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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 13-ai rendkívüli
ülésén.
Helye: Városháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy
József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné
dr. jegyző, Nardai Dániel a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény igazgatója, Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező és Angyal Csaba
pénzügyi csoportvezető
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: Tájékoztatja a képviselőket a településen megkezdett
szennyvízcsatornázásról, amely az év végén fog elkészülni és 3 hónap téli és 3 hónap nyári
próbaüzem szükséges az indításhoz. 2014. évben tehát próbaüzembe kell helyezni, de az
időjárás is kedvez a munkák végzésének. Folyamatosan tudnak dolgozni, több panasz
érkezett, tehát lehetne jobb minőségű munkát végezni. Felhívja a figyelmet arra, hogy az
önkormányzat figyelemmel kíséri a beruházást, folyamatosan ellenőríz, panaszok esetén
kivizsgálja a tényeket és értesíti a kivitelezőt. Felkérte Nardai Dániel, hogy ismertesse a
beruházás jelenlegi állását, milyen ultimátumokat, kondíciókat, kéréseket fogalmaztunk meg a
kivitelező felé.
Nardai Dániel: Az első kooperációs egyeztetésre 2013. szeptember 18-án került sor,
december hónapban kezdődött a kivitelezés. Először 2013. november hónapban derült ki
számunkra, mire képes a kivitelező cég, már december hónapban felhívtuk a figyelmet a
legnagyobb körültekintéssel végzett munkára. Kiemeltük a közlekedést, főleg a
közszolgáltatást folyamatos végzése miatt. Azt láttuk, hogy ez nem az elvárható minőségben
történik, ezért a 2014. január hónapban sorra kerülő kooperációs egyeztetésen nyomatékosan
kértük, hogy tegyenek eleget az elvárható követelményeknek. Mindemellett kértük az írásos
tájékoztatást, hogy a fagyos időben hogyan lehetett a munkát végezni, illetve milyen
feltételekkel engedélyezte ezt a mérnök? Írásban megkerestük a mérnököt is, hogy
technológiai utasítást adjon ki a cégnek, az időjárásnak megfelelően hogyan kell végeznie a
munkát. Személyesen bejárták a területet 2014. január 14-én és január 15-ére kezdeményeztek
egy megbeszélést, ahol elmondták, ha ez így folytatódik, akkor le fogják állítani, mivel nem
felel meg a minimális technológiai elvárásoknak sem. Ennek eredményeképpen levélváltások
történtek, a Táncsics M. úton a kivitelezés leállításra került, nem folytathatják a munkát.
Jelentős minőségi javulást nem tapasztalt a végzett munkák során, ezért február 10-én újra
bejárták az összes területet, kb. 200 db fényképet készítettek, a fényképekkel alátámasztva
megtámadták mindkét fél szerződését, mert véleménye szerint sem az Euro, sem a Sade nem a
megfelelő követelmények szerint végzi a munkát. A mérnökszervezet, illetve a Sade
Magyarország Kft. 3 napot kapott arra, hogy kidolgozzák az intézkedési tervüket a normális
munkavégzésre. A lakosok panaszait ő kezeli és továbbítja a Sade Magyarország Kft. felé, a
cégnek 2 nap áll rendelkezésre, hogy írásban visszajelezzen, milyen intézkedéseket tettek a
panasz megszüntetésére. A Téglagyári gödörnél megszüntette a tulajdonosi engedélyt a föld
beszállítására, mert nem így kell végezni. Az ígéret szerint péntekre hoznak egy gépet,
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amellyel lesöprik, letakarítják az utakat. Nehezményezik továbbá, hogy az útátvágásokat nem
megfelelően végzik, mert nem követ, hanem földet raknak bele, ami 1 nap után 20 cm-t
süllyed és nem töltik újra. A nem megfelelő út miatt nem csak a személyautók, hanem a
közszolgáltatást végző kukás és szippantó autók is tönkremennek. A szikkasztó árkokat nem
állítják helyre, véleményünk szerint nincs megfelelően tömörítve. Elmondja, hogy kedden 11
órára hívtak összege egy rendkívüli megbeszélést, amire polgármester urat, Huber Józsefet és
őt meghívták. Ott azt várják, hogy pontonként az intézkedéseket mutassák be és ha két héten
belül nem látunk változást, megpróbáljuk a munkát leállíttatni vagy akadályozni. Elsősorban
nem azért, mert járhatatlanok az utak, hanem mert minőségi kifogásaink vannak. Kérte a
képviselőket, hogy ha a lakosok ez ügyben megkeresik őket, akkor tájékoztassák az
elhangzottakról és mondják el azt is, hogy a lehetőségekhez mérten az önkormányzat mindent
megtesz. Tisztában voltak azzal, hogy a beruházás kellemetlenséggel jár, de ennyit azért nem
kell elviselni. Kivitelezés jelenleg a Nyiszper M., Kiss J., Martinovics, Engels, Dózsa Gy.,
Tulipán, Viola, Háy M., Rezeda, Bajcsy Zs. és Damjanich utakon folyik. Kiegészítésként
elmondja még, hogy az önkormányzat utasítást nem adhat a munkavégzéssel kapcsolatban, a
FIDIC rendszer szerint a fidic mérnökön keresztül kell adhat utasítást a kivitelező cégnek. A
mérnökszervezet mérnökei már két napja kötelezően kinn vannak a területen, minden héten
beszámoltatjuk őket, az építési naplót ellenőrízzük. Úgy tapasztalja, hogy ez idő óta a
munkával nincs probléma. Információja szerint az a kivitelező, aki le lett állítva, nem kíván
visszajönni a munkaterületre, befejezi az elkezdett munkát és el fog menni. Kéri még a
testület tagjait, hogy bárki, aki panasszal fordul ez ügyben feléjük, irányítsák felé, vagy a
Sade Szapárfalui telephelyére.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hon-lapon folyamatosan aktualizálva van, hogy napi
szinten hol folyik a kivitelezés, illetve a Fegyverneki Hírmondóban is tájékoztatják a
lakosokat az legfontosabb hírekről.
Tatár László polgármester: Próbáljuk mindenki számára elfogadhatóvá tenni a kivitelezési
munkákat.
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását,
amit a képviselők 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadnak el:
28/2013.(II.13.) 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
6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosításáról
7.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat LEADER akciócsoporthoz való
csatlakozásról
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
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2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Dr. Bognár Zoltán képviselő megérkezett az ülésre, ezzel a képviselők száma 9 főre
emelkedett.
1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi
költségvetésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Temesváriné Bozsó Ágnes: Elmondja a testületnek, hogy a szennyvízberuházás miatt még
módosítani szükséges a 2013. évi költségvetést a mai ülésen kívül is. A jelenlegi módosítást a
teljesítési adatok ismeretében végezték, számukra is igen meglepő volt, hogy + 53 mFt-ot
tudtak produkálni. Nyilvánvaló, hogy ez több körülmény befolyásolta, a gazdálkodás az
eddigiektől eltérően történt, de örömmel konstatálták, hogy a 2013. évi pozitív eredménnyel
zárult, amelyről természetesen a zárszámadás keretében beszámolunk a testületnek.
A képviselők észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2014.(II.17.) rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.)
rendeletének módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv
1/A., 1/B., és 1/C. mellékletei tartalmazzák.)
2.) napirend: Kitüntető díjak alapításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Ugyanazzal a tartalommal készült el, mint az előző, aktualizálni
szükséges Fegyvernek Várossá válása miatt. A rendelet hatályba lépésével lehet dönteni
egyedi odaítélésről a 2014. február 27-ei ülésen.
Szatlóczki Edit: Az elmúlt évben erről nem döntöttünk.
Ficsor Dénes: Az odaítélésről érkezett javaslat?
Buzás Istvánné dr. jegyző: Képviselői indítvány érkezett a díj odaítéléséről, ahhoz, hogy
erről döntsön a testület, új rendelet szükséges. Ha a kitüntető díjak alapításáról szóló rendelettervezetet elfogadja a testület, akkor a február 27-ei ülésre előterjesztjük az egyedi javaslatot.
Papp Róbert: Javasolja, hogy a rendelet 4. § (4), az 5. § (3) és a 6. § (3) bekezdése ugyanaz a
szöveg legyen, a díjat ünnepélyes keretek között kell átadni.
Tatár László polgármester: A munkaterv szerint októberben nincs ünnepi ülés. Egyetért
Papp Róbert javaslatával.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A 4. § (4) bekezdés esetében egyetért a módosító indítvánnyal, a
6. § (3) bekezdését viszont javasolja a rendelet-tervezet szerint elfogadni. A rendelet-tervezet
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6. § (3) bekezdés szerint: „A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS
MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján, a polgármester
adja át.” A rendelet-tervezet 9. § (3) bekezdésében a 2014. évben odaítélt díjat 2014.
áprilisában megrendezésre kerülő II. Fegyverneki Népzenei Fesztiválon kell átadni.
Ficsor Dénes: Miért nem a Magyar Kultúra Napján került átadásra a díj?
Dr. Bognár Zoltán: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a díjak odaítélése
felfüggesztésre került.
Tatár László polgármester: A javaslat késve érkezett, a díj odaítéléséhez idő szükséges, a
testület elé kell terjeszteni, a mappát, oklevelet elő kell készíteni, meg kell rendelni.
Ficsor Dénes: Senkinek nem jutott eszébe, hogy a Szapáry Népdalkör 10 éves?
Papp Róbert: Sajnos későn jutott a tudomására az évforduló, a Szapáry Népdalkör nagyon
sok helyen fellépett az országban, Aranypáva díjat nyertek, őket hívják leggyakrabban
szerepelni. Az elmúlt években boldog-boldogtalan díjat kapott, a Szapáry Népdalkör valóban
megérdemli.
Dr. Bognár Zoltán: A képviselőknek teljesen felesleges a díjak odaítéléséről vagy az
odaítélés felfüggesztéséről dönteni, mert ha javaslat érkezik a felterjesztésre, akkor
megszavazza a testület.
Szatlóczki Edit: 2012. és 2013. évben a díjak odaítélése felfüggesztésre került, a testület
tagjai ezt megszavazták és ehhez tartották magukat. Miért kell most ezen változtatni?
Tatár László polgármester: A rendeletet aktualizálni kell a várossá válás miatt, a
módosításokat javasolja elfogadni, ne határozzák meg az átadás pontos idejét. A februári
ülésen pedig a testület dönt arról, hogy odaítéli-e a díjat.
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja
Buzás Istvánné dr. jegyző módosító javaslatát az alábbiak szerint:
1.) A rendelet-tervezet 4. § (4) bekezdése az alábbira módosulna:
„(4) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között kell átadni.”
2.) A rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdés változatlan marad az alábbiak szerint:
„(3) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”at ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján, a polgármester adja át..”
Papp Róbert módosító javaslatát a képviselők 8 nem szavazattal 1 igen ellenében nem
fogadják el.
A képviselők 8 igen szavazattal 1 nem ellenében egyetértenek Buzás Istvánné dr. jegyző
módosító indítványával és 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet fogadják
el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2014.(II.17.) rendelete
Kitüntető díjak alapításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)
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3.) napirend: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába
történő delegálásról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Harmadik delegáltként javasolja Dr. Bognár Zoltán képviselőt, aki a Pénzügyi
Bizottság elnöke, jogi diplomával rendelkezik.
Ficsor Dénes: Olyan személyt javasol, akinek rálátása van az oktatásra, Szatlóczki Edit vagy
Nagy József képviselőket ajánlja. Szakmailag ezek a személyek tudnának polgármester úrnak
és Bognár Noéminek segítségére lennie. Az önkormányzat delegáltjainak az lenne a feladata,
hogy elmondják, milyen elvárásai vannak az oktatással kapcsolatban.
Nagy József: Szatlóczki Edit megfelelőbb személy erre a feladatra.
Szatlóczki Edit: A jogszabályokat ismerő személy nagy segítség a Tanácsnak.
Tatár László polgármester: Kérdezi dr. Bognár Zoltán képviselőt, a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy elfogadja-e a jelölést?
Dr. Bognár Zoltán: A jelölést elfogadja és köszöni a bizalmat.
Egyéb hozzászólás nincs, a képviselők Papp Róbert 3. delegáltra tett javaslatát - amelyben Dr.
Bognár Zoltán képviselőt javasolta – 9 igen szavazattal elfogadják és 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:
29/2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata részéről
1.
2.
3.

Tatár László polgármestert,
Bognár Noémi művelődési felügyelőt,
Dr. Bognár Zoltán önkormányzati képviselőt

delegálja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Intézményi Tanácsába.
Erről értesül:
1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Bognár Noémi művelődési felügyelő
4.) napirend: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda
tagintézmény Damjanich út 107. sz. alatti épületének felújításával kapcsolatos
pályázat benyújtásáról
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Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Az előterjesztésben elírás történt, a pályázat beadási határideje
nem 2012. február 13., hanem 2014. február 13.
Herman József: Milyen munkákat végeznek el 29 mFt-ért?
Nardai Dániel: Elvégzik a fűtéskorszerűsítést, teljes nyílászáró cserét, az egész épület
felújításra kerül.
Ficsor Dénes: Ezen az épületen még nem történt nagyobb felújítás.
Tatár László polgármester: Egyetért Ficsor Dénessel, a kisebb karbantartási munkákat
elvégeztük, de teljes felújítás nem történt.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslatban kiegészítést javasol, kimaradt az
Alaptörvényre való hivatkozás, amelyet a cím után szükséges belefoglalni az alábbiak szerint:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:”
A képviselők további kérdéseket nem fogalmaznak meg, Buzás Istvánné dr. jegyző
kiegészítésre tett javaslatát 9 igen szavazattal elfogadják és 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
30/2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich
út 107. szám alatti épületének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet 2. alcíme 2. § b.) alapján a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény Damjanich út 107. szám alatti
épületének korszerűsítéséről szóló pályázat benyújtásával.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2014. évi
költségvetés terhére bruttó 29.183.071 Ft összegben az óvoda épületének
felújítására az alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
23.346.456 Ft
Saját erő (20%)
5.836.615 Ft
MINDÖSSZESEN:
29.183.071 Ft
3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a rendelet
1. §. (1) bekezdése szerint, hogy a támogatási összeg legalább 5 % - ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
alkalmaz, melyet a közbeszerzési dokumentációban feltüntet.
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4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási, illetve kivitelezői
szerződések megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Balogh Mihályné, Fegyverneki Tiszavirág
intézményvezetője
4. Képviselőtestület tagjai
5. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
6. Nardai Dániel, települési menedzser

Óvoda

és

Bölcsőde

Szatlóczki Edit képviselő távozik az ülésről, Tatár László polgármester megállapítja, hogy a
képviselők száma 8 főre csökkent.
5.) napirend: Fegyvernek Város teljes digitális állami földmérési alaptérképének
használatáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Három árajánlatot bekértük, az előterjesztésben szereplő Kft.
ajánlata volt a legkedvezőbb a fizetési kondíció, illetve ár tekintetében is.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
31/2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város teljes digitális állami földmérési alaptérképének használatáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

2.
3.

A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő Testületen egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat feladatainak ellátásához a földmérési és térképészeti tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény 7.§. (4) bek. és 8.§. előírásainak megfelelően
szerződést köt a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által készített, állami
adatbázisra épülő digitális alaptérkép 5 évre szóló használatára, évenkénti
adatfrissítéssel.
A Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az adat-felhasználási szerződés
megkötésére.
A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hosszú távú kötelezettséget
vállal a határozat 1.-2. pontjában foglalt feladatok költségére, a 2014. évi költségvetés
terhére 763e Ft, a 2015. évi költségvetés terhére 520e Ft, a 2016. év terhére 520e Ft, a
2017. év terhére 520e Ft, a 2018. év terhére 520e Ft, összegig.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
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6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2014. február 27-ei ülésre a
testület elé terjesztik az összes intézmény alapító okiratát, szervezeti és működési
szabályzatát, valamint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztásról
és felelősségvállalásról szóló megállapodásokat. Jogszabályi változás következtében
megszűntek az „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek” fogalmak. Ilyenek
voltak a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde és a Fegyverneki Művelődési Ház, részben önálló vagy önállóan működő szervek
voltak a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha és a Fegyverneki Orvosi Rendelő, de ez 2014.
január 1-től megszűnt. „Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv” vagy
„gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv” fogalmakat tartalmaz az új
jogszabály, ezzel függ össze a 2014. évi költségvetés is. A rendelet-tervezet 2. §-ának
módosítását javasolja az alábbiak szerint:
2. § A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése az alábbira módosul:
„(1) A római számmal jelölt cím a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szervet jelöli.
I. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal”
„(2) A nagy A, B, C, D, E, F-vel jelölt intézmények a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerveket jelöli:
A.) Fegyvernek Város Önkormányzata
B.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
C.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
D.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
E.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
F.) Fegyverneki Orvosi Rendelő”
A képviselők véleménynyilvánítás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító
indítvánnyal és 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: LEADER akciócsoporthoz való csatlakozásról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: A LEADER Egyesületek átszervezésre kerülnek, a települések
átrendeződnek, az irányító hatóság egy olyan iránymutatást adott ki, melyben 20.000 fő
csoportokat, LEADER Egyesületeket tart elfogadhatónak, az egész rendszer átalakul. Egyik
része megy a Kunságihoz, Fegyvernek Város Önkormányzata pedig csatlakozik a Tisza-menti
LEADER Közhasznú Egyesülethez. A határozati javaslat melléklete a csatlakozási
szándéknyilatkozat, amelyről döntenie kell a testületnek, kíván-e csatlakozni az
átszerveződött LEADER Egyesülethez.

10
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a határozati javaslat 1. és 2. pontjában az
alábbiak szerint:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az EMVA társfinanszírozású
intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján kinyilvánítja
csatlakozási szándékát Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 8 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
32/2014.(II.13.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat LEADER csoporthoz való csatlakozásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az EMVA társfinanszírozású
intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján kinyilvánítja
csatlakozási szándékát Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Erről értesülnek:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Tisza-tó LEADER Egyesület
5. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület
(A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Napirendi utáni hozzászólás nincs.
Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 16,10 órakor
bezárja.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő

