktornőt meghívták az ülésre. Felkérte
a doktornőt, hogy mondja el magáról, amit fontosnak tart.

Dr. Otrosinka Sylwia, az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosa röviden ismertette életútját és
tájékoztatja arról is a képviselőket, hogy 2012. január 1-től vállalkozási formában szeretné
működtetni a szolgálatot. Elnézést kért amiatt, hogy eddig nem mutatkozott be, de nagyon
messziről, Csongrád megyéből jöttek és nem tudott azon a testületi ülésen részt venni,
amelyen őt megválasztották.

Dr. Bognár Zoltán: A NAV mit állapított meg az ellenőrzés során?

Tatár László polgármester: Az összes dokumentációt bekérték a pályázattól a mai napig, de
nem tudjuk, milyen irányú az ellenőrzés.

Papp Róbert: Milyen tájékoztatást kaptak a felállításra kerülő Járási Hivatalokról?

Tatár László polgármester: Tájékoztattak arról, hogy október 31-ig megállapodást kell kötni
a Kormányhivatalnak és az Önkormányzatnak, ezért október 10-én rendkívüli ülést hívunk
össze. Bizonyos feladatok átkerülnek az önkormányzattól a Kormányhivatalhoz és ezzel
együtt 6 fő köztisztviselőt is 2013. január 1-től a Kormányhivatal foglalkoztat.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy szinte naponta kérnek a
Kormányhivataltól adatszolgáltatást. 6 fő köztisztviselő fog átkerülni a Kormányhivatalhoz, 4
fő szakágazati, 2 fő funkcionális feladatokat ellátó és a hozzájuk kapcsolódó ingó
vagyontárgyak, így az asztal, szék, számítógép, stb, amelyet a megállapodásban rögzítenek.
Fegyverneken valószínű, hogy kormányablak fog működni és az itt dolgozóknak nem kell
bejárni Törökszentmiklósra.

A képviselők egyéb hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.

2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester
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Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a 2012.
évi költségvetés módosítását. Az előterjesztés első oldalán helyesbítést javasol, az első
bekezdés utolsó mondatában az 1.106.759,- Ft helyett 2.106.759,- Ft a helyes összeg.

Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a helyesbítéssel és
9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
41/2012.(IX.28.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete, a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv
1/a., 1/b. és 1/c. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság több rendelet-tervezet
módosítását javasolja. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
előterjesztésében szerepel, hogy az üresen álló lakás tulajdonosát 50 %-os mértékű
adókedvezmény illeti meg. A bizottság javasolja, hogy az adókedvezményt törölje el a testület
és csak a beépítetlen telek tulajdonosait illesse meg az 50 %-os adókedvezmény. 2013. január
1-től a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, ami 14-16 mFt bevételkiesést jelent,
ezért át kell gondolni a kedvezményeket.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A 2013. évi költségvetésről az alábbi információval
rendelkezünk: Az iskolák átkerülnek állami fenntartásba, a többi feladat azonban az
önkormányzatoknál marad és az állami finanszírozás kiszámításánál országos átlagot számít a
2011. évi zárás alapján. Az önkormányzatoknál marad a helyi adók 50 %-a, amely a
településen csak a magánszemélyek kommunális adóját jelenti. Továbbá az iparűzési adó 1
%-a, valamint a gépjárműadó 40 %-a marad még az önkormányzatoknál. A két összeg
különbözete alapján kapják az önkormányzatok a finanszírozást. Az önkormányzatokat nem
ösztönzik az adók emelésére, hiszen a különbözetet garantáltan megkapják támogatásként.

Dr. Bognár Zoltán: Véleménye szerint, annak a lakosnak, akinek 3 ház van a tulajdonában,
az fizesse meg mindhárom ház esetén a kommunális adó teljes összegét.

Tatár László polgármester: Egyetért az előtte szólóval, de figyelembe kell venni azt is, hogy
vannak olyan emberek, akik örökség útján jutottak házhoz, illetve lakáshoz, ez vagyonnak
számít és e miatt nem kaphat segélyt az önkormányzattól, nem eredményez bevétel, tehát csak
terhet jelent a számára.
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Ficsor Dénes: Jelenleg nincsenek konkrét információink, ezért javasolja, hogy fogadjuk el a
rendelet-tervezeteket és csak a 2013. évi költségvetés alapjainak készítésekor döntsünk a
változtatásról.

Tatár László polgármester: Javaslata, hogy ne terheljük tovább a lakosság terheit az adók
emelésével, hiszen a hátralékok behajtása is egyre nehezebb. Törekedni kell arra, hogy az
önkormányzat a saját bevételeit növelje. A vállalkozások támogatása érdekében szeretné a
ciklus végére a jelenlegi 1,8 %-os iparűzési adót 1,5 %-ra csökkenteni. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a mai napon az önkormányzat számlájának egyenlege – 88 mFt, tavaly
ebben az időben – 190 mFt volt.

Papp Róbert: Csatlakozik Dr. Bognár Zoltán képviselő módosító javaslatához, hiszen a
Pénzügyi Bizottságnak is feladata a költségvetés átgondolása és a felelősségteljes
gazdálkodás. Politikai döntésnek tartja azt is, hogy a 3000 lakosnál kisebb településeknél
eltörlik az adósságot.

Dr. Bognár Zoltán: A bizottság módosító javaslatait ismerteti a képviselőkkel az alábbiak
szerint:
1.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben az üresen álló lakás
tulajdonosát 50 %-os mértékű adókedvezmény illeti meg. Ezt javasolják módosítani, tehát az
üresen álló lakás tulajdonosai is 9.000,- Ft-ot fizessenek.
2.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet szerint a vállalkozók az adóalap 1,9 %-át fizetik, a
bizottság nem javasolja módosítani, mert az 1 %-os csökkentés 2,5 mFt-tal kevesebb bevételt
jelent az önkormányzatnak.
3.) A vállalkozók támogatásáról szóló rendelet alapján a vállalkozók évi 3.000,- Ft
támogatásban részesülnek a foglalkoztatott statisztikai létszám szerint, ami 300,- Ft/fő-t jelent
havonta. Javasolja a bizottság, hogy a támogatást szüneteltessék.
4.) A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló rendeletben a mezőőri járulék emelését
javasolják az alábbiak szerint:

- szántó, kert, szőlő, zöldség, gyümölcsös (mintatér)500,- Ft/ha/év helyett 700,- Ft/ha/év
- gyep, legelő, rét (mintatér) 50,- Ft/ha/év helyett 100,- Ft/ha/év
- parlag 50,- Ft/ha/év helyett 100,- Ft/ha/év

Amennyiben földhasználó tulajdonában/használatában összesen 1 ha alatti földterület van a
mezőőri járulék összege művelési áganként:

- szántó, gyümölcsös (kert, szőlő, mintatér, zöldség)250,-Ft/év helyett 350,- Ft/ha/év
- gyep (legelő, rét, mintatér) 50,-Ft/év helyett 100,- Ft/ha/év

Tatár László polgármester: A mezőőri járulék emelését nem javasolja, mert a vállalkozók,
gazdák eddig is azt hangoztatták, hogy csak fizetnek és ezért szolgáltatást nem kapnak. A
mezőőrök nem őrzik a földterületüket, szinte nem is látni a határban őket.

Papp Róbert: Felháborítónak tartja, hogy a mezőőri járulék csökkentése ellenére sem teljesíti
minden vállalkozó a kötelezettségét, az előterjesztés szerint több mint 600 eFt kintlévőség
van.

További hozzászólás nem hangzott el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a
módosító indítványokat.
Az első módosító indítvány alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 7.
§ (1) bekezdés a. pontját hatályon kívül kell helyezni, e szerint az üresen álló lakás
tulajdonosának nem adnak adókedvezményt.
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A képviselők a módosító indítványt 4 igen szavazattal 5 nem ellenében nem támogatják, 5
igen szavazattal és 4 nem ellenében döntöttek viszont arról, hogy továbbra is 50 %-os
adókedvezményben részesülnek az üresen álló lakás tulajdonosai. 5 igen és 4 nem
szavazattal elfogadják a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
42/2012.(IX.28.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) számú rendelet
módosításáról

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

A második módosító indítvány alapján a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében a 8. § (1)
bekezdés a) pontjában nem kerülne csökkentésre az 1,9 %-os adó.
A képviselők a módosító indítvánnyal 4 igen szavazattal 5 nem ellenében nem értenek
egyet, az előterjesztésben lévő rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal 3 nem ellenében
elfogadják az alábbiak szerint:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
43/2012.(IX.28.) rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására

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

Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság
kezdeményezésére a vállalkozók támogatásáról szóló és a mezőőri szolgálat létrehozásáról
szóló rendelet módosítását pótlólag elkészítettük és a rendelet-tervezetek az ülés előtt
kiosztásra kerültek.

A harmadik módosító indítvány alapján a vállalkozók támogatása 2013. január 1-től
határozatlan ideig szünetelne.
A képviselők a módosító indítvánnyal 9 igen szavazattal egyetértenek, 9 igen szavazattal az
alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
44/2012.(IX.28.) rendelete

a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002. (VI.1.) számú rendelet módosítására

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)

A negyedik módosító indítvány alapján a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló rendeletben
emelnék a mezőőri járulékot.
A képviselők 4 igen szavazattal 5 nem ellenében nem támogatják a módosító indítványt,
továbbra is a régi díjtételek az érvényesek, a rendelet nem kerül módosításra.

A képviselők a lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról
szóló rendelet-tervezettel 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett egyetért
és az alábbi rendeletet fogadja el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
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45/2012.(IX.28.) rendelete
A lakások bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló

30/1993. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

A képviselők az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1
tartózkodás mellett az alábbiak szerint elfogadja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
46/2012.(IX.28.) rendelete

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) sz. rendelet módosítása

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

Dr. Bognár Zoltán: A település folyékony hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet
módosításánál a rendelet-tervezet 5. §-ának (1) bekezdésében módosítást javasol. A
„pénztárbizonylat” szövegrész helyébe a „nyugta” szövegrészt javasolja.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
47/2012. (IX.28.) rendelete

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)

A képviselők a közterület használatról szóló rendelet módosítását 7 igen szavazattal 1 nem
ellenében 1 tartózkodás mellett elfogadják és az alábbi rendeletet hozzák:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
48/2012.(IX.28.) rendelete

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)

Papp Róbert: Elmondja a képviselőknek, hogy a környező településeken jóval magasabbak
az árusítás alkalmából fizetett díjak, ezért javasolja, hogy a Fegyvernek Nagyközség
közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló rendelet 1. sz. mellékletének 2.)
pontjában a javasolt 354,- Ft+ÁFA helyett 500,- Ft+ÁFA legyen a díj.

Dr. Bognár Zoltán: A fegyverneki búcsú nagy rendezvény, sok árus érkezik a településre, de
a nagyobb áremelés miatt csökkenhet az árusok száma és ezzel összefüggésben a bevétel is.
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Tatár László polgármester: A búcsú megrendezéséből kb. 1 mFt bevétele van az
önkormányzatnak. A díj emelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a környező
településeken nagyobb rendezvények alkalmából kérik a magasabb árakat.

A képviselők 4 igen szavazattal 5 nem ellenében nem támogatják a módosítást, a díj
magasabb emelését. A rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás
mellett elfogadják és az alábbi rendeletet hozzák:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
49/2012.(IX.28.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről szóló
30/1995.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett
egyetértenek a település környezetvédelméről és Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló
előterjesztéssel és az alábbi rendeleteket fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
50/2012.(IX.28.) rendelete

A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
51/2012.(IX.28.) rendelete

Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) rendelet-tervezete

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

Szatlóczki Edit: Módosítást javasol a közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak
elnevezésről, valamint a házszámozásról szóló rendelet módosításakor. A rendelet-tervezet 1.
§-ában módosításra került a rendelet 6. § (3) bekezdésének b) pontja, módosító javaslata,
hogy a b) pont egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: „a változást követő 15 napon belül”.

A módosító indítvánnyal a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek, 7 igen szavazattal 1
nem ellenében 1 tartózkodás mellett az alábbi rendelet került elfogadásra:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
52/2012.(IX.28.) rendelete

Közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

A képviselők a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet 7 igen
szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás mellett elfogadják és az alábbi rendeletet
hozzák:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
53/2012.(IX.28.) rendelete

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: A tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Papp Róbert: Megköszönte mindenki segítségét, aki részt vett a rendelet előkészítésének
folyamatában. Felhívja a figyelmet arra, hogy a következő feladat a rendelet betartása lesz. Az
önkormányzat feladata, hogy a lakosok ismerjék meg a rendeletet és a törvények szerint
kötelezzék a tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítókat annak betartására.

Dr. Bognár Zoltán: Az elkészült rendeletet jónak tartja, de véleménye szerint betarthatatlan.

Szatlóczki Edit: Egyetért Dr. Bognár Zoltán képviselőtársával, a rendelet betarthatatlan. Az
önkormányzat feladata megnövekszik a különböző feljelentések kivizsgálása, valamint a viták
kialakulása miatt. Maga az előterjesztő is volt olyan ruhában a testületi ülésen, amely nem
hordható, be van tiltva. Milyen alapon kezdeményezte a tiltott, közösségellenes magatartásról
szóló rendelet elfogadását a képviselő?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az önkormányzati rendeletekben lévő szabálysértési
tényállásokat kivették, mert csak törvény állapíthat meg a jövőben szabálysértéseket. A
jogalkotónak az volt a célja, hogy az önkormányzatoknak ezzel a rendelettel
meghatározhatóak a magatartási szabályok.

Tatár László polgármester: A rendelet elfogadásával nem a büntetés a cél, hanem a
figyelmeztetés.

Papp Róbert: Szatlóczki Edit képviselő asszony személyemet támadta. Mi a kifogása a
rendelet ellen? Elmondta, hogy nem volt betiltott jelképet ábrázoló ruhában, de feltételezése
szerint képviselő asszony akkor nem szólt volna, ha piros csillag van a ruháján. Figyelembe
véve, hogy képviselőasszony nő, nem vitatkozik.

További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében
elfogadják az előterjesztést és az alábbi rendeletet hozzák:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2012.(IX.28.) rendelete

A tiltott, közösségellenes magatartásról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)

5.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi éves
ellenőrzési tervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: A korábbi tartalommal készítettük el az ütemtervet. 2013. január
1-től nagy változás válható, ugyanis a 6 fő Kormányhivatalhoz kerülő munkatárs között van a
belső ellenőr is. 2013. január 1-től nem lesz belső ellenőre az önkormányzatnak, ezt azonban
kötelesek vagyunk elvégeztetni, ezért jövő évtől külső személynek kell a belső ellenőrzésért
fizetni. Árajánlatot kért és kapott a Pénzügyminisztériumban dolgozó társaságtól, amely
területileg közel van. Felmerül annak a lehetősége is, hogy Kapusi Jánosné a jelenlegi belső
ellenőr végzi az ellenőrzést szabadsága ideje alatt, de ehhez a vezetője engedélye szükséges.
A 2013. évi éves ellenőrzési terv második oldalán javasol módosítást arra az esetre, ha a
vizsgálatokra, illetve az ellenőrzésre meghatározott napok nem elegendőek. Kérjük, hogy
soron kívül vizsgálatra határozzon meg a testület 20 napot, amely a „felhasználható revizori
napok száma ……” szövegrész után az alábbiak szerint kerül az ellenőrzési tervbe:
„SORON KÍVÜLI VIZSGÁLAT
Szükség szerint a felhasználható revizori napokra és terven felüli célellenőrzésre összesen 20
revizori napra vállalható kötelezettség.”
Ezzel együtt összesen 50 nap áll rendelkezésre a belső ellenőrzésre.

Ficsor Dénes: Miért Kapusi Jánosné megy a Kormányhivatalhoz, ha szükség van belső
ellenőrre?

Buzás Istvánné dr. jegyző: Létszámarányosan 6 fő átkerül a Kormányhivatalhoz. A
Jegyzőtől elviszik az államigazgatási feladatokat, csak önkormányzati feladat marad. Jelenleg
kb. 1,5 fő munkáját veszi át a Kormányhivatal, ezzel szemben azonban 6 fő köztisztviselő
kerül át, de információnk szerint 2013. október 1-ig további feladatok kerülnek a
Kormányhivatalhoz. Kapusi Jánosné rendelkezik humánpolitikai végzettséggel, amelyet a
Kormányhivatal megjelölt.

A képviselők további észrevételt nem tettek, a módosító indítványt 8 igen szavazattal 1 nem
ellenében elfogadják és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

120/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi éves ellenőrzési tervének
elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek
önkormányzatra vonatkozó 2013. évi éves belső ellenőrzési tervet e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Belső ellenőr
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(A határozat mellékletét képező ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete
tartalmazza.)

6.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és
az alábbi rendeletet fogadják el:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
55/2012.(IX.28.) rendelete

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

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.)

Nagy József képviselő távozik az ülésről.

7.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat működtetéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol, a határozati javaslat utolsó sorában a „Szolgálat fenntartását nem
tudja vállalni.” helyett „Szolgálat működtetését nem képes vállalni.” Szövegrész kerüljön. E
módosítással a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az oktatási bizottság módosító
javaslatával együtt elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Hozzászólás nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal
és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

121/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Szándéknyilatkozat az oktatási intézmény működtetéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 97. § (24) bekezdése alapján kifejezi szándékát, hogy a 2013-
2014-es tanévben az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat működtetését nem képes vállalni.

Erről értesül:
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1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója

2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
6.) Állami Intézményfenntartó

8.) napirend: Az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a
2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális
létszámtól való eltérés engedélyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester

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

Hillender Györgyné a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója: Két
észrevétele van. A köznevelési törvény fokozatosan kerül bevezetésre. Az óvodában a
maximálisan felvehető létszám 25 fő. Az elmúlt két hónapban vészesen csökkent az
óvodáskorú gyerekek száma, főleg az Annaházi Óvodában, hiszen a Tópartról, illetve annak
környékéről történt az elköltözés. Ebbe az óvodában jelenleg 45 gyereke jár, de többen is
jelezték, hogy ők is elköltöznek Fegyvernekről. Ennek nem kívánja az okát keresni, de azt
kihangsúlyozza, hogy ezek a gyerekek valószínűleg vissza fognak jönni a településre és
valamelyik óvodába fognak járni, csak a finanszírozás kezdő hónapjaiban nem szerepelnek a
létszámban. Mindenki előtt ismert, hogy 2014. szeptember 1-től kötelező lesz 3 éves kortól az
óvoda, az óvodai férőhelyek elegendőek lesznek a gyerekeknek. Kb. 15 gyerek töltötte be a 3
éves kort, de a szülő különböző indokok miatt nem íratja be az óvodába. A Központi és az
Újtelepi Óvoda nagycsoportjában nagyon magas a számított létszám. (32 és 31 gyerek) Kéri a
testület támogatását, járuljanak hozzá egy belső átcsoportosításhoz, hogy az Annaházi
Óvodából átkerülhessen 2 óvónő a Központi és az Újtelepi Óvodába.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

122/2012.(IX. 27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat fenntartásában levő közoktatási intézményekben a
2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok számáról és a felvehető maximális
létszámtól való eltérés engedélyezéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §. (2) bekezdésének c) pontja
alapján az 1, 2. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi a 2012/2013-as
nevelési, tanítási évben, a fenntartásában lévő közoktatási intézményekben
indítható csoportok, osztályok számát és engedélyezi a maximális létszámtól való
eltérést.
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Erről értesül:
1.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2.) Orczy Anna Általános Iskola , Szakiskola és EPSZ
3.) Tatár László polgármester
4.) Török Csaba polgármester
5.) Rédai János polgármester
6.) Buzás Istvánné dr. jegyző
7.) Képviselőtestület tagjai

9.) napirend: Művelődési Ház és Könyvtár „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ának
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

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

Molnár Barna a Művelődési Ház igazgatója: A szakfelügyeleti ellenőrzés során javasolták a
szabályzat átdolgozását, a szempontok alapján a felülvizsgálatot elvégeztük és a melléklet
szerint módosítottuk a könyvtárhasználati szabályzatot.

Dr. Bognár Zoltán: Mennyi a könyvtárba beiratkozottak létszám?

Molnár Barna: 2011. évben 682 fő iratkozott be a könyvtárba.

Bihari József: A határozati javaslat mellékletét tartalmazó „Könyvtárhasználati Szabályzat”-
tal a könyvtárhasználók jobban tudják jogaikat és kötelességeiket értelmezni.

A képviselők további kérdést nem tettek fel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

123/2012.(IX.27.) sz önkormányzati határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ának elfogadásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat melléklete
szerint elfogadja a Művelődési Ház és Könyvtár, könyvtárra vonatkozó
„Könyvtárhasználati Szabályzatát” a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §. (1)
bekezdés a. pontja alapján.

2.) Ezzel egyidejűleg a könyvtár használatáról szóló 73/1999.(IV.24.) sz.
önkormányzati határozat hatályát veszti.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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(A határozat mellékletét képező „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ot a jegyzőkönyv 17. sz.
melléklete tartalmazza.)

10.) napirend: Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

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

Szatlóczki Edit: A határozati javaslatban „2011. szeptember 1-i hatállyal” szerepel.
Véleménye szerint elírás történt, módosító indítványként javasolja az évszám 2012-re
javítását.

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

124/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rendjéről szóló határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés
b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési Konyha és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rendről szóló
44/2012.(III.29.) sz. határozatot 2012. szeptember 1-i hatállyal akként módosítja,
hogy ahol „önállóan működő intézmény vezetője” van, azon az önállóan működő
intézmény vezetőjének kinevezéséig

Temesváriné Bozsó Ágnes

köztisztviselőt kell érteni.

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.) Temesváriné Bozsó Ágnes köztisztviselő
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, munkaügy

11.) napirend: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, az Orvosi
Rendelő és a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Államkincstárral történő egyeztetés alapján kell módosítani
az Alapító Okiratokat, a szakfeladatok módosultak a jogszabályokkal összhangba. Az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának
módosítását átdolgozás után az októberi rendkívüli ülésen terjesztjük a testület elé, mert
szeptember 1-jével életbe lépett a törvény.

Ambrus Dénes: Ha az Államkincstár által javasolt módosítást végrehajtjuk, több százezer
forint többletköltséget jelent. Meg kellene győzni az Államkincstárt, hogy 3 hónap múlva
2013. január 1-től változás lesz és a módosítást akkor hajtsuk végre. Kifogásolták azt is, hogy
az iskolák közös neve és egy tagintézményének neve azonos, valamelyik megváltoztatására
lenne szükség. A Dózsa Gy. úti iskola nevelőtestülete ragaszkodik az Orczy Anna
elnevezéshez, a közös név megváltoztatása viszont még több anyagi terhet jelentene a
fenntartónak.

Buzás Istvánné dr. jegyző: Egyetért Ambrus Dénes intézményvezetővel. 2013. január 1-től
változások lesznek, a Magyar Állam készíti az Alapító Okiratokat, ezért októberben nem
kellene módosítani, de erről az Államkincstár dönt.

A képviselők kérdést nem intéztek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

125/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 156/1992.(XII.17.)sz. határozattal elfogadott és
59/1994.(IV.28.), 5/1999.(I.28.), 37/2000.(III.30.), 22/2001.(II.22.),
163/2001.(VII.16.), 96/2002.(V.6.), 159/2003.(XI.4.), 167/2005.(VIII.25.),
233/2005.(XII.15.), 37/2008.(III.27.), 88/2009.(IV.30.), 130/2009.(VI.11.),
225/2009.(XI.26.), 2/2010.(I.28.), 54/2010.(III.25.), 92/2011.(V.26.),
120/2011.(VI.23.), 1/2012.(I.5.), 99/2012.(VII.26.), 99/2012.(VII.26.), valamint
a 106/2012.(VIII.23.) sz. határozattal módosított Alapító Okiratát a törzskönyvi
bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletéből törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok:

„771100 Személygépjármű kölcsönzése
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
011100 Gabonaféle (kivéve rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése
011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022000 Fakitermelés
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
433200 Épületasztalos-, szerkezet szerelés
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433400 Festés üvegezés

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
702100 PR, kommunikáció

702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
782000 Munkaerő kölcsönzés
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkozatás”

2.) Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladatokkal:

„770000 Kölcsönzés, operatív lízing
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás
020000 Erdőgazdálkodás
430000 Speciális szaképítés
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult hosszabb

időtartamú közfoglalkoztatás
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és

kapcsolódó szolgáltatások”

3.) Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakágazattal:

„932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység”

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

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

126/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Orvosi
Rendelő 41/1993.(IV.28.) sz. önk. határozattal elfogadott és a 38/2000.(III.30.), a
99/2002.(V.6.), a 160/2003.(XI.4.), a 168/2005(VIII.25.), a 38/2008.(III.27.), a
132/2009.(VI.11.), valamint a 90/2011.(V.26.) számú határozattal módosított Alapító
Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja:



19

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. Törvény 4.§-a…” szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi
szöveg lép:

„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet…”

2.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
862101 Háziorvosi alapellátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „A költségvetési szerv besorolása:” szövegrész
„Gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul, továbbá a „gazdálkodási jogköre
szerint:” szövegrész törlésre kerül.

4.) Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „…meghatározott időre.” szövegrész „…legfeljebb
5 évig terjedő határozott időre.” módosul.

5.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti.

6.) Az Alapító Okirat 12.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Számlaszám: 11745066-15413666”

7.) Az Alapító Okirat 13.) pontjában az …”tárgyi…” szövegrész „alanyi…” szövegre
módosul.

8.) Az Alapító Okirat 16.), 17.), 18.) pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az alábbi 16.),
17.), pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet törlésre kerül és a 3.
sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul, valamint törlésre kerülnek a 6 jegyű
szakfeladat számok utáni kódszámok:

„16.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17.) A hatályos szakfeladat rend szerinti alaptevékenységeket a 2. sz. melléklet
tartalmazza.”

9.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok:
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„5629171 Munkahelyi étkeztetés

8690491 Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás

8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

8904411Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”

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

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

127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a
Gyermekélelmezési Konyha 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott és a
36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.),
158/2003.(XI.4.), 129/2009.(VI.11.), 11/2010.(I.28.), 88/2011.(V.26.), a
186/2011.(XI.24.), valamint a 213/2011.(XII.25.) sz határozattal módosított Alapító
Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. Törvény 4.§-a…” szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi
szöveg lép:

„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet…”

2.) Az Alapító Okirat 3.) pontjának „…meghatározott feladatok….” szövegrész
„…meghatározott közétkeztetési feladatokra...” módosul.

3.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:” pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
562900 Egyéb vendéglátás
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad
kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.

4.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „A költségvetési szerv besorolása:” szövegrész
„Gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul, továbbá a „gazdálkodási jogköre
szerint:” szövegrész törlésre kerül.

5.) Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „…határozatlan időre.” szövegrész „…legfeljebb 5
évig terjedő határozott időre.” módosul.

6.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti.

7.) Az Alapító Okirat 12.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Számlaszám: 11745066-15413848”

8.) Az Alapító Okirat 19.), 20.), 21.) pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az alábbi 19.),
20.), pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet törlésre kerül és a 3.
sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul, valamint törlésre kerülnek a 6 jegyű
szakfeladat számok utáni kódszámok:

„19.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

20.) A hatályos szakfeladat rend szerinti alaptevékenységeket a 2. sz. melléklet
tartalmazza.”

9.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok:

„6820021 Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadás
8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása

8904411Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”

10.)Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi szakfeladattal:

„680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

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

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

12.) napirend: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi munkatervének
módosításáról
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Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az 1956-os emlékmű koszorúzására nem október 18-án, hanem
2012. október 23-án 1000 órakor kerül sor, ezért módosítani szükséges a határozati javaslatot
az alábbiak szerint:
„A határozat „IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben OKTÓBER 18-án az
„ünnepi ülés” helyett OKTÓBER 23-án 1000 órakor „koszorúzás az 1956-os emlékműnél”
rendezvényre kerül sor.”

Nagy József képviselő visszatért az ülésre.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák:

128/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi Munkatervének módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Munkaterv
elfogadásáról szóló 177/2011.(IX.24.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak
szerint módosítja:

A határozat „IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben OKTÓBER
18-án az „ünnepi ülés” helyett OKTÓBER 23-án 1000 órakor „koszorúzás az 1956-os
emlékműnél” rendezvényre kerül sor.

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

13.) napirend: A NA-MI-BU Kft. üzletrész megvételre történt felajánlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság mindkét esetben a határozati
javaslat „B” alternatíváját javasolja elfogadásra, azzal a módosítással, hogy a „forrás
hiányában” szövegrész ne kerüljön a határozatba, hiszen 1.000,- Ft-ról van szó. Kérdése, hogy
az önkormányzatnak nem kellene felajánlani üzletrészét, hiszen évente 108.000,- Ft-ot
fizetünk működési költségre, haszon pedig nem származik az önkormányzat számára.

Tatár László polgármester: Véleménye szerint a jövőben tudja az önkormányzat az
üzletrészét hasznosítani. Kiírhatnak egy olyan pályázatot, amelynek feltétele egy
termelőcsoportban való részvétel, így gépekhez és eszközökhöz juthatunk.

Papp Róbert: 9 éve fizetjük a 108.000,- Ft-ot és ezért még nem kaptunk semmit.
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Nagy József: Az üzletrészt nem érdemes növelni, de nem javasolja az önkormányzat
üzletrészének eladását sem. Úgy indult, hogy ez a raktár új csatornákat indított volna
elsősorban a búzaértékesítésben. Ez ugyan nem valósult meg, de a lehetőséget ne zárjuk ki
azzal, hogy eladjuk az üzletrészt.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.
esetén a határozati javaslat „A” alternatíváját 2 igen szavazattal 5 nem ellenében 2
tartózkodás mellett nem fogadják el, a „B” alternatívájával 5 igen szavazattal 2 nem
ellenében 2 tartózkodás mellett egyetértenek, tehát nem vásárolják meg a 7.420.000,- Ft
értékű üzletrészt és az alábbi határozatot hozzák:

129/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők
Termelői Csoportja Kft-ben lévő üzletrészének megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem vásárolja meg
a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők
Termelői Csoportja Kft-ben lévő 7.420.000 Ft névértékű üzletrészét.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

A Németh és Társa Kft. esetén a határozati javaslat „A” alternatíváját 2 igen szavazattal 5
nem ellenében 2 tartózkodás mellett nem fogadják el, a „B” alternatívájával 5 igen
szavazattal 2 nem ellenében 2 tartózkodás mellett egyetértenek, tehát nem vásárolják meg a
490.000,- Ft értékű üzletrészt és az alábbi határozatot hozzák:

130/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői Csoportja Kft-
ben lévő üzletrészének megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem vásárolja meg
a Németh és Társa Kft. Nagykunsági Minőségi Búzatermelők Termelői
Csoportja Kft-ben lévő 490.000 Ft névértékű üzletrészét.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Németh és Társa Kft.
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5. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

14.) napirend: Fegyvernek, Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja az ingatlan
értékesítését.

Kérdés, észrevétel nélkül, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

131/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Ady E. út 5. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b/ alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Ady E. út 5. sz. (1836
hrsz.) alatti 2508 m2 nagyságú ingatlant értékesíti 250.000.- Ft-ért Hermann
András Fegyvernek Katona I. út 2. sz. alatti lakos részére.

2. Az adás-vétellel kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

3. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Hermann András

15.) napirend: Fegyvernek, Sallai út 7/A. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság azt javasolja, hogy az ingatlant
ne vásárolja meg az önkormányzat.

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal az ingatlant nem vásárolják
meg az alábbi határozat szerint:

132/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
Fegyvernek Sallai út 7/a. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem
vásárolja meg Szirtes Zoltánné 1203 Budapest Baross u. 5/a. B. ép.
III/4. sz. alatti lakostól.
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Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Szirtes Zoltánné

16.) napirend: Fegyvernek, Hársfa út 13/C. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

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

133/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek, Hársfa út 13/c. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek,
Hársfa út 13/c. szám alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg
Horváth István és Czifra Etelka Fegyvernek, Hársfa út 13/c. sz. alatti
lakosoktól.

Erről értesül: 1. Horváth István és Czifra Etelka
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselő testület tagjai

17.) napirend: Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a pályázat
benyújtását. Úgy gondolja, hogy 2013-ban és 2014-ben sem lesz lehetőség pályázni, most
pedig kifizetünk fölöslegesen 2 mFt-ot.

Tatár László polgármester: Az ÁNTSZ ellenőrzést fog tartani és kifogásolja, hogy nem
készült még el a fogorvosi rendelő akadálymentesítése, de látja a szándékot, hogy pályázni
szeretnénk és az előkészítés elindult, nem fog szankciót alkalmazni. Az előterjesztés
elkészítése előtt meggyőződtünk arról, hogy a terv megvalósítható, a forrás pedig biztosítható.

Ficsor Dénes: Legfontosabb kötelező feladatunk az egészségügy.

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadják el:
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134/2012.(IX.27) sz. önkormányzati határozat:

Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával kapcsolatos
pályázat benyújtásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2012
évi költségvetésének terhére bruttó 1.874.000 Ft összeg erejéig a Fegyvernek orvosi
rendelő rekonstrukciójára vonatkozó Észak-alföldi Operatív Program: Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járó beteg szakellátás fejlesztése című ÉAOP-4.1.2/A-12
azonosító számú pályázat előkészítésére.

2. Az előkészítésre vonatkozó szerződések aláírásával megbízza a polgármestert.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, települési menedzser

18.) napirend: „Település szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” c. projektjéhez kapcsolódó saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap
támogatás pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a pályázat
benyújtását.

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

135/2012.(IX.27.) számú önkormányzati határozat:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projektjéhez kapcsolódó saját
forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be az önkormányzatok
és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet keretében.

2./ Az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a „Települési
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című
(projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052) projekt
megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére vonatkozik.
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3./ Az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. 71. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti „munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek
foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke” értékelési
szempontot alkalmazza.

4./ A „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti összes bekerülési
költsége 2.780.143.739,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 444.694.472,- Ft saját
forrást szükséges biztosítani. Ezen összegből az Önkormányzat költségvetése
terhére biztosított 94.694.472 forint és 150.000.000 forint önkormányzati hitel.

A 6/2012. (III. 01.) BM rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata által igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a
3. és 4. pontban foglaltak figyelembe vételével 134.581.960,- Ft.

5./ A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és ütemezése az alábbiak
szerint alakul:

2012 2013 2014 Összesen

Önkormányzati saját forrás 12 690 824 71 011 433 10 992 215 94 694 472
Önkormányzati bankhitel 20 102 796 112 485 077 17 412 127 150 000 000
EU önerőalap támogatás alapját
képező önkormányzati önerő 32 793 620 183 496 510 28 404 342 244 694 472
Társulati hitel 26 803 728 149 980 103 23 216 169 200 000 000

KEOP támogatás
312 993

736 1 751 354 604 271 100 927 2 335 449 267

Összes költség
372 591

084 2 084 831 217 322 721 438 2 780 143 739

6./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

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

19.) napirend: A Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények
Termékcsoport Kft. összevonásával létrejött jogutód társaságban való részvételről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat „B”
alternatívájának elfogadását támogatja.

Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” alternatíváját,
amelyet a képviselők 9 nem szavazattal nem fogadnak el, a „B” alternatívával, amely szerint
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nem kíván tagja maradni a jogutód társaságnak 9 igen szavazattal egyetértenek és az alábbi
határozatot hozzák:

136/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport
Kft. összevonásával létrejött jogutód társaságban való részvételről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem kíván tagja maradni a
Mezőtúri Olajos Növények Kft. és a Nagykunsági Olajos Növények Termékcsoport
Kft. összevonásával létrejött jogutód társaságnak.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Mezőtúri Olajos Növények Kft.

20.) napirend: A 201/2011.(IX.30.) sz. önkormányzati határozat módosítása
Előadó: Tatár László polgármester

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a határozat
kiegészítésével és az alábbi határozatot hozzák:

137/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A 201/2011. (IX.30.) számú határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 201/2011.(IX.30.) számú határozatát az alábbi 8.
ponttal egészíti ki:

8. Az Önkormányzat a kivitelezési munkák elvégzésével megbízza a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézményt.
Az erről szóló megállapodás aláírásával megbízza a polgármestert.

E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

21.) napirend: Tiszabő Önkormányzata adósságrendezési eljárásával kapcsolatos
döntésről
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr. jegyző: A pénzügyi gondnok megkeresett bennünket, hogy a Vízműnél
fennálló tartozásukat rendezzék, ezért felajánlottak 9 db beépítetlen telket, a követeléssel
arányosan a felsorolt ingatlanok átvételéről nyilatkozni kell. Minden hitelezőnek ezeket a
telkeket küldte meg, ha többen jelentkeznek egyre, akkor közös tulajdonba kerül. Ha a testület
nem fogadja el az ingatlanokat, akkor a bíróság 30 napon belül dönt a készpénzzel történő
kiegyenlítésről és 15 napon belül lezárja az ügyet. Erről a testületnek kell dönteni.

Dr. Bognár Zoltán: Milyen telkekről van szó? Ha a Tisza parton tudunk telket venni 3.000,-
Ft-ért, azt később hasznosíthatnánk. Inkább választanám a két telket 3.000,- Ft-ért, mint
3.000,- Ft készpénzt.

Tatár László polgármester: Egyik telek sem található a Tisza parton, olyan területen van,
ami még a helyi lakosoknak és a többi hitelezőnek sem kell.

Papp Róbert: Csatlakozik Dr. Bognár Zoltán képviselőtársa véleményéhez.

Tatár László polgármester: Ezek a telkek nem érnek semmit, csak problémát okozna, hiszen
tele van szeméttel, amit az új tulajdonosnak kell eltakarítani.

További észrevétel nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

138/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszabő Önkormányzata adósságrendezési eljárásával kapcsolatos döntésről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete nem járul hozzá a
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Tiszabő Község
Önkormányzatával szemben meglévő 69.869 Ft-os követelésének rendezéséhez a
Tiszabő Község Önkormányzata adósságrendezési eljárás keretében felajánlott
ingatlanok követeléssel arányos átvételével.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Molnár György pénzügyi gondnok Kerszi Zrt.

22.) napirend: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításához SOS telefonok
vásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal kötelezettséget vállalnak 50 db segélyhívó
készülék megvásárlására bruttó 499.500,- Ft értékben és az alábbi határozatot hozzák:

139/2012(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításához SOS telefonok vásárlásáról
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
2012. évi költségvetés terhére 50 db myPhone 1030 HALO típusú segélyhívó készülék
megvásárlására bruttó 499.500 Ft összegre.

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

Tatár László polgármester megköszöni a résztvevők közreműködését és 17,45 órakor az ülést
bezárja.

Kmft.

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

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő


