
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei
ülésének jegyzőkönyvéhez

153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-
III. negyéves végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról

154/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012.
évi költségvetési tervkoncepciójáról

56/2012.(XI.23.) önk.rend. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosításáról

57/2012.(XI.23.) önk.rend. Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról

58/2012.(XI.23.) önk.rend. 2013. évi nyersanyagnormáról

59/2012.(XI.23.) önk.rend. Fegyvernek Önkormányzat tulajdonában lévő
utak forgalomszabályozásáról szóló rendelet
módosításáról

155/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Megállapodás felbontásáról (Körjegyzőség)

156/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Megállapodás felbontásáról (Orczy)

157/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Megállapodás felbontásáról (Óvoda)

158/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Megállapodás felbontásáról (Vízmű)

159/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról

160/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

161/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény 2008-2012. évi tevékenységéről
készült beszámoló elfogadásáról

162/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásról
(Fegyvernek, Kuncsorba, Örményes, Tiszaroff,
Tiszagyenda)
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163/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Salus-Med 2000 Bt. II. sz. háziorvosi szolgálattal
kötött feladat-ellátási szerződésről (Dr. Tóth
Sarolta)

164/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. LIFE-Volume Kft. I. sz. háziorvosi szolgálattal
kötött feladat-ellátási szerződésről (Dr.
Ottrosinka)

165/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Maya-Med Bt. III. sz. háziorvosi szolgálattal
kötött feladat-ellátási szerződésről (Dr. Méhész
Judit)

166/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Besze és Társa Bt. II. sz. házi gyermekorvosi
szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről
(Dr. Valentyina Kukszova)

167/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Euro-Poli-Dentál Kft. I. sz. fogorvosi szolgálattal
kötött feladat-ellátási szerződésről

168/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Euro-Poli-Dentál Kft. II. sz. fogorvosi
szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről

169/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Orvosi ügyeleti díjakról

170/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
2013. évi munkatervének elfogadásáról

171/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat által támogatott 2013. évi
ünnepekről és rendezvényekről

172/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és
áthelyezés helyszínének kijelöléséről

173/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Tartós kötelezettségvállalásról szóló előterjesztés
napirendről való levétele

174/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról

175/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Csillag út 22/b sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról

176/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. A fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú út átminősítéséről

177/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. A fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan értékesítéséről
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178/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Köztisztviselők teljesítmény-követelmények
alapját képező 2013. évi célokról

179/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének
módosításáról

180/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012.
évi folyószámla hitelt kiváltó áthidaló hitel
felvételéről

181/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Tokai László 8. osztályos tanuló részvételének
támogatása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Barta Józsefné, Gál Istvánné, Nardai Dániel, Hillender Györgyné, Temesváriné
Bozsó Ágnes intézményvezetők, Csőkéné Szekeres Anita gazdaságvezető, Angyal Csaba és
Kuntzer Mártonné csoportvezetők, valamint Nagy Róbert tü. alezredes a Szolnoki
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és munkatársa

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Külön köszöntötte a Szolnoki
Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében megjelent vendégeket.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit képviselőt jelöli ki.

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

21.) napirend: Köztisztviselői teljesítmény követelmény alapját képező 2013. évi célok
meghatározásáról

22.) napirend: Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
23.) napirend: Áthidaló hitel felvételéről
24.) napirend: Tokai László 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában

Tatár László polgármester: A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől jelezték, hogy
tájékoztatást szeretnének tartani a katasztrófavédelmet érintő jogszabály-változásokról, a
szervezeti és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem 2012. évben
végzett munkájáról. Javasolja, hogy a tájékoztatás megtartására a napirendek tárgyalása előtt
kerüljön sor, amellyel a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek.

Felkéri Nagy Róbert tü. alezredest, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Nagy Róbert: Nagy tisztelettel köszöntötte a képviselőtestület tagjait, bemutatkozott. A
képviselőknek kiadott tájékoztatást szeretné pár mondattal kiegészíteni a törvényi változások,
illetve az időközben létrejött szervezet miatt. 2012. január 1-ével megszületett az új
katasztrófavédelmi törvény, amely során a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásra
került, a tűzoltóság állami felügyelet alá vonásával megalakult az egységes állami
katasztrófavédelmi szervezet. A katasztrófavédelmi rendszerbe a tűzoltóságon és a polgári
védelmen kívül egy újabb szakterület is bekerült, az iparbiztonsági szakterület. Megyei
szinten 4 kirendeltség működik, Szolnoki, Karcagi, Mezőtúri és Jászberényi, amelyek I. fokú
hatóságként járnak el.

Dr. Bognár Zoltán: Hírekben hallotta, hogy a leendő tűzoltóknak katonai kiképzésen kell
részt venniük.
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Nagy Róbert: A sajtó egy kicsit ezt félreértelmezte. A Belügyminisztériumon belül
működnek, a költséghatékonyság növelése érdekében kitalálták az egységes rendészeti
képzést, amelyen minden leendő dolgozó azonos képzésen vesz részt és közben eldöntheti,
hogy a tűzoltóságnál, a rendőrségnél vagy más rendészeti szervnél helyezkedne el, hiszen a
további képzések ettől a választástól függnek. Az egységes rendészeti képzés annak
érdekében történik, ha valaki elágaztatás után mégis más pályát választana, (pl.: tűzoltó
helyett rendőr szeretne lenni) akkor ennek ne legyen akadálya, hiszen az alapképzés során
mindenki azonos képzést kap. Pl. a tűzoltónak készülő is részt vesz lőgyakorlaton, hiszen
később átképezheti magát rendőrnek is.

Tatár László polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és a kérdésre adott választ, sikeres
munkát és együttműködést kívánt az elkövetkező időkben.

Interpellációk:

Herman József: Több fiatal jelezte felé, hogy a településen a lehetőségekhez mérten létre
kellene hozni egy edzőtermet, konditermet, amelyet a jövő évi költségvetés tervezésekor
vegyenek figyelembe. A terem, illetve a gépek használatáért bérleti díjat fizetnének.

Tatár László polgármester: Megvizsgáljuk a lehetőségeket a felvetésre.

Az interpellációra adott választ a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója

Dr. Kiss Györgyné: A november 13-án megtartott konferenciáról szeretne többet hallani.

Tatár László polgármester: Egy konferencia jellegű összejövetelt szerveztek, amelynek a
„víz szerepe a vidékfejlesztésben” címet adták. Az elkövetkező időszak ivóvízzel, öntözéssel,
kapcsolatos állami stratégiájáról, az ezzel kapcsolatos teendőkről, valamint a várható
változásokról volt szó. Előadást tartott a Tiszamenti Regionális Vízmű igazgatója, milyen
stádiumban van a vízművek átvétele.

Szatlóczki Edit: November 12-én rendkívüli ülésre került sor, de erről a konferenciáról nem
esett szó, zárt összejövetelről van szó?

Tatár László polgármester: Fegyvernek csak a termet biztosította, nem mi voltunk a
szervezők. Nem nyílt lakossági fórum volt, hanem a környező települések szakemberei,
illetve a Belügyminisztérium képviselői vettek részt.

Papp Róbert: A konferenciára miért hívtak meg Fideszes párttagokat és miért nem az
önkormányzati képviselőket?

Tatár László polgármester: Nem a politikáról szólt az összejövetel, a meghívottak listáját
sem mi állítottuk össze.

Herman József: A konferenciáról videót készített, amit bárki megnézhet.

Dr. Bognár Zoltán: Ki tett állampolgársági esküt?
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Tatár László polgármester: Biró Elisabeta tett esküt.

A tájékoztatót a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják.

2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III.
negyedéves teljesítéséről

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről készült
előterjesztést.

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

A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót és az
alábbi határozatot hozzák:

153/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadására

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

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1)
bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi I-III. negyedéves
helyzetéről szóló tájékoztatót az 1-2-3. számú melléklet szerint elfogadja.

Erről értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Pénzügyi csoportvezető
6.) Pénzügyi szervező

(a határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1., 2., és 3. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési
tervkoncepciójáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatban módosítást javasol. A Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központnál történt ellenőrzés során hiányolták két idősek klubjának
akadálymentesítését, ezért a bizottság javasolja, hogy a 2013. évi tervkoncepció tartalmazza
ennek megoldását. A határozati javaslat 5. oldalán a 3.1. pont után a 3.2. pontba foglalják bele
a hiányosságot az alábbiak szerint.
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„3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek
Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.”
E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az oktatási bizottság
módosító indítványával és e kiegészítéssel elfogadásra javasolja a 2013. évi tervkoncepciót.

Nagy József: Milyen információ van arról, hogy az önkormányzatoktól átvállalják az
adósságok egy részét?

Tatár László polgármester: Az előzetes hírek szerint az 5000 fő feletti települések esetén 40
%-ot vállalnak át. Véleménye szerint megvizsgálják a települések sajátosságait és az alapján
döntenek az átvállalt összegről.

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

154/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervkoncepciójáról

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

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2013. évi költségvetési
koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat
költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2013. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a
várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként
vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3.,
4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként
(címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény)
belül szakfeladatonkénti részletezettséggel.

b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket
intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket
Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését
jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A
jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzatának benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2013. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.
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1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl.
tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2013. évi
költségvetéséről szóló 2012. évi ………….. törvényben meghatározott
normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított
összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez
kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell
egészíteni, max. a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát
kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.)
pontban foglaltakra.

1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni.

1.4. Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten
kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével.
A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a
nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel
a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai,
Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések
alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:

- búza 3,2 tonna/ha 40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó 1,5 tonna/ha 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa 3,0 tonna/ha 45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce 1,5 t/ha 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése a 2012. január 1. és december 31. között felmerült
költségek figyelembevételével készüljön.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:
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2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra
vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni
önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési
törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A II. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként, ami betegszabadságra használható el,
elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52.
figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke
tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell
tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen ……….,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött
felhasználású előirányzatként.

DOLOGI KIADÁSOK
Egyéb
dologi
kiadások

Energia Rehabilitációs
járadék

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

II. Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

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

IV. Művelődési Ház és
Könyvtár

V. Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Vízmű és

Községgazd. Int.
B.) Orvosi Rendelő

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,
pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot
tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a
központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető
figyelembe.

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek

II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek

IV. Művelődési Ház és Könyvtár
VI. Polgármesteri Hivatal

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya,
többlete (eFt)

( eFt)
A.) Gyermekélelmezési Konyha
B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
C.) Orvosi Rendelő

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Az V. címnél a (eFt)
- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra

- Közművelődési alapra
- Civil szervezetek támogatása alapra
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tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül
céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret 3.000 eFt
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján
iparűzési adóalanyok részére

1000 eFt

-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati
önrész

500 eFt

-környezetvédelmi alap ………….. eFt
-Vízmű fejlesztési tartalék …………… eFt
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték ………….. eFt

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap
megnevezése

eFt.

Lakás
Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap

2.72. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési
rendjéről szóló 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció
figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál :
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a
tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított –
6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.

2.74. A 2013. évi költségvetés ………………működési hiányt
tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok
erejéig tervezhetők.

(eFt)
1. Települési szennyvízhálózat kiépítése
2. Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása 2.000

3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és
III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.
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4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz.
melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2014-2015. évi kiadási és bevételi
előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény
szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött
felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

(eFt)
I. Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ
-pszichológus foglalkoztatása

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

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

V. Önkormányzat
-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése

A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

2012.12.31. 2013 . Évközi változás 2013.12.31.

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás
állásh.

Fogl. fő változás
ideje

átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás
álláshe

I.Csorba Mikro-térségi
Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek 18 13,815 +1 január 1. +0,75 19 14,565
Örményes 4 3,125 4 3,125
Kuncsorba 4 4,00 4 4,00

I. Intézmény összesen 26 20,94 +1 +075 27 21,69
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II.Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek 46 39,98 -3 -0,58 43 39,4

- ebből támogatott 3 0,58 -3 január 1. -0,58 0 0
Örményes 6 4,625 -6 január 1. -4,625 0 0
Kuncsorba 5 3,35 -5 január 1. -3,35 0 0

II. Intézmény összesen 57 47,955 -14 -8,555 43 39,4

III. Orczy A.Ált.Isk.
Orczy Anna tagintézmény 37,25 január 1. -37,25
Móra Ferenc tagintézmény 38,5 január 1. -38,5
Szakiskola 14,75 január 1. -14,75
EPSZ 5,5 január 1. -5,5
Fegyvernek összesen 96,0 január 1. -96,0
Örményes 12,25 január 1. -12,25
Kuncsorba 2,0 január 1. -2,0
-technikai létszám 0 - január 1. +20,75 20,75

III. Intézmény összesen 110,25 +20,75 20,75

IV. Műv.Ház és Könyvtár
-közalkalmazottak 9 5,86 9 5,86
IV. Intézmény összesen: 9 5,86 9 5,86
V, Önkormányzat
Közalkalmazottak 10 9,185 10 9,185
V. Intézmény összesen: 10 9,185 10 9,185
VI. Polgármesteri Hivatal
Köztisztviselők
-ebből Fegyvernek 25 23,625 -4 január 1. -4 21 19,625
-ebből Örményes 5 5 -5 január1. -5 0 0
VI. Intézmény összesen 30 28,625 -9 -9 21 19,625
A.) Gyermekélelmezési

Konyha

Közalkalmazottak 15 15 15 15
A.) Intézmény összesen 15 15 15 15
B.) Fegyv.Vízmű és

Községgazdálkodási Int.

Közalkalmazottak 46 41,7 -13 január1. -10 33 31,7
A.) Intézmény összesen : 46 41,7 -13 -10 33 31,7
C.) Orvosi Rendelő
Közalkalmazottak 11 10,75 11 10,75
B.) Intézmény összesen: 11 10,75 11 10,75
MINDÖSSZESEN -6,055 173.96

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
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5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező

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

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosításával
egyetért.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek az előterjesztéssel és az
alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
56/2012.(XI.23.) rendelete

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

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

5.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
57/2012.(XI.23.) rendelete

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

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

6.) napirend: 2013. évi nyersanyagnormáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi nyersanyagnormáról szóló rendeletet.

Kérdés, vélemény nem volt, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el a
rendeletet:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
58/2012.(XI.23.) rendelete

a 2013. évi nyersanyagnormáról

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

7.) napirend: Fegyverneki Önkormányzat tulajdonában lévő utak
forgalomszabályozásáról szóló rendelet módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester
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Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a rendelet
előterjesztésben szereplő szövegrésszel történő kiegészítésével.

Hozzászólást nem tesznek a képviselők, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testület
59/2012.(XI.23.) rendelete

a fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) rendelet módosításáról

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

8.) napirend: Társulási Megállapodások felbontásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Társulási Megállapodásának felbontásáról szóló határozati
javaslatban. A határozati javaslat 4. pontjában az alábbi szövegrészt javasolja törölni:
„annak érdekében, hogy a szerződő és fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat
legyen.”
A határozat 4. pontja az alábbi szövegre módosulna:
„4. A 2012. december 31-ig az intézményfenntartó társulás gondoskodik a közüzemi
szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról.”
E módosítással a határozati javaslatok elfogadását javasolja.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztéssel egyetért és
javasolja annak elfogadását.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

155/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozat:

megállapodás felbontásáról

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség
létrehozásáról szóló 46/2007.(III.26.)sz. határozattal elfogadott megállapodást

2012. december 31-i hatállyal felbontja.

2. A Körjegyzőség megszűnése után jelentkező Örményes községet érintő kiadások
forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére történő biztosítására kéri
az Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy vállaljon
kötelezettséget.
A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen:
– 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások,
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– 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai,
– dologi kiadás (pl. közüzemi számlák).

3. A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a 2. pontban
szereplő kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes
Önkormányzata Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének írásbeli – levél,
e-mail, fax – tájékoztatása alapján a tájékoztatásban szereplő időpontig a 11745066-
15409993 számú pénzforgalmi számlára utalja át.

4. A 2012. december 31-ig körjegyzőség gondoskodik a közüzemi szerződések
szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról annak érdekében, hogy a szerződő és
fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat legyen.

Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

156/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozat:

megállapodás felbontásáról

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról szóló 157/2007.(VI.29.)sz. határozattal elfogadott megállapodást

2012. december 31-i hatállyal felbontja.

2. Az intézményfenntartó társulás megszűnése után jelentkező Örményes és Kuncsorba
községeket érintő kiadások forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére
történő biztosítására Fegyvernek Önkormányzat kéri, hogy Örményes és Kuncsorba
Önkormányzatok Képviselőtestületei vállaljanak kötelezettséget.
A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen:
– 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások,
– 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai,
– dologi kiadás (pl. közüzemi számlák).

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a 2. pontban
szereplő kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes és Kuncsorba
Önkormányzatai az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatójának írásbeli – levél, e-mail, fax – tájékoztatása alapján a
tájékoztatásban szereplő időpontig a 11745066-15409993 számú pénzforgalmi
számlára utalja át.

4. A 2012. december 31-ig az intézményfenntartó társulás gondoskodik a közüzemi
szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról.

Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat igazgatója
3.) Tatár László polgármester
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4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai

157/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozat:

megállapodás módosításáról és felbontásáról

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményfenntartó társulás létrehozásáról szóló
158/2007.(VI.29.)sz. határozattal elfogadott megállapodást

2013. augusztus 31-i hatállyal felbontja.

2. Az intézményfenntartó társulás megszűnése után jelentkező Örményes és Kuncsorba
községeket érintő kiadások forrásának Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat részére
történő biztosítására Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy
Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok Képviselőtestületei vállaljanak
kötelezettséget.
A kötelezettségvállalással érintett kiadások különösen:
– 2012. december hónapra járó bér és egyéb személyi juttatások,
– 2012. december hóra járó személyi juttatások járulékai,
– dologi kiadás (pl. közüzemi számlák).

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2. pontban szereplő
kiadások pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeget Örményes és Kuncsorba
Önkormányzatai a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatójának
írásbeli – levél, e-mail, fax – tájékoztatása alapján a tájékoztatásban szereplő időpontig
a 11745066-15409993 számú pénzforgalmi számlára utalja át.

4. A 2013. augusztus 31-ig az intézményfenntartó társulás gondoskodik a közüzemi
szerződések szolgáltatónál történő mielőbbi módosításáról annak érdekében, hogy a
szerződő és fizető fél a fogyasztási hely szerinti önkormányzat legyen.

5. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal a 2013. augusztus 31-ig keletkező központi
irányítás költségeinek a községre jutó arányos részére.

6. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás módosítását 2013. január 1-i hatállyal a
melléklet szerint elfogadja.

Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletet tartalmazza.)

158/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozat:

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményesi Vízi közmű
üzemeltetésének átadásáról szóló 5/2001.(IV.02.)sz. határozattal elfogadott Társulási
Megállapodást

2012. december 31-i hatállyal felbontja.

Erről értestül: 1.) Örményes Község Önkormányzat - Török Csaba polgármester
2.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai

9.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Vélemény, kérdés nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az Alapító Okiratok
módosítását és az alábbi határozatokat hozzák:

159/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

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

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.), 24/2012. (II.14.) és a 45 /2012.(III.29.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegrésze hatályát veszti és helyébe az alábbi
szövegrész kerül:

„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdés alapján a
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2013. január 1.
napjával az alábbiak szerint adja ki:”

2.) Az Alapító Okirat 1.) költségvetési szerv c.) pontja hatályát veszti.

3.) Az Alapító Okirat 2.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 2.) pont kerül:
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„2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 1990.
(7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat”

4.) Az Alapító Okirat 3.) pontjának első és második francia bekezdése hatályát veszti
és helyébe az alábbi első és második francia bekezdés lép:

- „Az önkormányzat, polgármester, jegyző számára jogszabályban
meghatározott feladatok és a munkaszervezeti feladatai elvégzésének
előkészítése.

- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, polgármester,
jegyző döntéseinek végrehajtása.”

5.) Az Alapító Okirat 5.) pontjában az „Örményes közigazgatási területe” szövegrész
hatályát veszti.

6.) Az Alapító Okirat 8.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 8.) pont lép:

„8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 82. § (1) bekezdése alapján a
polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.”

7.) Az Alapító Okirat 9.) pontjának első, második és negyedik francia bekezdése
hatályát veszti és helyébe az alábbi első második és negyedik francia bekezdés lép:

- „Polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 63-73. §-ok szerint,

- Köztisztviselők: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

- Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény.”

8.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében törlésre kerülnek a 6 jegyű szakfeladat
számok utáni kódszámok.

9.) Az Alapító Okiratot a képviselőtestület egységes szerkezetben jóváhagyja és
kiadja.

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

160/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának
módosításáról
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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.),
106/2012.(VIII.23.), valamint a 125/2012.(IX.27.) sz. határozattal módosított Alapító
Okiratát 2013. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat 1.) „A költségvetési szerv” c.) pontja hatályát veszti.

2.) Az Alapító Okirat 3.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.) pont lép:

„3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. valamint a Képviselőtestület által meghatározott feladatok
végrehajtása.”

3.) Az Alapító Okirat 4.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.) pont lép:

„4.) Költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése.
b.) Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.
c.) Szennyvíz gyűjtés, szállítás.

d.) Települési hulladék begyűjtése, szállítása.
e.) Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése.
f.) Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység.
g.) Közutak üzemeltetése.
h.) Lakó-és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
i.) Zöld terület kezelés
j.) Temető fenntartás és működtetés.
k.) Mezőőri tevékenység és közcélú munka irányítása

Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
381 100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
381-103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,

átrakása

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad
kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja.”
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4.) Az Alapító Okirat 5.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.) pont lép:

„5.) Költségvetési szerv működési területe:
a.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe,
b.) Örményes Község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés,
települési folyékony és szilárd hulladék begyűjtése, szállítása)
c.) Törökszentmiklós Város közigazgatási területe (halászati tevékenység,

belvízöblözet üzemeltetés)
d.) Nagykörű Község közigazgatási területe (halászati tevékenység, erdő

gazdálkodás, belvízöblözet üzemeltetés)
e.) Tiszabő község közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés, települési

szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, szállítása)
f.) Kenderes város közigazgatási területe (belvízöblözet üzemeltetés)
g.) Kengyel Község közigazgatási területe (szilárd hulladék begyűjtése,

szállítása)
h.) Kuncsorba Község közigazgatási területe (települési folyékony és szilárd

hulladék begyűjtése, szállítása)
i.) Tiszapüspöki Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék

begyűjtése és szállítása)
j.) Tiszatenyő Község közigazgatási területe (települési szilárd hulladék

begyűjtése és szállítása)”

5.) Az Alapító Okirat 7.) pontjának francia bekezdései hatályát vesztik, helyébe az alábbi
szöveg lép:

„ - Bankszámlával rendelkező önállóan működő költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.”

6.) Az Alapító Okirat 12.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 12.) pont lép:

„12.) Kapacitás meghatározás

 Települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás: 4.240 t/év
 Települési folyékony hulladék begyűjtés, szállítás: 20.000 m3/év”

7.) Az Alapító Okirat 14.) pontjának harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti.

8.) Az Alapító Okirat 14.) pontjának harmadik bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel:

„Magyar Állam”

9.) Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletéből az alábbi szakfeladat törlésre kerül:
„360000 Víztermelés, kezelés, ellátás”

10.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből az „Alapvető szakágazati besorolás:
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás” hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Alapvető szakágazati besorolás:
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381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése”

11.) Az Alapító Okirat 3. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. sz.
melléklet lép:

„Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának 3. sz.
melléklete

Gépjármüvek listája

SORSZÁM RENDSZÁM TÍPUS
Leltári
száma

1. YEE-749 T-16 M Traktor 382
2. YEK-684 PÓTKOCSI 385
3. YGY-961 MTZ 1025 TRAKTOR 1512

4. LKR-014
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER 1682

5. YEE-752 T16 M TRAKTOR 440
6. YEK-685 PÓTKOCSI MBP 6,5 467
7. YHX-182 MTZ-80 1191
8. GYX-925 TOYOTA HILUX 736
9. YHX-183 MTZ 80 TRAKTOR 909
10. HWM-070 IVECO KOM.HULL.SZÁLL. 892
11. EZZ-762 CITROEN C-15 755
12. HKP-021 TOYOTA HILUX 858
13. YJP-359 GONDONI STARTRAKTOR 1749
14. YAX-784 PÓTKOCSI (FARMER) 1750

15. IZZ-582
MERCEDES ATEGO
Gépjármű és szippantó felépítmény 1357

12.) Az Alapító Okiratot a képviselőtestület egységes szerkezetben
jóváhagyja és kiadja.

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

10.) napirend: Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2008-
2012. évi tevékenységéről

Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a beszámoló elfogadását
javasolja.

Tatár László polgármester: A beszámoló kiegészítéseként elmondja, Fegyvernek jelezte a
szolgáltató felé, hogy a településen szeretné a kéményseprést saját maga végezni, ezért
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szükséges lenne 1-2 dolgozó képzésben való részvétele. Hosszú távon jelentős bevételi forrást
jelentene az önkormányzatnak.

Herman József: Miben látja a temetkezések minőségének javítását?

Nardai Dániel: Pl. más településen is a Fegyverneki Önkormányzat végezhetné a temetkezési
tevékenységet, a szakfeladat nyereséges és több település bevonásával a bevétel is növekszik.
A temetkezési szokások az utóbbi időben megváltoztak, egyre nagyobb számú az urnás
temetés, e miatt jobban igazodnunk kell az igényekhez.

Tatár László polgármester: Az idén kb. 5 köszönő levelet kaptunk azoktól a lakosoktól, akik
az önkormányzatnál intézték hozzátartójuk temetését. Jelenleg olyan szakemberek dolgoznak
az önkormányzatnál, akik a temetőben is tudnának munkát végezni, pl. sírok körüli betonozást
vagy keresztek, sírkövek felújítását.

Herman József: Temetések alkalmával tapasztalta, hogy a drága koszorúkat egymásra
pakolják, mely során a virágok összenyomódnak. Megoldást kellene találni, például egy
állványt lehetne készíteni és arra felakasztani a koszorúkat, csokrokat.

Szatlóczki Edit: Elmondja, hogy az utóbbi temetéseken a koszorúk alá fóliát helyeztek és így
a sírok nem lettek rozsdafoltosak a koszorúk vázától.

Nardai Dániel: Megkeressük a lehetőséget.

Nagy József: Az előterjesztésben szerepel a közkifolyók számának csökkentése. A nyár
folyamán jelezték, hogy a közkifolyóknál vízóraaknát készítenek és órát helyeznek ki. Ez
megvalósult?

Nardai Dániel: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy nem volt kapacitás a terv
megvalósítására, hiszen 3 fő végzi ezt a tevékenységet, ebben az évben 30 csőtörés volt a
településen, az 5 munkanapból pedig 2 munkanapot Örményesen töltenek.

Tatár László polgármester: Örményesen is végrehajtásra kerültek a beütemezett felújítások.
A Tiszamenti Regionális Vízművel egyeztetünk és 2013-ban fel kell szerelni a mérőórákat a
tényleges fogyasztás mérésének érdekében.

Egyéb hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a beszámolót
és az alábbi határozatot hozzák:

161/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény 2008-2012. évi tevékenységéről
készült beszámoló elfogadásáról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény 2008-2012. közötti időszak tevékenységéről készített
beszámolót elfogadja.
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2.) Megköszöni a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatójának
és dolgozóinak az eredményes működés érdekében végzett munkáját.

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

Az ülésre megérkezett Dr. Tóth Sarolta háziorvos.

11.) napirend: Orvosi ügyeleti ellátásra kötendő megállapodásról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, hogy 5 település részvételével összevont orvosi
ügyeleti ellátásra megállapodást kössenek.

Ficsor Dénes: Minden orvos egyetért ezzel?

Dr. Tóth Sarolta: Méhész doktornő nyilatkozta azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt
venni az ügyeletben. Véleménye szerint egy 7000 fős településnek szüksége van arra, hogy
helyben működjön az ügyeleti rendszer. Reméli, hogy az 5 település háziorvosai által
működtetett orvosi ügyelet megoldja a feladatot.

Papp Róbert: A költségeket a települések lakosságszámának arányában fogják viselni?

Tatár László polgármester: Törekednek arra, hogy a költségeket minden település a
lakosságszám alapján viselje. December 13-án átfogó ellenőrzés várható az Orvosi
Rendelőben, a törvény szerint az ügyeleti ellátásba mindenképpen be kell vonni
asszisztenseket és gépkocsivezetőket. A körzet növekedésével a dologi kiadások is
emelkednek, az I. féléves beszámolóból derül majd ki, hogyan alakulnak a költségek.

Dr. Tóth Sarolta: Egyetért Tatár László polgármesterrel, kevés az orvos és a nővér, az idő
megmutatja, hogyan fogják bírni a munkát hosszú távon az ügyeletben résztvevők. Nem csak
a bekerülési költség határozza meg az ügyelet további működését, hanem az is, hogy
fizikálisan hogyan bírják ellátni. Minden orvosnak, asszisztensnek ki kell vennie a
szabadságát és ha már egy ember kiesik, akkor nehéz lesz megoldani az ügyeletet. Az
elkövetkező hónapok megmutatják, hogy működőképes lesz-e a rendszer.

Ficsor Dénes: Milyen állapotban van a Tiszaroffi, Tiszagyendai út?

Tatár László polgármester: Most történik a felújítása.

Herman József: Méhész doktornő kijelentheti, hogy nem kíván az ügyeletben részt venni?

Tatár László polgármester: A doktornő ezt jelezte, várjuk a kérelmét.
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Dr. Tóth Sarolta: A jogszabály előírja, hogy a háziorvosnak 8 órát kell rendelkezésre állnia,
ebből 3 órának rendelési időnek kell lenni és az ügyeletben részt vehet. A jogszabály szerint
nem kötelező az ügyeleti ellátásban részt vennie.

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

162/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra

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

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az összevont ügyelet Fegyvernek
telephellyel Kuncsorba, Örményes, Tiszaroff és Tiszagyenda önkormányzatok
együttműködésével a feladatellátásról szóló Megállapodást a határozat melléklete
szerint elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Erről értesül: .
1./ Tatár László polgármester
2./ Rédai János polgármester Kuncsorba
3./ Török Csaba polgármester Örményes
4./ Kamarás Zsolt polgármester Tiszaroff
5./ Pisók István polgármester Tiszagyenda
6./ Buzás Istvánné dr jegyző
7./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
8./ Képviselőtestület tagjai

(A feladatellátásáról szóló megállapodást a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)

12.) napirend: Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati alapellátást végző orvosokkal
kötött feladat-ellátási szerződésekről

Előadó: Tatár László polgármester

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

Hozzászólás nem lévén, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a feladat-ellátási
szerződések megkötésével és erről az alábbi határozatokat hozzák:

163/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási
szerződésről.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a Salus-Med 2000 Bt. II. számú háziorvosi szolgálattal
kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2. A 92/1999. (VIII.19.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási
szerződés 2012. december 31-el hatályát veszti.

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

164/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási
szerződésről.

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a LIFE-VOLUME Kft. I. számú háziorvosi
szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést
megkösse.

2. A 111/2012.(VIII.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási
szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

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

165/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről.

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a Maya-Med Bt. III. számú háziorvosi szolgálattal
kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2. A 93/1999. (VIII.19.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási
szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.
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Erről értesül:
1./ Maya-Med Bt.
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

166/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási
szerződésről.

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a Besze és Társa Bt. II. számú házi gyermekorvosi
szolgálattal kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést
megkösse.

2. A 176/2003.(XI.20.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási
szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

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

167/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről.

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a Euro-Poli-Dentál Kft. I.sz. fogorvosi szolgálattal
kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2. A 138/2011.(VIII.25.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási
szerződés 2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül:
1./ Euro-Poli-Dentál Kft.
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
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4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

168/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal kötött feladat-ellátási szerződésről.

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Tatár
László polgármestert, hogy a Euro-Poli-Dentál Kft. II.sz. fogorvosi szolgálattal
kötött 2013. január 01-től hatályba lépő feladat-ellátási szerződést megkösse.

2. A 6/1997.(I.30.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott feladat-ellátási szerződés
2012.december 31-el hatályát veszti.

Erről értesül:
1./ Euro-Poli-Dentál Kft.
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5./ Képviselőtestület tagjai

13.) napirend: Orvosi ügyeleti díjakról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottsági ülésen nem született döntés.

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

Nagy József: Gál Istvánnétól kérdezi, hogy mondja el, mit jelent a vállalkozói díj, hogyan
kell azt számolni.

Gál Istvánné: Az orvos számlát állít ki az önkormányzat felé, az önkormányzat dologi
kiadásként kifizeti ez alapján.

Nagy József: A lényeg az, hogy az 1.850,- Ft óradíjban járulék a más egyéb költség is benne
van, amelyet a vállalkozó orvosoknak be kell fizetni.

Szatlóczki Edit: A bizottsági ülésen az „A” alternatíva elfogadását javasolta. A rendkívüli
ülésen kérték, hogy támogassuk Szapárfaluban a játszótér felújítását és a 4-es sz. főút mellett
emlékpark kialakítását. Miért nem lehet megszavazni az orvosoknak a magasabb ügyeleti
díjat, amikor szabadidejük feláldozásával is azért dolgoznak, hogy a településen élőket
gyógyítsák. Sem a játszótér, sem az emlékpark nem létszükséglet, az egészügyi ellátás
támogatása viszont igen, ezért az „A” alternatíva elfogadását javasolja.
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Ficsor Dénes: Az egészségügyet támogatni kell. Nagyon meg kell becsülni az orvosokat és az
asszisztenseket, hiszen a település lakóinak hangulata és egészsége függ tőlük. A magasabb
összegű óradíj elfogadása kb. 2 mFt többletköltséget jelentene az önkormányzat számára,
javasolja az „A” alternatíva elfogadását.

Tatár László polgármester: Mindenki érzi a döntés súlyát, de nem erről a 2 mFt-ról van szó.
Az ügyeleti ellátás bővítését is azért kezdeményeztük, hogy a költségeket csökkentsük, de ha
a költségek nem csökkennek, akkor nem volt értelme a két település bevonásának, csak plusz
terhet vállalunk. Javasolja, hogy a „B” alternatívát fogadjuk el és utána vizsgáljuk meg a
költségek alakulását, valamint azt is, hogy a háziorvosok hogyan tudják ellátni a betegeket az
ügyeletben. Január vagy február hónapban, amikor már ismerjük a költségvetést és a jövő évi
normatívát, ismét előterjesztjük a képviselőtestület elé.

Szatlóczki Edit: Ha az orvosi ügyeletet nem három, hanem Tiszagyenda és Tiszaroff
csatlakozásával öt orvos fogja ellátni, akkor a jelenlegi három ügyeletet ellátó orvos egy kicsit
tehermentesítve lesz, mert ritkábban kell ügyeletben részt vennie. Tehát nem csak pénzről van
szó.

Tatár László polgármester: Egyetért, valóban kevesebb ügyeletet kell ellátnia egy-egy
orvosnak, de a lakosságszám megemelkedett, 2600 fővel több. Az orvosok ezzel tisztában
vannak és vállalják.

Szatlóczki Edit: Úgy látja, hogy már döntöttek ebben a kérdésben, előre megbeszélték a
szavazást.

Nagy József: A közhangulat szerint a 2.000,- Ft vállalkozói díj sok pénz, de meg kell nézni,
hogy a befizetések után mi marad az orvosoknál, kb. 1.000,- Ft, amit még terheli a személyi
jövedelemadó.

Papp Róbert: Van-e mód év közben változtatni a háziorvosok vállalkozói díján?

Tatár László polgármester: A jövő évi költségvetés ismeretében újra tárgyalhatja a
képviselőtestület.

Dr. Tóth Sarolta: A háziorvosok a 2.000,- Ft/óra vállalkozói díj megállapítását kérték, de
megérti az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét, de az asszisztensek óradíját
méltánytalannak tartja.

Tatár László polgármester: Egyetért Dr. Tóth Sarolta doktornővel, valóban rendezni kell.

Ficsor Dénes: Nem ért egyet teljes mértékben Dr. Tóth Sarolta doktornővel, mert az
asszisztensek és a gépkocsivezetők az órabért megkapják, míg a háziorvosok a vállalkozói
díjnak csak egy részét.

Dr. Bognár Zoltán: Visszautasítja Szatlóczki Edit képviselő vádjait, kijelenti, hogy őt senki
nem kereste fel és kérte meg, hogyan szavazzon.

Papp Róbert: Szintén visszautasítja a vádat.
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Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a testület a „B” alternatívát fogadja el úgy, hogy
a határozati javaslatot egészítse ki az alábbi szövegrésszel:
A 2013. évi költségvetés ismeretében a januári ülésen ismét tárgyalja a képviselőtestület.

A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek Tatár
László polgármester kiegészítésével.
A képviselők az „A” alternatívát 1 igen szavazattal 5 nem ellenében 2 tartózkodás mellett
nem fogadják el, a „B” alternatívát 6 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 tartózkodás
mellett megszavazzák az alábbi határozat szerint:

169/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi ügyeleti díjakról

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz.
határozattal jóváhagyott és többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló
határozat V/2. pontját 2013. január 01-től az alábbiak szerint módosítja:

 háziorvosok: bruttó 29.600.- Ft/16 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétköznap
22.200.- Ft/12 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj hétvégén
és ünnepnapokon

 asszisztensek: bruttó 8.800.- Ft/16 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétköznap
6.600.- Ft/12 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétvégén és
ünnepnapokon

 gépkocsivezetők: bruttó 6.400.- Ft/16 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétköznap
4.800.- Ft/12 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétvégén és
ünnepnapokon

2.) A 2013. évi költségvetés ismeretében a januári ülésen ismét tárgyalja a
képviselőtestület.

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

14.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi
munkatervének elfogadásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosításokat javasol a munkatervben az alábbiak szerint:

1.) Az augusztusi ülést 22-ére tervezték, de a bizottság az augusztus 29-i időpontot
javasolja.

2.) Az október 17-i ülés napirendjénél nem Tatár László polgármester, hanem Buzás
Istvánné dr. jegyző az előadó.
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E két módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi munkatervet.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a munkaterv elfogadását
javasolja.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A bizottsági ülésen merült fel további módosítás.
1.) A június 20-i ülésen dönt a képviselőtestület a Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ igazgatói pályázat elbírálásáról, javasolja, hogy erre
együttes ülésen kerüljön sor, a munkatervben a szövegrészt egészítse ki az „együttes
ülésen” szövegrésszel.

2.) Javasolja, hogy a június 20-ai ülésen 2.) napirendként tárgyalja a testület a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Intézményfenntartó Társulási
Megállapodásának módosítását együttes ülésen.

3.) A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatójának kinevezése 2012.
augusztus 31-én jár le, ezért javasolja, hogy a testület ne az augusztusi ülésen döntsön
a pályázatokról, hanem a május 23-ai ülésen. Ez alapján az augusztusi ülés
napirendjei közül törölje, a május 23-ai ülésen nem a pályázat kiírását, hanem a
pályázat elbírálását tárgyalja a testület. A február 28-ai ülésre 4.) napirendként
kerüljön a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatási pályázat
kiírása.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítványokkal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

170/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról.

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2013. évi munkatervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

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

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)

15.) napirend: Az Önkormányzat által támogatott 2013. évi ünnepekről és
rendezvényekről
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítani javasolja a Magyar Kultúra Napja megrendezésének időpontját, 2013.
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január 26-ról 2012. január 19-re. E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozatban lévő támogatott ünnepeket, rendezvényeket és időpontjait.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal a módosítással
egyetértenek és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

171/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Az Önkormányzat által támogatott 2013. évi ünnepekről és rendezvényekről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben az
önkormányzat által támogatott ünnepek és községi rendezvényeket az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK

 Január 22. Magyar Kultúra Napja:

az ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. január 19.

 Március 15. Nemzeti Ünnep

megemlékezés időpontja: 2013. március 15.

 Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

megemlékezés időpontja: 2013. június 4.

 Augusztus 20. Állami Ünnep

megemlékezés időpontja: 2013. augusztus 20.

 Október 6. Nemzeti Gyásznap

ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 4.

 Október 23. Nemzeti Ünnep

ünnepség megrendezésének időpontja: 2013. október 23.

II. TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK

 Május 1.

megrendezésének időpontja: 2013. május 1.

 IV. Vándorló Bográcsok Találkozója
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megrendezésének időpontja: 2013. április 27.

 IX. Országos Diák Gulyásfesztivál

megrendezésének időpontja: 2013. május 18.

 Virágzó Tisza Napja

megrendezésének időpontja: 2013. június 21-22.

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

16.) napirend: A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének
kijelöléséről

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság két módosítást javasol a határozati javaslatban az alábbiak szerint:

1.) A határozati javaslat 1. pontjának szövegrészéből javasolja törölni az utolsó előtti sort:
„a megrongálást követően megmaradt és statikailag szilárd beépíthető részek
felhasználásával”, az utolsó sor pedig az alábbira módosul: „a 2. pontban
meghatározott helyszínen eredeti állapotában újraépíti.”

2.) A határozati javaslat 2. pontját az alábbi szövegrészre javasolja módosítani.
„2. A helyreállított emlékmű új helye:

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Annaházi temetőben
a mellékletben 1. sz. helyen megjelölt szabad terület.”

E módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az oktatási bizottság
módosításával elfogadásra javasolja az előterjesztést.

A képviselők vita nélkül, 6 igen szavazattal 2 nem ellenében a két módosítással
egyetértenek és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

172/2012.(XI.22.)sz. önkormányzati határozat:

A szovjet katonai emlékmű helyreállításáról és áthelyezés helyszínének kijelöléséről

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

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata a Magyar Köztársaság Kormánya és az
Oroszországi Föderáció Kormánya között, a háborúban elesett katonák és polgári
áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló,
Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás 3. Cikke; a Magyar Köztársaság
Kormánya és Ukrajna Kormánya között a háborúban elesett katonák és a polgári
áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi
helyzetéről szóló, 1996. november 16-án, Kijevben aláírt Megállapodás 3. cikke; illetve a
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Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a háborúban
elesett katonák és polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről,
valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló Kisinyovban, 1998. március 2-án, aláírt
megállapodás 3. Cikke rendelkezései szerint a fegyverneki Szent Imre téren lévő,
balesetveszélyesen megrongált szovjet katonai emlékművet a 2. pontban meghatározott
helyszínen eredeti állapotában újraépíti.

2. A helyreállított emlékmű új helye:

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Annaházi temetőben a
mellékletben 1. sz. helyen megjelölt szabad terület.

3. Az emlékmű helyreállításának és áthelyezésének teljes költségét Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat viseli.

4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat által meghozott 118/2012.(IX.13.) sz. határozatát
hatályon kívül helyezi.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Honvédelmi minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály Dr. Töll

László alezredes osztályvezető (Budapest 1885)
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)

17.) napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A köznevelési törvény hatályba lépése sok változást hoz. A jövő
héten az oktatási intézmény vezetőivel egyeztetést folytatunk arról, hogy mi kerül át az
államhoz és mi marad az önkormányzatnál. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosítását az egyeztetés után a decemberi ülésen tárgyalja a testület.

Mindkét bizottság az előterjesztés napirendről való levételét javasolja.

A képviselők kérdés nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a határozat módosításának
napirendről való levételét és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

173/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló előterjesztés napirendről való levétele

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról szóló előterjesztés tárgyalását
leveszi napirendről.

Erről értesül:
1. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselő- testület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

18.) napirend: Fegyvernek, Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását
javasolja.

Hozzászólás nélkül, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

174/2012.(XI. 22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Felszabadulás út 190. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Felszabadulás út
190. sz. alatti ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Májer Imréné 2060
Bicske Barsi J. út 3. sz. alatti lakostól.

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

19.) napirend: Fegyvernek, Csillag út 22/a sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslattal egyetért,
nem javasolja megvásárolni az ingatlant.

A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

175/2012.(XI. 22.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b.) alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Csillag út 22/a. sz. alatti
ingatlant forrás hiányában nem vásárolja meg Bozsó Istvánné Fegyvernek Csillag út
22/a. sz. alatti lakostól.

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

20.) napirend: Fegyvernek 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság mindként határozati javaslat
elfogadásával egyetért.

A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:

176/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat

a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átminősítéséről.

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a fegyverneki 083/1 hrsz-ú
2381m2 nagyságú ingatlan átminősítéséhez kivett közútról kivett major művelési ágra.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Kunhalom Agrária Kft.

177/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat

a fegyverneki 083/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről.

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

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a tulajdonát képező
fegyverneki 083/1 hrsz-ú major művelési ágú, 2381 m2 nagyságú ingatlant
Kunhalom Agrária Kft. Fegyvernek Szapárfalu major részére 279.000.- Ft-ért.

2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
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3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Kunhalom Agrária Kft.

21.) napirend: A köztisztviselői teljesítmény követelmény alapján képező 2013. évi célok
meghatározásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: A képviselőtestület eddig évente a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvény szerint határozta meg a köztisztviselők teljesítmény követelmény alapját képező
célokat, melyet a törvény szerint évente értékelt, ez a törvény február 29-én hatályát vesztette.
Ennek ellenére javasolja, hogy a képviselőtestület állapítsa meg a következő évi
teljesítménykövetelmény célokat, amely csak a 6. pont kiegészítésével tér el a korábbi évek
feladatainak meghatározásától.

A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

178/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

A köztisztviselők teljesítmény-követelmények alapját képező 2013. évi célokról

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

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek teljesítménykövetelmény alapján képező 2013. évi célokat az alábbiak
szerint állapítja meg:

1.) A Képviselő-testület a bizottságok törvényes működéséhez szükséges feltételek
biztosítása.

2.) Az önkormányzati rendeletek érvényesülésének vizsgálata.
3.) Munkakört érintő, munkáltató által meghatározott továbbképzésen való részvétel

önkormányzati támogatással.
4.) Társulási feladatok segítése.
5.) Kintlévőségek csökkentése.
6.) A Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatalhoz, tankerülethez átkerülő feladatok

átadása.

A határozatról értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

22.) napirend: Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A horgászegyesületek képviselőivel a múlt héten egyeztetésre
került sor, amelyen az egyesületek a halgazdálkodási terv módosításával kapcsolatban
egységes álláspontot alakítottak ki, amit az előterjesztés tartalmaz.
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Ficsor Dénes: A szakfeladat nyereséges vagy veszteséges?

Nardai Dániel: A szakfeladat nyereséges, 1 fő halőr bére és járuléka, valamint a telepített hal
költsége jelenik meg kiadásként.

Tatár László polgármester: A költségek csökkentése érdekében kezdeményezték, hogy a
kétnyaras pontyot bevételtől függően telepítsék, hiszen a kétnyaras pontyot nem lehet kifogni,
ha valaki mégis kifogja, már nem dobja vissza. Arról is tájékoztatja a képviselőket, hogy
2011. óta 1 mFt-tal olcsóbban kapjuk ugyanazt a mennyiségű halat, mint az előző években.

Dr. Bognár Zoltán: Tudomása szerint a szakfeladat soha nem volt nyereséges.

Egyéb hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

179/2012.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Tervének módosításáról

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóréti Holt-Tisza
Halgazdálkodási Tervét az alábbiak szerint módosítja és hagyja jóvá:

1. A Halgazdálkodási terv III. pontjában szereplő évenkénti kihelyezési
arányszámok az alábbiak szerint módosulnak:

„Halfa korosztály db átlagsúly db/ha kg kg/ha
dkg/db

Ponty háromnyaras 9500 150 100 14250 150
Süllő kétnyaras 570 20 6 114 1,2

Terveink szerint évente 3800 kg kétnyaras ponty és kb 200e Ft értékű kárász, ill.
különböző állóvizet kedvelő keszegféle kihelyezésére kerülhet sor. Ennek pontos
mennyiségi adatait, (darabszám, egyedsúly, össsz-biomassza), a mindenkori piaci
lehetőségek határozzák meg.”

2. A Halgazdálkodási terv II. 4. pontja:

„Csónakos és etetőhajós éves pótjegy 2.500 Ft”

helyébe az alábbi rendelkezés lép

„Csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy 4.000 Ft”

3. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
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„Stégről horgászati tevékenység csak éves csónakos-etetőhajós-stéges éves pótjegy
birtokában végezhető”

4. A Halgazdálkodási terv II. 6.1. pontjából az alábbi rendelkezés törlésre kerül:

„Napijegy birtokában csónak és etetőhajó használat sem engedélyezett”

5. A Halgazdálkodási terv II. 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„ Női területi éves 8.000 Ft”

6. ” A Halgazdálkodási terv II. 6. 1. pontja:

„Csónak használata csak az 5. tóegységen, etetőhajó használata pedig csak a 4.
tóegységen engedélyezett”

helyébe az alábbi rendelkezés lép

„Csónak használata csak az 5. tóegységen, etetőhajó használata pedig a 4.és 5.
tóegységen engedélyezett”

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
4. Képviselőtestület tagjai

23.) napirend: Áthidaló hitel felvételéről
Előadó: Tatár László polgármester

Angyal Csaba: Az önkormányzat 2012. júniusában kötötte meg a folyószámla
hitelszerződést, melynek értelmében 2012. november 30-tól 170 millióról 150 millióra
csökken a felhasználható keret összeg és 2012. december 21-én lejár a szerződés. A
sajtóhírekből ismeretes az 5.000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok esetében az állam
átvállalja az adósság 100 %-át, a többi önkormányzatnak pedig lehetőséget biztosít áthidaló
hitel felvételére. Ennek a hitelnek a felvételéhez szükséges a határozati javaslat elfogadása.

Dr. Bognár Zoltán: Miért kell ezt a hitelt felvenni?

Angyal Csaba: Ha ezt a hitelt nem vesszük fel, akkor az önkormányzat működésképtelen
lesz. Az áthidaló hitelt csak hiteltörlesztésre fordíthatjuk.

Tatár László polgármester: Az új megállapodás szerint 5 év alatt a hitelt vissza kell fizetni.
Azt még nem tudjuk, hogy az állam mennyi adósságot vállal át az 5.000 fő feletti
lakosságszámú önkormányzatoktól.

Ficsor Dénes: Véleménye szerint havi bontásban kell elkészíteni a bevételeket és kiadásokat,
mert elképzelhető, hogy februártól semmit nem tudunk fizetni.
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Tatár László polgármester: Akkor vagyunk nyugodtak, ha van a számlánkon 20 mFt,
amihez bármikor hozzányúlhatunk. Nem tisztázott még, hogy a gépjárműadó hány %-a marad
az önkormányzatnál.

A képviselők további észrevétel nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

180/2012.(XI. 22.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi folyószámla hitelt kiváltó áthidaló
hitel felvételéről.

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

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az OTP Bank NyRt-vel kötött 2012. évi
folyószámla hitel szerződés I.3. pontja alapján 2012. december 21-ig rendelkezésre
álló 150 millió erejéig áthidaló hitel felvételét kezdeményezi az OTP Bank NyRt-nél
mint számlavezető pénzintézetnél.

2.) Az 1.) pontban szereplő hitel összege teljes egészében a 2012. december 21-én
fennálló folyószámla hitel törlesztésére fordítandó.

3.) A hitelszerződés eredményeként jelentkező fizetési kötelezettséget az Önkormányzat
beépíti az éves költségvetéseibe.

4.) A határozat 1. számú mellékleteként elfogadja az áthidaló hitellel kapcsolatos, a 2012-
es költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintést.

5.) A határozat 1.számú függelékeként elfogadja a Az Önkormányzat rövid szöveges
indoklással ellátott tájékoztatását

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Magyar Államkincstár
5. OTP Bank NyRt. Szolnok

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 12.sz. melléklete tartalmazza.)

24.) napirend: Tokai László 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában

Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit: Az oktatási bizottság javasolta e napirend felvételét, mert Tokai László 8.
évfolyamos tanuló tovább szeretne tanulni és ehhez szükséges egy nyilatkozatot kiadni. A
képviselőtestület pályázatot nyújthat be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételére. Az önkormányzat anyagi támogatást nem
nyújt, de elviekben támogatja a tanulót.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal támogatják Tokai László tanulót, hogy a
település képviseletében vegyen részt a programban és az alábbi határozatot hozzák:

181/2012.(XI. 22.) sz. határozati javaslat:
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Tokai László 8. évfolyamos tanuló részvételének támogatása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában

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

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Tokai László 8. évfolyamos tanuló (an.: Czakó Mariann),
Fegyvernek település képviseletében vegyen részt a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani
számára.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot - a határozattal együtt - határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2012. december 10.

Felelős: Tatár László polgármester

Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény vezetője
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Tatár László polgármester
5.) Buzás Istvánné dr. jegyző
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Tatár László polgármester megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és az ülést 17,55 órakor
bezárja.

Kmft.

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

(: Szatlóczki Edit :)
Jkv. hitelesítő


