TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének
jegyzőkönyvéhez

3/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Napirendek elfogadásáról

4/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetési tervkoncepciójáról

1/2014.(II.03.) önk.rend.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről

2/2014.(II.03.) önk.rend.

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról

5/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014.
évi munkatervének elfogadásáról

6/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatán
elfogadásáról

7/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Közösségi Színterek Használati Szabályzatának
elfogadásáról

8/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Idegenforgalommal
Kapcsolatos
Feladatok
Szabályzatáról

9/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtárának
Könyvtárhasználati
Szabályzatának elfogadásáról

10/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtárra vonatkozó Küldetésnyilatkozatának
elfogadásáról

11/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Csorba
Mikro-térségi
Intézményfenntartó
Társulás
Megállapodásának módosításáról

12/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános
Iskola, Szakiskola Bethlen Gábor alapkezelő
Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul”

Szociális
Társulási
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program keretében szervezett tanulmányi
kirándulás forrásainak kiegészítéséről
13/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Értéktár Bizottság és Fegyverneki
Értéktár létrehozásáról

14/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat
módosításáról (orvosok, iskolai fogászat)

15/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki Hírmondó felelős
kijelöléséről (Buzás Istvánné dr.)

16/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki
Hírmondó
főszerkesztőjének
kijelöléséről (Négyesiné Derecskei Edina)

17/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

2014. évben lejáró haszonbérleti szerződés
meghossabbításáról

18/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki 040/19 és 029/24 hrsz-ú ingatlanok
bérbevételéről

19/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő
területvásárlásról

20/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

NA-MI-BU
értékesítéséről

21/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos
nyilatkozat tartalmának elfogadásáról

22/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról

23/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

I. Világháborús Emlékmű felújításáról

24/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

2014. évben megvalósítandó
közfoglalkoztatásról

25/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről

26/2014.(I.30.) sz. önk.hat.

Zárt ülés elrendeléséről

Kft-ben

kiadójának

lévő

üzletrész

új

típusú
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésén.
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert és Tatár László polgármester képviselők, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Balogh Mihályné, Gál Istvánné, Molnár Barna és
Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezetők, Angyal Csaba csoportvezető, Balainé Fekete
Éva gazdaságvezető
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki.
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét:
21. napirend: Az I. világháborús emlékmű felújításáról
22. napirend: A 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programról
23. napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
Javasolja továbbá, hogy a 2.) és a 18.) sz. előterjesztések tárgyalását a képviselőtestület vegye
le napirendről, mivel az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló
előterjesztés nem készült el, ezért a február 13-ai rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra. A
folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről szóló előterjesztést pedig nem kell a
testületnek tárgyalnia.
A 19.) napirend – Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos közbeszerzésről – tárgyalásakor a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c)
pontja alapján zárt tárgyalást rendel el.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint
fogadják el:
3/2013.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Napirendek elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett
napirendeket, ezen felül a
21.) napirend: Az I. Világháborús Emlékmű felújításáról
22.) napirend: A 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási
programról
23.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
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elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2.) és a 18.) sz.
előterjesztéseket leveszi napirendről, a 2.) napirendet, amely Fegyvernek Város
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szól, a 2014. február 13án rendkívüli ülésen tárgyalja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 19.) napirend –
Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos közbeszerzésről – tárgyalásakor a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján zárt tárgyalást rendel el.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Interpelláció:
Dr. Bognár Zoltán: Többen jelezték, hogy Fegyvernek honlapja siralmas állapotban van.
Meg kellene bízni valakit a honlap folyamatos frissítésével, amely áttekinthető lenne és
aktuális dolgokat tartalmazna.
Tatár László polgármester: Folyamatos probléma, hogy az 1 fő rendszergazda le van
terhelve, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy a honlap naprakész legyen.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a holnapi napra hívtak össze
egy megbeszélést az érintett személyekkel.
Papp Róbert: Elmondja, hogy a honlapon található utolsó jegyzőkönyv október havi,
mindenképpen szükséges a frissítés.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
Papp Róbert: A tájékoztatóhoz mellékelték a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszát a
Fegyvernek-Szapárfalu lakosainak kezdeményezésére, valamint aláírásgyűjtésére, ami
szerinte felháborító. A lakosok véleménye mellett a polgármester Úr és a képviselőtestület is
kiállt. A levél egyes szakaszai ellentmondanak egymásnak, pl: „A lakosság véleményével
összhangban a 4. sz. főúton történő gyalogosátkelés biztosítására hosszú távú biztonságos
megoldást véleményünk szerint is gyalogos aluljáró megépítése jelentene.” és „A lakosok
által indított aláírásgyűjtésből nem derül ki számunkra, hogy a település mely szakaszán
javasolnak forgalomirányító fényjelző készülék telepítését.” Egyik mondatában egyetért a
lakosok véleményével, másik mondatában pedig azt írja, hogy nem derül ki számára, mit
szeretnének a lakosok? A sebességkorlátozást nem javasolják, az előkészítés és a
megvalósítás költségét az önkormányzatra hárítják. Azt írják a levelükben, hogy a személyi
sérüléses baleseti és az elemzések eredménye alapján végzik a góckutatást. Tehát addig míg
komoly és sorozatos baleset nem történik az útszakaszon, nem fognak lépni. A lakosság
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bevonásával lépni kell, meg kell keresni a médiát és a forgalmi demonstrációt sem zárja ki.
Ebben az ügyben lépni kell, mert tegnap is jelezték, hogy majdnem baleset történt.
A Surjányhoz vezető kereszteződésnél megépítették az aluljárót, amit kb. 2-3 ember használ
naponta, a Szapárfaluban lévő gyalogátkelőhelyet viszont sokkal többen.
Dr. Kiss Györgyné: A szennyvízcsatornázás terv szerint halad?
Tatár László polgármester: Ahogy a kiviteli tervek elkészülnek, úgy lesznek az utcák
bevonva a beruházásba. Kéthetente vannak kooperációs megbeszélések, felállt a teljes stáb.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervétől érkezett egy határozat, amelyben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére
elrendelte a Dózsa Gy. út 49. sz. alatti közkifolyóhoz tartozó hálózatszakasz hatásos
fertőtlenítését, mivel a vízmintavétel során a vízben mért nitrit tartalom az egészségügyi
értéket meghaladja, a megengedett 0,5 mg/l. Kötelezte a TRV-t az alábbiak végrehajtására:
1.) Végezze el Fegyvernek, Dózsa Gy. út 49. közkifolyóhoz tartozó hálózatszakasz
műszaki felülvizsgálatát és a lakosság tájékoztatása mellett annak hatásos
fertőtlenítését.
2.) A jogszabály által előírt nitrit tartalom eléréséig a Fegyvernek, Dózsa Gy. út 49.
közkifolyó ivóvízellátott körzetében lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és várandós
anyák ivóvízellátásáról gondoskodjon.
3.) Végeztessen akkreditált mintavételt az 1. pontban megnevezett vízmintavételi helyen
és gondoskodjon a levett minta akkreditált laboratóriummal történő nitrit komponens
vizsgálatáról.
4.) A vízminta vizsgálati eredményéről tájékoztassa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét elektronikus úton.
Ezt a szakaszt két napja feltőtlenítik, a TRV-től most várjuk az észrevételt, hogyan hajtják
végre. Holnap fognak ismételten vízmintát venni, a Vízmű telep területén pedig holnap 11-13
óra között ivóvizet osztanak.
Ficsor Dénes: Hiába mosatja és fertőtleníti a vizet, a nitrit nem fog eltünni.
Tatár László polgármester: Nem csak fertőtlenítik és mosatják, hanem elvégzik a műszaki
felülvizsgálatát is, ellenőrzik a szűrőket. Remélhetőleg ez a probléma holnapra már
megoldódik. A határozatot és a TRV. által küldött feladat-tervet - amelyet most várunk – fel
kell tenni a honlapra a lakosság tájékoztatása miatt.
Gál Istvánné: Az Orvosi Rendelőben az Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv értesítése
alapján a védőnőnek jelezték, hogy ilyen probléma van. A védőnő a kérés alapján leadta azt a
névsort, akiket érint, a csecsemők és a kismamák nevét. A védőnő az ilyen alkalmakra
készített értesítésekkel felkeresi a körzetben lévő kismamákat, a csecsemős családokat és
személyesen is tájékoztatja őket.
Nagy József: Milyen magas értéket mértek?
Tatár László polgármester: A határozatban a megengedett érték 0,5 mg/l, a mért érték pedig
0,82 mg/l. Nem tudja mi ennek az oka. Eddig mindig az egészségügyi értéknél jóval
alacsonyabb értékeket mértek az ivóvízben.
Herman József: Milyen hatással van a szervezetre a magas nitrittartalom?
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Ficsor Dénes: Nem megfelelő a szervezet oxigénellátása.
Herman József: Javasolja, hogy plakátokat helyezzenek ki, amelyen tájékoztatják a lakosokat
a víz minőségéről, valamint autóval járják végig a települést és hangosbemondón is mondják
el a tényeket.
Tatár László polgármester: Óvatosan kell ezt kezelni, nem szabad pánikot sem kelteni.
Várjuk meg a TRV. intézkedési tervét, hiszen nem az önkormányzat üzemeltetésébe tartozik
már a Vízmű.
Angyal Csaba: A tájékoztatás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Kormányhivatal
Egészségügyi Szakigazgatási Szerve feladata.
Herman József: A lakosok az önkormányzattól várják a tájékoztatást.
Tatár László polgármester: Az ülés előtt beszélték a Jegyző Asszonnyal, hogy
kezdeményezni fogják a TRV-vel kötött szerződés felmondását, hivatkozva arra, hogy az
ivóvízminőség nem megfelelő.
Papp Róbert: Egyetért Polgármester Úrral, el kell mondani a lakosoknak, mivel az
ivóvízellátás működtetését kivették az önkormányzat kezéből, ezért nem tudunk érdemben
intézkedni.
A képviselők a tájékoztatót 8 igen szavazattal elfogadják.
3.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
tervkoncepciójának módosításáról
Előadó: Tatár László
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, aki
Szatlóczki Editet a bizottság elnökét helyettesíti távollétében: A bizottság a koncepció
módosítását javasolja.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a 2014. évi
költségvetési tervkoncepció módosításával.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 2.41. pontjának szövegéből kimaradt: „Az
önkormányzat által” szöveg után a „meghatározott” szó, amellyel javasolja a mondatot
kiegészíteni, hiszen e nélkül értelmetlen.
A képviselők hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
4/2014.(I.30.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK
a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési
koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat
költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
A 2014. 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.
c.) Kiemelt szempontként a 2014. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.
1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE
1.1. Saját bevételek
1.11.

1.12.

Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a
rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év
figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti
várható bevételeket.

1.2. Intézményfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2014. évi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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.
1.3. III 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. A Fegyverneki Orvosi Rendelőnél az OEP-el, az Örményesi és
Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött
szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

8

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell
tervezni:
- búza 3,2 tonna/ha
- napraforgó 1,5 tonna/ha
- árpa 3,0 tonna/ha
- repce 1,5 t/ha

40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK
A kiadások tervezése a 2013. 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:
2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett
vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

létszámra

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 (193.250 Ft) tervezhető.
2.24. A I. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként, ami betegszabadságra használható fel,
elszámolási kötelezettséggel.
2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető.
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 2.52. 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 1.000,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.3.

Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.
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2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell
tervezni. Ezen felül az energiát, kiemelten, kötött felhasználású
előirányzatként.

I.

II.
IV
A.)

B.)

C.)

Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
Művelődési Ház és
Könyvtár
Polgármesteri Hivatal
Fegyverneki
Gyermekélelmezési
Konyha
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
Fejlesztési Int.
Fegyverneki Orvosi
Rendelő

Egyéb
Energia
dologi
kiadások
36.988
5.560

8.501

3.984

13.813
82.246

3.382
9.783

165.037

6.039

8.0174

2.256

2.41. Az önkormányzat által meghatározott 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. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.)
(eFt)
42.022
I.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
16.276
II.
Művelődési Ház és Könyvtár
19.241
IV.
Polgármesteri Hivatal

2.43.
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó társulás
részére az alábbi állami normatívát kiegészítő hozzájárulás
(Támogatásértékű kiadás) tervezhető:
( eFt)
-Szociálpolitikai támogatás
-Működési hj. (ezen belül
pszichológus foglalkoztatásra 450
eFt)

3.883
6.433
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-Beruházásra
Összesen:

1.500
11.816

2.5.Egyéb kiadások
2.51. A III. címnél a
- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra
- Baldácsi
Művészeti
Egyesület
támogatására
- Polgárőrség támogatására
- Közművelődési alapra
- Alapítványi támogatásra

(eFt)
4.300
500
300
800
4.000

tervezhető.
2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.
2.6. A költségvetési tartalék 53.000 eFt, ezen belül céltartalékként az
alábbiak tervezhetők:
-polgármesteri keret
-a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján
iparűzési adóalanyok részére
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati
önrész
-3 választás feladataira
-2014. évi fejlesztésekre

6.000 eFt
1.000 eFt
500 eFt
2.000 eFt
43.500 eFt

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:
2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve
Alap
megnevezése
Lakás
Támogatási
Alap
Dolgozói
lakástám.Alap
2.72.

eFt.

100
100

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 :
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- 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 2014. évi költségvetés 113.537 eFt működési hiányt
tartalmazhat.
3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok
erejéig tervezhetők.
(eFt)
1. Művelődési Ház és Könyvtár épületének
2.000
akadálymentesítése
2.
1.149
Az Ady E. úti játszótér építése
3.

Marx K. út szélesítése

4.
5.

a Történelmi emlékpark építésének befejezése
A start munkaprogram pályázatának keretében a
szükséges eszközök beszerzése

6.

A Városüzemeltetési Intézmény úthenger
beszerzése

7.

Orvosi rendelőben szerver gép cseréje

8.

Az Orvosi rendelő felújításának II. üteme valósul
meg

7.620
10.178
67.008

1.778

300
59.982

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 2015-2016. évi kiadási és bevételi
előirányzat.
6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.
7.) Az I. 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.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
100
Bölcsőde
-úszás oktatásra
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II.

Művelődési Ház és Könyvtár
-Népzenei találkozó
-Gyermeknep
-Városnapra
III. Önkormányzat
-Karácsonyi készülődés
-Idősek köszöntése

2.080

529

9.) Ezzel egyidejűleg az 56/2013.(IV.25.) számú önkormányzati határozat
hatályát veszti.
E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)
4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetést.
Papp Róbert: A 4. sz. melléklet 6. sorszáma alatt a Hydroglóbusz fej cseréje szerepel az
önkormányzat feladatai, hitelei között. A TRV. nem vállalta át az ivóvízellátás
működtetésével a hitel fizetését?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A hitelfelvételnél az önkormányzat kötötte a szerződést, ezért az
önkormányzatnak kell fizetnie, de a TRV. átutalja részünkre a fizetendő összeget.
A rendelet-tervezetben módosítást javasol az alábbiak szerint:
1.) A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdését az alábbira javasolja módosítani:
a) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 39.816 eFt működési hitelt tartalmaz,
ezért a képviselő-testület az önkormányzat működőképessége megőrzése
érdekében a Kvtv. 4. számú melléklet IV. szerinti kiegészítő támogatást igényel.
2.) A törvény változása miatt javasolja a 2. § (1) és (2) bekezdésének első mondatait
módosítani az alábbiak szerint:
(1) A római számmal jelölt címek a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerveket jelöli.
(2) A nagy A, B, C,-vel jelölt intézmények a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerveket jelöli:
3.) A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdésének első mondatát javasolja módosítani az alábbira:
(2) A költségvetési szervek
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Tatár László polgármester: Módosító javaslata, hogy a rendelet-tervezet 10. § (1)
bekezdésében a kézilabda szakosztály részére ne 500 eFt, hanem 850 eFt támogatást
nyújtsanak, ezért javasolja az (1) bekezdés alábbiak szerinti módosítását:
(1) A sportegyesület támogatására 4.300 eFt, ebből 850 eFt kézilabda szakosztály
részére használható fel, a helyi sportról szóló 28/2002.(IX.5.) sz. önk.rend. 3. §-a
alapján.
További észrevétel, kérdés nem hangzik el, a képviselők a Buzás Istvánné dr. jegyző
módosító javaslataival 8 igen szavazattal, Tatár László polgármester módosító javaslatával 8
igen szavazattal egyetértenek és 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz., a rendelet 1-7. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 2/A2/G. melléklete tartalmazza.)
5.) napirend: Fegyvernek Város
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Önkormányzat

Szervezeti

és

Működési

Nagy József a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolja a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását.
Papp Róbert: Mi indokolta, hogy havi lappá tegyük a Fegyverneki Hírmondót? Milyen
anyagi vonzattal jár?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A költségek nem növekednek, mert a tartalma rövidebb lesz.
Célszerűbb lenne havonta kiadni a Fegyverneki Hírmondót, mert a kéthavonta megjelenő
lapban idejétmúlt cikkek jelennek meg, amelyet már többen is jeleztek.
Papp Róbert: Reméli, hogy a lap nem csak küllemében, hanem tartalmában is változni fog.
Kifogásolta, hogy Fegyvernek Várossá nyilvánítása előtt két nappal jelent meg a Fegyverneki
Hírmondó, amelyben egy oldal volt Fegyvernekről. Semmi nem szólt a múltidézésről,
Polgármester Úrnak került be egy írása, utána pedig tájékoztatták a lakosokat az idősek
klubjaiban, az óvodában és az iskolában történtekről. Lehetett volna mellékletként bemutatni
a település múltját és a településért tevékenykedő jelentősebb személyeket, volt
polgármestereket, jegyzőket. Számára elfogadhatatlan a Fegyverneki Hírmondó minősége és
tartalma is.
Dr. Bognár Zoltán: Személy szerint központosítani a Fegyverneki Hírmondót, mely szerint
az intézményvezetőknek kötelező lenne leadni a cikkeket és a főszerkesztő majd válogatna.
Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója: Ez eddig is így
működött, csak nem kötelező a cikkleadás.
Papp Róbert: Nézegette a 15-20 évvel ezelőtti hírmondókat, amelyekben voltak érdekes
cikkek, információk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a jelenleg megjelenő
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Fegyverneki Hírmondó nem tartalmaz érdekes híreket, de véleménye szerint érdekesebbé is
lehetne tenni.
Dr. Kiss Györgyné: Minden újságnál előfordul, hogy az egyik szám tartalmasabb, a
következő pedig nem tartalmaz olyan cikkeket, amely mindenki érdeklődését felkelti.
Egyéb hozzászólás nincs, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal az alábbiak
szerint fogadnak el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
6.) napirend: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A
bizottság a munkaterv elfogadását javasolja.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadását.
Papp Róbert: A testület tárgyalni fogja az I. világháborús emlékmű felújításáról szóló
előterjesztést. Az I. világháború kirobbanásának az idén lesz a 100. évfordulója, el kellene
gondolkodni, hogy ez alkalomból egy rendezvényt szervezzenek és ezzel kiegészíteni a
munkatervet.
Dr. Bognár Zoltán: Ha jól érti, azt ünnepelnénk meg, hogy az I. világháború kirobbant?
Papp Róbert: Az I. világháború áldozataira emlékeznénk a felújított I. világháborús
szobornál az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján. 1200 ember halt meg az első
világháborúban.
Dr. Bognár Zoltán: Még ilyet nem hallott, a háború befejezését szokták ünnepelni, nem a
kitörését. Javasolja, hogy nézzen utána Papp Róbert mikor ért véget az első világháború és
arra emlékezzenek.
Nardai Dániel: A pályázatot már elkészítette és a határozattal együtt a holnapi napon fogja
küldeni. Nyertes pályázat esetén a munkálatokat csak +20 Co-ban lehet elkezdeni és végezni,
valamint az emlékművet körbe kell fóliázni.
Tatár László polgármester: Várjunk még a tervekkel, hiszen nem biztos, hogy nyer a
pályázat.
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Papp Róbert: Az emlékmű restaurálása mindenképpen szükséges, attól függetlenül, hogy 2,5
mFt-ba kerül, nem lehet tovább húzni a felújítást.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat melléklete nem csak a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervét tartalmazza, hanem a 2013. évi
beszámolót is, ezért módosításként javasolja, hogy a mellékletből vegyék ki a beszámolót és a
2014. évi munkaterv maradjon, ami a 9. oldalon kezdődik a „2014. év feladatai” címmel.
A képviselők további észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek Jegyző
Asszony módosító indítványával és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
5/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5)
bekezdés b.) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár 2014. évi munkatervét.
Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./

Tatár László polgármester
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Bognár Noémi művelődési felügyelő

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: Fegyvernek Művelődési
Szabályzatainak elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Ház

és

Könyvtár

SZMSZ-ének

és

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Közösségi
Színterek Használati Szabályzatot, az Idegenforgalommal Kapcsolatos Feladatok
Szabályzatát, valamint a Könyvtárhasználati Szabályzatot és a Küldetésnyilatkozatot.
A képviselőtestület vélemény és kérdés nélkül, 8-8 igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozza:
6/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés
a.) és b.) pontja alapján 2014. február 1-i hatálybalépéssel a melléklet szerint
jóváhagyja.
2.) Ezzel egyidejűleg a 121/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Bognár Noémi művelődési felügyelő
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
7/2014.(I.30.) sz.
Fegyverneki Művelődési Ház
Szabályzatának elfogadásáról

önkormányzati határozat:
és

Könyvtár

Közösségi

Színterek

Használati

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 78. §
(5) bekezdés a.) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színterek Használati Szabályzatát.
2.) Ezzel egyidejűleg a 75/1999.(VI.24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott
Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színterek Használati Szabályzata hatályát
veszti.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
8/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Idegenforgalommal Kapcsolatos Feladatok
Szabályzatáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának V. Záradék 1.1.3. pontja alapján
a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Idegenforgalommal Kapcsolatos Feladatok Szabályzatát.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
9/2014.(I.30.) sz.
Fegyverneki Művelődési Ház
Szabályzatának elfogadásáról

önkormányzati határozat:
és

Könyvtár

Könyvtárának

Könyvtárhasználati

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzatát.
2.) Ezzel egyidejűleg a 123/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott
Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
10/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki
Művelődési
Ház
Küldetésnyilatkozatának elfogadásáról

és

Könyvtár

Könyvtárra

vonatkozó

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár Könyvtárra vonatkozó Küldetésnyilatkozatát.
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2.) Ezzel egyidejűleg a 88/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott
Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárra vonatkozó Küldetésnyilatkozata hatályát
veszti.
Erről értesül:
1.) Molnár Barna, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
8.) napirend: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság javasolja a Társulási Megállapodás módosítását.
A képviselők kérdés, vélemény nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
11/2014.(I.30.) sz.
Csorba
Mikro–térségi
Szociális
Megállapodásának módosításáról

önkormányzati határozat:
Intézményfenntartó

Társulás

Társulási

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 88.§ (2)
bekezdés és a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
13/2013.(XI.29.) sz. határozata alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Intézményi Társulásról szóló megállapodást 2014. január 1i hatállyal az 1. sz. melléklet szerint módosítja és a 2. sz. melléklet szerinti egységes
szerkezetben elfogadja.
Erről értesül:
1.) Fürj Jánosné, Örményes Község Polgármestere
2.) Rédai János, Kuncsorba Község Polgármestere
3.) Tatár László, Fegyvernek Város Polgármestere
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
6.) Képviselőtestület tagjai
(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 10/A. és 10/B. sz. melléklete tartalmazza.)
9.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola „Határtalanul” program
keretében elnyert pályázati összeg kiegészítéséről
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Előadó: Tatár László polgármester
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A
bizottság tárgyalta az előterjesztést és a bizottsági ülésen felmerült, hogy elegendő lesz-e a
150.000,- Ft kiegészítés? Arra az álláspontra jutottak, hogy Szatlóczki Edit képviselő, a
bizottság elnöke pontosan kidolgozott, adatokkal alátámasztott kérelmet nyújt be a
testületnek. Nem tud róla, hogy ez elkészült volna, valamint a testület tagjai megkapták-e?
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az előterjesztéssel és a
határozati javaslatban szereplő összegű támogatással.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szatlóczki Edit képviselő a mai
napon eljuttatta a kért tételes kimutatást és a 250.000,- Ft-ról szóló támogatáskérést.
Polgármester Úrral egyeztettek ez ügyben, véleményük szerint a képviselőtestület a 150.000,Ft összegű támogatásról döntsön és 100.000,- Ft pedig a polgármesteri keretből kerülne
kifizetésre.
Tatár László polgármester: Elmondja, hogy 2013. évben is a polgármesteri keretből
egészítette ki az Orczy Anna és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmények e program
keretében elnyert összeget 100-100.000,- Ft-tal.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
12/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Kötelezettségvállalás az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Bethlen Gábor
Alapkezelő Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program keretében
szervezett tanulmányi kirándulás forrásainak kiegészítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola részére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Bethlen Gábor Alapkezelő
Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Határtalanul” program keretében szervezett
tanulmányi kirándulás költségeire, a 2014. évi költségvetés terhére.
2.)A támogatás kifizetése utólag, számla alapján történik.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Hornyákné Szabó Bernadett, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója
10.)
napirend: Települési Értéktár
létrehozásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Bizottság

és

települési

értéktár

20

Mindkét bizottság egyetért a Települési Értéktár Bizottság és települési értéktár létrehozásával
az előterjesztésben szereplők szerint.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosító indítványként javasolja, hogy a határozati javaslat 1.)
és 2.) pontja az alábbiak szerint változzon:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdése, valamint a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésre 2014. február 1-i hatállyal
létrehozza a Fegyverneki Értéktár Bizottságot és a Fegyverneki Értéktárat az alábbiak
szerint:
Szakterület
Szakterület képviselője, Bizottsági tag
1) agrár- és élelmiszergazdaság:
Ficsor Dénes,
2) egészség és életmód:
Dr. Kiss Györgyné,
3) épített környezet:
Nardai Dániel, Tanácsné Soós Erzsébet,
4) ipari és műszaki megoldások:
Bárdi László,
5) kulturális örökség:
Molnár Barna,
6) sport:
Faragó Zsolt,
7) természeti környezet:
Herman József,
8) turizmus és vendéglátás:
Bihari József, Négyesiné Derecskei Edina.
Elnök:
Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) A Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár keretén belül működik.
A képviselők észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal egyetértenek Jegyző Asszony
módosító indítványával és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
13/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Értéktár Bizottság és Fegyverneki Értéktár létrehozásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1)
bekezdése, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a (3) bekezdésre 2014. február 1-i hatállyal létrehozza a
Fegyverneki Értéktár Bizottságot és a Fegyverneki Értéktárat az alábbiak
szerint:
Szakterület
Szakterület képviselője, Bizottsági tag
1.) agrár- és élelmiszergazdaság:
Ficsor Dénes,
2.) egészség és életmód:
Dr. Kiss Györgyné,
3.) épített környezet:
Nardai Dániel, Tanácsné Soós Erzsébet,
4.) ipari és műszaki megoldások:
Bárdi László,
5.) kulturális örökség:
Molnár Barna,
6.) sport:
Faragó Zsolt,
7.) természeti környezet:
Herman József,
8.) turizmus és vendéglátás:
Bihari József, Négyesiné Derecskei Edina.
Elnök: Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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2.) A Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár keretén belül működik.
3.) A Bizottság működési költségét a Művelődési Ház és Könyvtár éves
költségvetése tartalmazza.
4.) A Bizottság Működési Szabályzatát a 2014. áprilisi képviselőtestületi ülésre
kell előterjeszteni.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Megyei Közgyűlés elnöke
5.) Hungarikum Bizottság elnöke
6.) Molnár Barna, Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
7.) Bognár Noémi művelődési felügyelő
11.)
napirend: Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Nagy József az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A
bizottság kérte Gál Istvánné a Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatójának tájékoztatását,
amely alapján érthetővé vált a bizottság tagjai számára az előterjesztés és ez alapján
elfogadásra javasolják a határozat módosítását.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozat
módosításával az előterjesztésben szereplő indokok alapján.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 1.) pontjában a „2. Az ügyeletben …” a 2.
pontot 3. pontra javasolja javítani. Módosítást javasol a határozati javaslat 2.) pontjában,
javasolja kiegészíteni az alábbi szövegrésszel, mivel a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza
a iskolafogászat ellátásáról szóló szerződést:
„A határozat V. fejezet 5.) pontja….” után „és 1. sz. melléklete”. A kiegészítés után a 2.)
pont: A határozat V. fejezet 5.) pontja és 1. sz. melléklete hatályát veszti.
További módosítást javasol, a bizottsági üléseken nem hangzott el, de ezzel szükséges
kiegészíteni a határozatot. A testület a 2014. évi költségvetési tervkoncepcióban elfogadta,
hogy a köztisztviselői létszám 2014. január 1-től 24,375 fő legyen. A költségvetési törvény
meghatározza a foglalkoztatható köztisztviselői létszámot, amely 2014. január 1-től 21,78 fő,
ennyi fő után kapja az önkormányzat a finanszírozást. 2013. évben a költségvetési törvény
által támogatott létszámnál 3 fővel több köztisztviselő került foglalkoztatásra, 2014. évben ez
a létszám 2,6 fővel haladja meg a költségvetési törvény által finanszírozott létszámot. A
költségvetést egy éves időszakra tervezzük, köztisztviselői jogviszonyt csak határozatlan
időre lehet kötni, ezért javasolja a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot
kiegészíteni az alábbi 4.) ponttal:
„4.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) A képviselőtestület kötelezettséget vállal a költségvetési törvény által finanszírozott
köztisztviselői létszámon felüli létszámra, összesen 24,375 főig és az erre jutó személyi és
járulék költségekre.”
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal elfogadják a módosító
indítványokat és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
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14/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról
módosításáról

szóló

6/2003.(I.30.)

önkormányzati

határozat

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.)sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.) A határozat V. fejezet 3. pontja az alábbira módosul:
„3.) Az ügyeletben résztvevők között egyszeri juttatásként a 2014.évi költségvetés terhére
összesen 850.050,-Ft kerül kifizetésre az alábbi megosztás szerint:
- orvosok :
450.000,-Ft (számla ellenében),
- asszisztensek:
195.000,-Ft + 52.650,-Ft járulék (247.650,-),
- gépkocsivezetők: 120.000,-Ft + 32.400,-Ft járulék ( 152.400,-).
A módosítás az ügyeletben résztvevők részére legkésőbb 2014. március 31-ig kifizetésre
kerül.
A határozat a kifizetéssel hatályát veszti, legkésőbb 2014. március 31-vel.”
2.) A határozat V. fejezet 5.) pontja és 1. sz. melléklete hatályát veszti.
3.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 11.) ponttal:
„11.) A képviselőtestület kötelezettséget vállal a költségvetési törvény által finanszírozott
köztisztviselői létszámon felüli létszámra összesen 24,375 főig és az erre jutó személyi- és
járulékköltségekre.”
Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Gál Istvánné az Orvosi Rendelő intézményvezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
12.)
napirend:
„Fegyverneki
főszerkesztőjének kijelöléséről
Előadó: Tatár László polgármester

Hírmondó”

Mindkét bizottság egyetért a „Fegyverneki
főszerkesztőjének személyére tett javaslatokkal.

felelős

Hírmondó”

felelős

kiadójának

kiadójának

és

és

Papp Róbert: Kérdése Polgármester Úrhoz, hogy az a személy, aki 2013. évben is ellátta ezt
a feladatot, alkalmas-e a funkcióra? Négyesiné Derecskei Edina Törökszentmiklósra jár
dolgozni, a hírmondó főszerkesztői feladatait mellékállásban végzi, a miatt, hogy máshol van
a munkahelye, több esetben csúszott a hírmondó megjelenése. A testület döntött arról, hogy a

23

Fegyverneki Hírmondó havonta fog megjelenni, el tudja-e majd látni a főszerkesztő
határidőre a feladatát? Véleménye szerint nem! Mennyi díjazást vesz fel ezért a főszerkesztő?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Megbízási szerződéssel látja el a főszerkesztői feladatokat.
Papp Róbert: Több esetben hivatkozott arra Négyesiné Derecskei Edina, hogy munkahelye
van, nagyon sokat dolgozik. Az intézményvezetők a tanúi annak, hogy sokszor az utolsó
pillanatban rohantak be a nyomdába és a nyomda jóindulatának köszönhetően jelenhetett meg
a hírmondó. Fegyvernek Várossá avatási rendezvénye éppen e miatt nem lett megfelelően
propagálva, hiszen az esemény előtt két nappal – szintén késve – jelent meg a hírmondó. Nem
vitatja a hölgy szakmai hozzáértését, hiszen felelős beosztásban dolgozik
Törökszentmiklóson, de el tudja-e látni a havonta megjelenő hírmondó főszerkesztői
feladatait?
Tatár László polgármester: Egy szóval válaszolhat: Igen. Négyesiné Derecskei Edina
alkalmas a feladat ellátására, nem kell mindent az ő nyakába varrni. Akik a hírmondó
összeállításával foglalkoznak tudják, hogy a cikkek rendszeresen késve érkeznek be, sokszor
egy hét késéssel.
Temesváriné Bozsó Ágnes: Ez a probléma a hírmondó megjelenésének kezdete óta fennáll, a
cikkek rendszeresen késve érkeznek, ennek ellenére senkinek nem maradhat ki a novellája,
tájékoztatása, gyászjelentése.
Papp Róbert: Úgy látja, hogy a havonta megjelenő hírmondó dupla munkát jelent.
Tatár László polgármester: Azt az ígéretet kaptuk, hogy időben elkészül a hírmondó,
meglátjuk az elkövetkező hónapokban megvalósítható lesz-e?
Dr. Kiss Györgyné: Papp Róbert képviselőtől kérdezi, hogy kit javasol főszerkesztőnek?
Tatár László polgármester: Véleménye szerint Papp Róbertnek nincs javaslata.
Papp Róbert: Elmondja, ha időben rákérdez, akkor felkészül és lett volna más személyre
javaslata.
A képviselők egyéb kérdést, hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal egyetértenek
azzal, hogy a Fegyvernek Hírmondó felelős szerkesztője Buzás Istvánné dr., főszerkesztője
Négyesiné Derecskei Edina legyen, szintén 8 igen szavazattal, és az alábbi határozatokat
hozzák:
15/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyverneki Hírmondó” felelős kiadójának kijelöléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyverneki Hírmondó”
felelős kiadójának Buzás Istvánné dr., 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 83. sz. alatti
lakost jelöli ki.
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Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
16/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

„Fegyverneki Hírmondó” főszerkesztőjének kijelöléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyverneki Hírmondó”
főszerkesztőjének Négyesiné Derecskei Edina, 5231 Fegyvernek, Arany J. út 3. sz.
alatti lakost jelöli ki.
2.) Ezzel egyidőben a Szilvás Noémi művelődési felügyelő Fegyvernek Hírmondó
főszerkesztőjének kijelöléséről szóló 33/2005.(III.31.) sz. önkormányzati határozat
hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
13.)
napirend:
2014.
évben
meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester

lejáró

haszonbérleti

szerződések

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
haszonbérleti szerződések meghosszabbítását.
Papp Róbert: Az előterjesztésben azzal indokolják a bérleti díj emelését, mert az NFA is
1.350,- Ft/AK értékben határozta meg, ez az állami földekre vonatkozik, nem a magánkézben
lévő földekre. A határozati javaslat 2. pontjában felhatalmazza a testület a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetőjét, hogy további
haszonbérleti szerződéseket kössön. Ez azt jelenti, hogy ez után nem lesz a testület elé hozva
a szerződés?
Tatár László polgármester: A bérleti díjat minden évben emeltük 100-100,- Ft-tal, 2011.
évben 700,- Ft/AK értékről indultunk. A testület, ha ezt a határozatot elfogadja, akkor 2014.
évre meghatározta a bérleti díj összegét, ezért nem kell csak az ettől eltérő bérleti díjról
egyedileg döntenie a testületnek.
További kérdés nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
17/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

2014. évben lejáró haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetőjét a 2014.
évben lejáró szerződések 5 éves időtartamra történő meghosszabbításával 1.000.Ft/AK bérleti díj összeggel.
2. Felhatalmazza továbbá az intézményvezetőt, hogy további haszonbérleti
szerződést kössön. Az 1.) ponttól eltérő bérleti díjról a Képviselőtestület egyedileg
dönt.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
vezetője
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
14.)
napirend: Fegyverneki 040/19 és 029/24 hrsz-ú ingatlanok bérbevételéről
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslatban
szereplő földterületek bérbevételével a megjelölt bérleti díjjal.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást indítványoz a határozati javaslatszövegének utolsó
sorában, javasolja az „5 éves” időtartamot „6 éves” időtartamra módosítani.
Ficsor Dénes: Kérdezi, hogy egyeztettek-e a szomszédos földtulajdonosokkal, hogy a
területükön kukoricát ne termeljenek a védett sávon belül? Másképp hibridkukoricát nem
lehet termelni.
Tatár László polgármester: Az ingatlan egyik szomszédja az önkormányzat. A bérbe vehető
terület 50 ha, hibrid kukoricát 25 ha területre kívánunk vetni, amelyet lehet a terület közepére
is ültetni, így nem kell a szomszéd területek tulajdonosaival egyezkedni.
Papp Róbert: Ki fogja irányítani a mezőgazdasági feladatok végzését? Megfelelő
szakértelemmel rendelkezik?
Tatár László polgármester: A hibrid kukorica vetésének ismerjük a technológiáját,
szakemberekkel rendelkezünk. A mezőgazdasági feladatokat Tháler József irányítja.
Papp Róbert: Véleménye szerint a 69.000,- Ft/ha/év bérleti díj nagyon magas, utánakérdezett
és a válasz azt volt, hogy a tavalyi évben 40.000,- Ft/ha/év volt a legmagasabb.
Tatár László polgármester: Az önkormányzat is szívesen bérelne ennyi összegért öntözhető,
egy tagban lévő 50 ha földet. A 69.000,- Ft/ha/év bérleti díj megegyezik azzal az összeggel,
amelyet az önkormányzat föld alapú támogatásként megkap a terület után, tehát a bérleti díj
kifizetése pluszköltséget nem jelent az önkormányzatnak. Az önkormányzaton kívül 4
jelentkező volt a földterület bérlésére ugyanennyiért.
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Papp Róbert: Már említette, hogy az önkormányzatok elsődleges feladata, hogy az utak,
járdák minősége elfogadható legyen, valamint a lakosok érdekeit képviselje. Elfogadja, hogy
az önkormányzat működése érdekében szükség van a mezőgazdaságra, amely bevételt termel.
Tatár László polgármester: Ahhoz, hogy az önkormányzat forrásokhoz jusson 3 tétel
szükséges, állami normatíva, adóbevétel vagy saját gazdasági tevékenység által hozott
bevétel. Az elmúlt években adót nem emelt a testület, pluszadót nem vezettek be, az állami
normatívát évről-évre csökkentették. Ahhoz, hogy az önkormányzat számláján 2013.
december hónapban + 70 mFt volt, a mezőgazdasági ágazat is hozzájárult. A saját bevétel
növelése érdekében a gazdálkodást hatékonnyá kell tenni, annak érdekében is, hogy adókat ne
kelljen emelni, illetve újakat bevezetni. Erre kapunk most lehetőséget, eszközöket
szerezhetünk be, munkahelyeket teremtünk, a kukorica sajátossága, hogy több
munkafolyamatot kézi erővel el tudunk végezni.
Nagy József: Ezeknél a földeknél az állami támogatás 69.000,- Ft ha-onként, tehát az
önkormányzatnak nem jelent plusz költséget a bérleti díj, teljes egészében fedezi a költségeket
a föld alapú támogatás. Abban viszont veszélyt lát, ha a földtulajdonosok - látva ezt a magas
bérleti díjat – a piaci viszonyokat figyelembe véve emelik a bérleti díjat.
Tatár László polgármester: A földtörvény változása miatt kevesebb lesz az önkormányzat
lehetősége. Elmondja, még nem biztos, hogy az önkormányzat veheti bérbe a földet, erről a
Földhivatal dönt, hiszen több jelentkező van. A szóban forgó terület szomszédos
földtulajdonosának elővásárlási joga van és állattartó teleppel is rendelkezik.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bérbe venni kívánt földterületen ha-onként legalább
400.000,- Ft bevétel realizálható, a Martonvásárhelyi Kutatóintézettel kötünk szerződést, akik
az egész technológiát a rendelkezésünkre bocsátják és megválogatják, kivel szerződnek.
További hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a
módosító indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
18/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

A fegyverneki 040/19 és 029/24 hrsz-ú ingatlanok bérbe vételére
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetőjét, hogy a Barta
Mihályné és társai (képviseli Lipcsei Lajosné Fegyvernek, Nyiszper M. út 14.)
tulajdonukban álló fegyverneki 040/19 hrsz-ú szántó művelési ágú 40,0720 ha
nagyságú 1096.01 AK értékű és a fegyverneki 029/24 hrsz-ú szántó művelési ágú
9,5826 ha nagyságú 129.99 AK értékű ingatlanokra megkösse a haszonbérleti
szerződést 6 éves időtartamra, a bérleti díj pedig 69.000.- Ft/ha/év.
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
igazgatója
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
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4. Képviselőtestület tagjai
15.)
napirend: Fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a területvásárlással.
Dr. Kiss Györgyné: Hol van ez a terület?
Tatár László polgármester: Nem tudják hol található a szántó, kis területről van szó, kevés
összeget kell fizetni, ezért javaslata szerint meg kell vásárolni.
Nagy József: Ez a föld egy osztatlan közös tulajdonban van, 42 ha terület része, szántó és
kivett vízállás művelési ágú ingatlan, amely lehet pl. nádas is.
Tatár László polgármester: Az a lényeg, hogy ebben a területben tulajdonosokká válik az
önkormányzat és ezzel elővásárlási joggal fog rendelkezni a többi területre is.
A képviselők egyéb észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
19/2014.(I. 30.) sz.

önkormányzati határozat:

fegyverneki 0313 hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés
terhére megvásárolja Vutka Ferecné 8192 Hajmáskér Tábori út 16/A. 3/14. sz.
alatti lakostól a tulajdonát képező fegyverneki 0313 hrsz-ú szántó és kivett vízállás
művelési ágú 42,0961 ha nagyságú 379.27 AK értékű ingatlanból a tulajdonát
képező 0,7179 ha nagyságú 8.08 AK értékű ingatlanrészt 25.000.- Ft/AK áron,
azaz 202.000.- Ft-ért.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Képviselőtestület tagjai
16.)
napirend: NA-MI-BU
értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Kft-ben

lévő

önkormányzati

üzletrész

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.
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Papp Róbert: Egyetért az értékesítéssel, de javasolja, hogy a határozati javaslatba
fogalmazzák bele, hogy az értékesítésből származó összeget egy tartalékalapra helyezik,
amelyből az I. világháborús emlékmű felújítását végeznék el.
Ficsor Dénes: Ha vagyont ad el az önkormányzat, akkor az értékesítésből származó összegből
vagyont kell vásárolni.
Tatár László polgármester: Az önkormányzati vagyon értékesítéséből földet szoktunk
vásárolni.
Papp Róbert: Visszavonja módosító indítványát, reméli, hogy az I. világháborús emlékmű
felújítására sor kerül ebben az évben.
A képviselők további hozzászólást nem intéznek, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:
20/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

NA-MI-BU Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek Város
Önkormányzata NA-MI-BU Kft-ben lévő 2.720.000,- Ft tőkéjű üzletrészének
1.500.000,- Ft összegű értékesítésével.
2.) Felhatalmazza a polgármestert az értékesítési szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1.) NA-MI-BU Kft. 5200 Törökszentmiklós, Újtábla dűlő 1.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Dr. Kiss Györgyné elhagyja a testületi ülést, Tatár László polgármester bejelenti, hogy a
képviselők létszáma 7 főre csökkent.
17.)
napirend: Adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
A képviselők hozzászólás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
21/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Önkormányzati adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozat tartalmának elfogadásáról
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat képviselőtestülete Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselőtestület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselőtestület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselőtestület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Tatár László polgármester
4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.
6.) Magyar Államkincstár
Dr. Bognár Zoltán javasolja, hogy a 19.) napirendet a testület a 24.) napirend után tárgyalja.
A képviselők az indítványt 7 igen szavazattal elfogadják.
20.) napirend: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötött szerződés
módosításáról
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Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a szerződés
módosításával.
A képviselők vita nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
22/2014.(I.30.) számú

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 82/2012.(VI.28.) számú határozatával elfogadott
Tiszamenti RegionálisVízművek Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

2.)
3.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Tiszamenti
RegionálisVízművek Zrt-vel megkötött vagyonkezelési szerződés II. 5. d. és da.
pontjának 2013. november 30-i nappal történő hatályon kívül helyezését.
A határozat mellékleteként elfogadja a szerződés módosítás tervezetét.
A szerződés módosítással kapcsolatos egyeztetésekre és a szerződés módosítás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 15.
E határozatról értesül:
1.)Képviselőtestület tagjai
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző
3.)Tatár László polgármester
4.)Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
5.) Tiszamenti RegionálisVízművek Zrt
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
21.) napirend: Az I. Világháborús Emlékmű felújításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság támogatja a pályázat
benyújtását.
A képviselők észrevétel nem tesznek, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
23/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

I. Világháborús Emlékmű felújításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a pályázat
benyújtásával. „Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” című a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány által KKETTKK-CP-02 számon meghirdetett pályázatra.
2.
A projekt tervezett elszámolható összköltsége: nettó 2.050.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz
2.603.500 Ft. A támogatás összege: 2.503.500 Ft, az önerő 100.000 Ft.
3.
A Képviselőtestület a fejlesztés megvalósítása érdekében a pályázat pozitív elbírálása
esetén megbízza a Polgármestert a kivitelező kiválasztásával és a szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Molnár Barna, intézményvezető
6. Nardai Dániel, intézményvezető.
22.) napirend: A 2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási
programról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.
A képviselők 7 igen szavazattal, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozzák:
24/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

2014. évben megvalósítandó új típusú közfoglalkoztatási programról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a pályázat
benyújtásával, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” 2014.
évi kiadási előirányzatára, 2 állásos fejőház, zárt rendszerű hűtő és csomagoló
kialakítására. A projekt összköltsége bruttó: 8.000.000 Ft.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a saját erő összegét a
2014. évi költségvetés terhére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselőtestület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
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23.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről
Előadó: Tatár László polgármester
A képviselők vélemény nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
25/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint
határozza meg:

Ügylet megnevezése

Kiadás
1.) hitel + kamat
Saját bevétel
2.) helyi adók, bérbeadásból
származó bevételek
3.) 50 % mértékű saját bevétel
Adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettséggel meg nem terhelt
része (3-1)

Év/Ft
2014.

2015.

ezer forintban
2016.

9.801

0

0

155.415

66.513

66.513

77.707,5

33.256,5

33.256,5

67.906,5

33.256,5

33.256,5

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
Tatár László polgármester a 19.) napirend tárgyalásakor zárt ülést rendel el, amelyről a
képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
26/2014.(I.30.) sz.

önkormányzati határozat:

Zárt ülés elrendeléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 19.) napirend – Közvilágítási
feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése tárgyú
meghívásos közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – tárgyalásakor a Magyarország
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt tárgyalást rendel el.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Burján Attila :)
Jkv. hitelesítő

