TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 13-ai
ülésének jegyzőkönyvéhez

61/2012.(XII.14.) rend.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének 7/2012.(II.24.) rendelet
módosításáról

62/2012.(XII.14.) rend.

A közterület és külterületi földrészletek,
külterületi utak elnevezéséről, valamint
házszámozásáról szóló rendelet módosításáról

190/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Utcák elnevezéséről

63/2012.(XII.13.) rend.

A tiltott, közösségellenes magatartásról szóló
54/2012.(IX.28.) rendelet hatályon kívül
helyezéséről

64/2012.(XII.14.) rend.

A 2012. évi nyersanyagnormáról
45/2011.(X.28.) rendelet módosításáról

65/2012.(XII.14.) rend.

A 2013. évi nyersanyagnormáról szóló
58/2012.(XI.23.) rendelet módosításáról

66/2012.(XII.14.) rend.

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

191/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Az általános iskola egyházi fenntartásáról

192/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
megszüntetéséről és az Alapító Okiratának
hatályon kívül helyezéséről

193/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ fegyverneki telephelyére készített
szakmai terv elfogadásáról

194/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
„Roma
emberek
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat
benyújtásáról

195/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének
rekonstrukciójával
kapcsolatos
pályázat benyújtásáról

196/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról

szóló
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197/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Művelődési Ház
kinevezéséről

198/2012.(XII.13.) sz. önk.hat.

Zárt ülésen

és

Könyvtár

igazgató
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 13-ai
ülésén.
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József,
Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr.
jegyző, Barta Józsefné, Ambrus Dénes, Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Angyal
Csaba és Kuntzer Mártonné csoportvezetők
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 8 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:
13.) napirend: Fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének rekonstrukciójával
kapcsolatos pályázat benyújtásáról
14.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosításáról
Tatár László polgármester: A napirendek tárgyalásával kapcsolatban javasolja, hogy a 11.)
és 12.) napirendet az ülés végén tárgyalja a képviselőtestület és a 12.) napirendet zárt ülésen.
A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a napirendek sorrendjének módosításával.
A képviselők nem interpellálnak.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
A képviselők a tájékoztatóval kapcsolatban kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen
szavazattal elfogadják.
2.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet
fogadják el:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
61/2012.(XII.14.) rendelete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.)
rendelet módosításáról
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(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2., 3., és 4. sz.
melléklete tartalmazza.)
3.) napirend: A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről,
valamint a házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról és
Fegyverneken utcák elnevezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását. Kérdezi, hogy határidőt szabtak-e a végrehajtásra és az ezzel járó költségeket ki
viseli?
Tatár László polgármester: Információink szerint a teljes költséget az állam fedezi.
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság feladata lesz a beérkezett javaslatok értékelése és az áprilisi ülésre történő
előterjesztése. Milyen módon történik az adatgyűjtés?
Tatár László polgármester: A bizottság feladata lesz, hogy felvegye a kapcsolatot például a
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával, aki segítségükre lesz történelmi nevek
keresésében, illetve az érintett utcában lakók véleményét is kikérhetik és a beérkezett
javaslatokat a testület előtt ismertetik.
Egyéb észrevétel nincs, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a rendelet
módosításával az alábbiak szerint:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
62/2012.(XII.14.) rendelete
A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
A képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
190/2012.(XII.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Utcák elnevezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri az Oktatási,
Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az egyes törvényeknek a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján lefolytatott
utcák elnevezéséről szóló javaslatot 2013. áprilisi ülésre terjessze elő.
Erről értesül:
1.) Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
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5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) napirend: Tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért a rendelet hatályon kívül
helyezésével.
A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet
alkotják:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
63/2012.(XII.14.) rendelete
A tiltott, közösségellenes magatartásról szóló 54/2012.(IX.28.) rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: 2012. és 2013. évi nyersanyagnormáról szóló rendeletek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi rendeleteket fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
64/2012.(XII.14.) rendelete
a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
65/2012.(XII.14.) rendelete
a 2013. évi nyersanyagnormáról szóló 58/2012.(XI.23.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az Örményesi és Kuncsorbai Önkormányzat Képviselőtestülete
még nem tárgyalta a térítési díjakat és a Fegyverneki rendeletnek teljes egészében
tartalmaznia kell a két település képviselőtestülete által elfogadott térítési díjakat. E miatt
javasolja, hogy a rendelet-tervezet 2. §-át a januári ülésén tárgyalják a képviselők, tehát a
rendelet-tervezet 2. §-át törölje a testület és a 3. § módosuljon 2. §-ra az alábbiak szerint:
„2. § E rendelet 3013. január 1-én lép hatályba.”
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító javaslattal és 8
igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
66/2012.(XII.14.) rendelete
a szociális ellátás szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosítására.
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Az általános iskola egyházi fenntartásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság módosítást javasol a határozati javaslatban az alábbiak szerint:
1.) A határozati javaslat utolsó sorában törölje a testület a „lakosság” szövegrészt és e
miatt az utolsó sort az alábbira módosítsa a testület: „képviselőtestület egyetért a
kezdeményezéssel.”
E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja határozatot.
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az oktatási bizottság módosító
indítványával egyetért és azzal elfogadásra javasolja a határozatot.
Szatlóczki Edit: A napirenddel kapcsolatban szeretné ismertetni az előzményeket, kéri, hogy
a jegyzőkönyvbe szó szerint kerüljenek bele az elhangzottak.
„Összefoglaló
2012. szeptember 13-án a rendkívüli ülés után polgármester úr beszélgetést kezdeményezett,
melyben lehetőségként felvetette a fegyverneki iskolák egyházi fenntartásba kerülését. A
felvetett téma nem lakossági kezdeményezés volt, néhány személy felvetéseként került a
képviselő-testület elé. Hozzászólásomban kifejtettem meglepődésemet, hiszen a község
lakosságának túlnyomó része nem gyakorolja a vallását. Elmondták, hogy nem jó a
megközelítésem, mert nem a vallásról van szó, hanem a „jobb érzésű szülőknek” lenne
megoldás gyermekeik elkülönítésére a problémás és cigány tanulóktól. Ezzel nem értettem
egyet, mert a törvény tiltja a szegregációt, jeleztem, hogy ez a kezdeményezésfeszültséget
generál a község lakosainak körében. A probléma egyébként sem csak helyi, hanem
társadalmi jelenség.
Ezután októberben két alkalommal nyílt lehetősége a katolikus egyház képviselőinek a
meghallgatására és a lehetőségek megismerésére. Az egyház képviselői sem költségvetési
szempontból, sem a problémás tanulók és családok magaviseletének, értékrendjének
javítására nem kínáltak különösebben megnyugtató megoldási lehetőségeket. Polgármester úr
ígéretet tett arra, hogy amennyiben a nevelőtestület döntő többsége nem ért egyet az egyházi
fenntartásba kerüléssel, nem folytat további tárgyalásokat.
Ezután összevont nevelőtestületi értekezleten (Orczy-Móra: 65 fő) összefoglaltuk a hallottakat
és titkos szavazással véleményt nyilvánítottunk az egyházi fenntartásba kerülésről. A szavazás
eredménye: 78 % nem kíván egyházi fenntartásba kerülni, 22 % igen. A Móra tagintézmény
nevelőtestülete kérte, hogy a tagintézmény szavazati aránya legyen megkülönböztetve. A 25
fős nevelőtestületből 23 fő volt jelen, melyből 12 fő az egyházi fenntartásra szavazott.
Meggyőződésem, hogy az erkölcsi és vallási nevelés elsődleges színtere a család. Az iskola a
törvényi és jogszabályi előírásoknak a keretein belül tud szabályozni. A 2007-ben létrehozott
intézményi társulásnak mind szakmai, mind gazdasági hozadéka is volt. Példaként emelem ki
a pályázati lehetőségeket, melyek által az intézmény 235 millió forinttal gazdagodott. A
pályázatok elnyerésének egyik kardinális feltétele volt az integrált nevelés biztosítása. A
tagintézményekben azonos feltételek voltak biztosítva a pályázatok, a szakmai munka, a
továbbképzések, a továbbtanulás, a szakkörök, egyéb kulturális és sportrendezvények
kapcsán.
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Elfogadhatatlannak tartom, hogy az említettek alapján támogassam az iskolák közötti
szegregációt.”
Papp Róbert: A képviselőasszonytól kérdezi, hogy erre miért volt szükség?
Szatlóczki Edit: Fontosnak tartotta elmondani az előzményeket és a szülők is erre kérték.
A képviselők további észrevétel nélkül, 7 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi
határozatot hozzák:
191/2012.(XII.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Az általános iskola egyházi fenntartásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete jogszabályi felhatalmazás
hiányában a képviselőtestülethez címzett, képviselőtestületnél kezdeményezett több
aláírással ellátott kérelemről - mi szerint az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye
egyházi fenntartású intézmény legyen - nem dönthet, azonban e kérelmet a
fenntartóhoz történő átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz csatolja, azzal, hogy a
képviselőtestület egyetért a kezdeményezéssel.
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója
2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Móra
Ferenc Általános Iskola Tagintézmény vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselőtestület tagjai
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
8.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül
helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság két módosítást javasol az alábbiak szerint:
1.) A határozati javaslatban javasolja törölni a „beolvadással” szövegrész előtti
gondolatjelet.
2.) A megszüntető okirat 5. pontjának negyedik francia bekezdésében a „…..létszám
tekintetében jogutód:” szövegrész utáni „Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat”
szövegrészt javasolja törölni és az alábbi a.) és b.) pontot javasolja:
„a.) Fegyverneki telephelyű intézmények esetén: Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat
b.) Örményesi telephelyű intézmények esetén: Örményes Község Önkormányzat.
E módosítással a bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság a módosításokkal egyetért és a határozati javaslat
elfogadását javasolja.
Ambrus Dénes: A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat tagja a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulásnak, ami 2012. december 31-én meg fog szűnni, ezért a két
ünnep között erről még dönteni kell a képviselőtestületnek.
Kérdés nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosításokkal és 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
192/2012.(XII.13.) sz.
Orczy

Anna

Általános

önkormányzati határozat
Iskola,

Szakiskola

és

Egységes

Pedagógiai

Szakszolgálat

megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervet beolvadással megszünteti és a 162/2005. (VIII.25.)
68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okiratot és annak módosításait
2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a mellékelt „Megszüntető Okirat”
alapján.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
Képviselőtestületek tagjai

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki
telephelyére készített szakmai terv (intézkedési terv) elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Barta Józsefné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy augusztusban hatósági ellenőrzést történt
az intézményben a működési engedéllyel kapcsolatban. Az ellenőrzés több hiányosságot is
feltárt, többek között, hogy az intézmény nem rendelkezik szakmai (intézkedési) tervvel, ezért
szükséges a fegyverneki telephelyre készített szakmai tervet a képviselőtestületnek
elfogadnia, amely tartalmazza a feltárt hiányosságok megvalósításának ütemezését.
Tatár László polgármester: Az idő rövidsége miatt javasolja, hogy a szakmai tervben 2012.
december hónapra tervezett küszöbök kivételét tegyük át 2013. évre.
A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
193/2012(XII.13.) sz.

önkormányzati határozat:
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A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére
készített szakmai terv elfogadásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére készített szakmai tervet
a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A szakmai tervet a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
10.)
napirend: TÁMOP „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a
szociális és gyermekléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Kiss Györgyné: Miért nem csatlakozunk?
Barta Józsefné: A kistérséggel közös pályázat negatív tapasztalatai alapján nem javasolja a
pályázat benyújtását, az önkormányzat inkább önállóan pályázzon. Az ellátott idősek közül 1
fő roma származású, mert a roma származásúak az idősek gondozását családon belül
megoldják.
Ficsor Dénes: Miről szól a pályázat?
Tatár László polgármester: Roma emberek képzéséről és foglalkoztatásáról van szó, akiket
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben alkalmaznának. 2013. évben 375 fő
foglalkoztatását tervezzük, erre kívánunk beadni pályázatot, - amely szintén 100 %-os
támogatottságú – ezért nem támogatja a közös pályázatot. Elmondja még, hogy a kistérség
2013. június 30-áig működik, utána megszűnik.
További kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
194/2012.(XII.13.) sz.

önkormányzati határozat:

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a TÁMOP -5.3.1-B-2-12/2
Új Széchenyi Terv „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
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gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázaton nem kíván részt venni és kéri a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsot, hogy Fegyvernek
nevében ezt a pályázatot ne nyújtsa be.
Határozatról értesül:
1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke – Dr. Juhász Enikő
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
13.)
napirend: Fogorvosi rendelő és védőnői
rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előadó: Tatár László polgármester

szolgálat

épületének

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek, hogy pályázatot nyújtson be az
önkormányzat az épület rekonstrukciójára és az alábbi határozatot hozzák:
195/2012.(XII.13) 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 pályázatot nyújt be a
Fegyvernek orvosi rendelő rekonstrukciójára a vonatkozó Észak-alföldi Operatív
Program: Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járó beteg szakellátás fejlesztése
című ÉAOP-4.1.2/A-12 azonosító számú pályázati felhívás alapján az „A komponens
1 részcélra”.
2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2013
évi költségvetésének terhére bruttó 60.000.000 Ft összeg erejéig. Támogatás mértéke:
100 %.
3. A pályázat benyújtásával megbízza a polgármestert.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tatár László, polgármester
Buzás Istvánné dr., jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai
Bognár Noémi,
Nardai Dániel, települési menedzser

14.)
napirend: Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az előző ülésen tárgyalta a testület a hivatal Alapító Okiratának
módosítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (5)
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bekezdése rendelkezik a Polgármesteri Hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos
megnevezéséről. Tisztában voltunk a törvény rendelkezésével, viszont a bélyegzőket nem
szerettük volna lecserélni. A Magyar Államkincstár viszont nem fogadta el, ezért szükséges a
hivatal nevének módosítása.
Papp Róbert: Az önkormányzatoktól elviszik a vízművet, az adókat, egyes feladatokat, de
meghatározzák, hogy milyen nevet viselhet, amely megváltoztatása még plusz költséget is
jelent az önkormányzatnak.
Hozzászólás nem lévén, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
196/2012.(XII.13.) 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.), 45/2012.(III.29.), a 159/2012.(XI.22.) sz. határozattal
módosított Alapító Okiratát 2013. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 1.) a.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„a.) neve: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal”
2.) 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

11.)
napirend: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói megbízásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Szatlóczki Edit az Oktatási, Szociális, Közművelődési és Szociális Bizottság elnöke: A
bizottság támogatja Molnár Barna kinevezését a határozat szerint.
Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
197/2012. (XII.13.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói kinevezéséről
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (2) a)-b), 23. §. ( 1) és 83/A. §.
(1) alapján,
Molnár Barnát
2012. március 01-től 2017. december 31-ig (5 év) határozott időre
a Művelődési Ház és Könyvtár (Fegyvernek, Felszabadulás út 184.)
igazgatójának kinevezi.
Havi illetménye 2013. január 1-től:
- besorolás szerinti garantált illetménye
(F1-es fizetési osztály és fokozat
122.000.- Ft
- Szakképzettségi pótlék a Kjt. szerinti
garantált illetmény 8 %-a
9.760.- Ft
- Vezetői pótlék: (200 %) Kjt 70. § (2)
40.000.- Ft
- Egyéb pótlék
28.240.-Ft
 Összesen:
2.)

200.000.- Ft

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezi Molnár Barnát a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti könyvtárosi
szakképzettség megszerzésére.

Erről értesül:
1.) Molnár Barna Fegyvernek,
2.) Művelődési Ház és Könyvtár
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Képviselő- testület tagjai
Tatár László polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő

