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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 19-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme. 
 
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József, 
Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. 
jegyző, Gál Istvánné, Nardai Dániel és Molnár Barna intézményvezetők, Angyal Csaba 
pénzügyi csoportvezető 
Dr. Pataky Csaba Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke, 
Tekse András főépítész, 
Dr. Landgraf József háziorvos, 
Bencze Sándor a „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” képviselője 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott 
vendégeket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné képviselőt jelöli ki. 
 
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
10. napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható 

önkormányzati ingatlanokról 
11. napirend: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
12. napirend: Ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról 
13. napirend: A fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
14. napirend: A „Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 

szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 

15. napirend: Az elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések 
kiépítésére kötelezettségvállalás 

16. napirend: Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati intézményekre 
történő telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról 

 
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével és 8 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el: 
 
104/2013.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket, ezen felül a 
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10. napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható 
önkormányzati ingatlanokról 
11. napirend: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
12. napirend: Ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról 
13. napirend: A fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
14. napirend: A „Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok 
ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 
15. napirend: Az elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések 
kiépítésére kötelezettségvállalás 
16. napirend: Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati 
intézményekre történő telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról 
 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Interpellációt a képviselők nem intéznek.  
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
A tájékoztatót a képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal elfogadják. 
 

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 

      Előadó: Tatár László polgármester 
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság a költségvetés módosítását támogatja. 
 
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnökének távollétében Papp Róbert a Pénzügyi 
Bizottság tagja: A bizottság egyetért a rendelet-tervezettel. 
 
Vélemény a módosítással kapcsolatban nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
15/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Anyakönyvi rendezvényekről szóló rendelet módosításáról 
      Előadó: Tatár László polgármester 
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
16/2014.(VI.20.)  önkormányzati rendelete 

Az anyakönyvi rendezvényekről szóló 5/2011.(II.03.) rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

4.) napirend: Tájékoztató a Fegyverneki Orvosi Rendelő 2011-2013. évi szakmai 
tevékenységéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság módosítást indítványoz. Javasolja a határozati javaslat 2.) pontjának harmadik 
francia bekezdését törölni, valamint az alábbi 3.) ponttal kiegészíteni: 
3.) A képviselőtestület megköszöni az egészségügyi dolgozók munkáját.  
 
Egyéb észrevétel nem hangzik el az előterjesztéssel kapcsolatban, a képviselők 8 igen 
szavazattal egyetértenek a módosító indítványokkal és 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
105/2014.(VI.19) sz.   önkormányzati határozat: 
 
A település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a település egészségügyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja. 

 
2.) A tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a következő feladatokat fogalmazza 

meg: 
 -     Az üres orvos és védőnői álláshelyek folyamatos pályáztatása, betöltése. 
- Az ügyeleti ellátás rendszerének hatékonyabbá tétele a környező 

településekkel együttműködve. 
- A lakosság megfelelő színvonalon történő ellátása. 

 
3.) A képviselőtestület megköszöni az egészségügyi dolgozók munkáját. 

 
Erről értesül:  

1.) Gál Istvánné, a Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
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5.) napirend: Tájékoztató a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi 
szakmai tevékenységéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság módosítást indítványoz, mert Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója jelezte, hogy szükséges lenne a Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek 
akadálymentesítése. Javasolja a határozati javaslatot az alábbi 4.) ponttal kiegészíteni: 
4.) A Művelődési Ház és Könyvtár épületek akadálymentesítés megközelítését a 2015. évi 
tervkoncepcióban szerepeltetni kell.  
E módosítással a bizottság a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai 
beszámolójának elfogadását javasolja.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat 1.) pontjában javasolja törölni „a melléklet 
szerint” szövegrészt.  
 
Nagy József: A szlovákiai magyarokkal milyen jelenleg a kapcsolat? 
 
Molnár Barna: A Fegyverneken tartott rendezvényekre folyamatosan meghívjuk őket, de 
sajnos a polgármester úr egészségének megromlása miatt a kapcsolattartás nehézkes.  
 
Tatár László polgármester: Rendszeresen beszélnek telefonon, a kapcsolat működik, de a 
Fegyverneken lévő rendezvényeken nem tudtak részt venni a polgármester úr családjában 
történő haláleset, valamint egészségügyi probléma miatt.  
 
A képviselők egyéb hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal támogatják a módosító 
indítványokat és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
106/2014.(VI.19.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár 2009-2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 
2.) Megköszöni a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, önkénteseinek 

és az intézmény munkáját segítő civil, vállalkozói és intézményi szervezeteknek a 
2009-2013-ban a közgyűjteményben, közművelődésben és a turisztikában végzett 
munkáját. 

 
3.) 2014. évi munkatervében szerepelteti a település turisztikai, közgyűjteményi és 

közművelődési stratégiájának meghatározását, az intézmény küldetésének 
meghatározását. 

 
4.) A Művelődési Ház és Könyvtár épületek akadálymentesítés megközelítését a 2015. évi 

tervkoncepcióban szerepeltetni kell. 
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Erről értesül: 
1./ Tatár László polgármester 
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző 
3./ Képviselőtestület tagjai 
4./ Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
 

6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Tekse András: Elmondja, hogy jónak tartja, ha a testület megismeri azt az embert, aki 
közreműködik a településrendezési terv készítése során. Főépítészként az államigazgatási 
szervvel történő kapcsolattartás, ennek koordinálása a feladata. Fontos része a 
településrendezési terv készítésének, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a lakosságot 
széleskörűen érintő véleményeket és elképzeléseket magában foglalja, ez pedig úgy 
valósítható meg, ha minél szélesebb körben biztosítjuk a nyilvánosságot. Köszöni a bizalmat 
és azt is, hogy lehetősége volt részt venni az ülésen.    
 
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
107/2014.(VI.19) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Fegyvernek Város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetéseinek 
Szabályzatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Valamennyi képviselőtestületi tag 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
5. Tekse András városi főépítész 
6. Irattár 
 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

7.) napirend: A Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 
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Tatár László polgármester felkéri a bizottság képviselőit, hogy ismertessék a bizottságok 
döntését.  
 
Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, két módosítást indítványoz a feladat-ellátási 
előszerződésben. A szerződés 1.b) pontjában a kipontozott terület helyébe „8” szövegrészt 
javasol beírni, az 5. pontban a „Megbízott továbbá vállalj,” helyébe az alábbi szövegrészt 
javasolja a bizottság: „Megbízó továbbá vállalja,”. E módosításokkal a bizottság elfogadásra 
javasolja a feladat-ellátási előszerződést.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az oktatási bizottság módosító 
indítványával egyetért és javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Tatár László polgármester elmondja, hogy dr. Landgraf József a Pénzügyi Bizottság májusi 
ülésén már részt vett és a bizottság tagjai megismerték. Kéri, hogy pár szóban mutatkozzon be 
a képviselőtestület többi tagjának is.  
 
Dr. Landgraf József háziorvos: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 37 éves, belgyógyászként 
végzett 4 évvel ezelőtt. Jelenleg Kengyelen háziorvos, 2012-ig a Hetényi Géza Kórházban 
dolgozott a nefrológiai osztályon. Röviden ennyit kíván elmondani magáról, de szívesen 
válaszol a képviselők kérdésére. 
 
Szatlóczki Edit: A bizottsági ülésen feltette már ezt a kérdést, de úgy gondolja, sokakat 
érdekel, hogy doktor úr be kíván-e kapcsolódni az ügyeleti rendszerbe? 
 
Dr. Landgraf József háziorvos: Igen, szándékomban áll az ügyeleti rendszerben részt venni. 
 
További kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a 
módosításokkal és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
108/2014.(VI.19.) sz.                                                  önkormányzati határozat: 
 
Feladat-ellátási előszerződés a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásáról 
  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

  
      Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy 

Dr. Landgraf József háziorvossal a Fegyverneki Orvosi Rendelő III. számú háziorvosi 
szolgálatra a határozat melléklete szerint az előszerződést megkösse. 

 
Erről értesül: 
      1./  Dr. Landgraf József 

2./  Tatár László polgármester 
3./  Buzás Istvánné dr jegyző 
5./  Képviselőtestület tagjai 

 
(A feladat-ellátási előszerződést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 
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Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. Tóth Sarolta háziorvos 20 
éve háziorvos, ezért megkapta a címzetes főorvosi címet. Gratulálunk a cím eléréséhez, jó 
egészséget kívánunk és további sok sikert a munkájában és a családi életében.  
 
Szatlóczki Edit: A bizottsági ülésen javasolták, hogy Dr. Tóth Sarolta doktornőnek küldjenek 
gratuláló levelet a cím eléréséhez. 
 
Tatár László polgármester: A képviselőtestület nevében elküldik a gratuláló levelet. 
 

8.) napirend: A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottság tagját, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság támogatja a határozati javaslat 
mellékletét képező megállapodás megkötését, a Tűzoltó-parancsnokság támogatását. 
 
Tatár László polgármester felkéri Dr. Pataky Csaba elnök urat, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban ismertesse kiegészítését.  
 
Dr. Pataky Csaba a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke: 
Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselőtestület! Elmondja, hogy nagy megtiszteltetés, 
hogy a testületi ülésre meghívást kapott és elküldte polgármester úr a megállapodás-
tervezetet. Nagy tisztelettel vette tudomásul az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
intézkedését, amely szerint Fegyvernek települést a Törökszentmiklósi Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokság működési körébe utalta. Ugyan az infrastruktúrában alulmarad a 
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság a Kisújszállási Tűzoltóságtól, de 
reméli, hogy a hátrányt be tudják hozni. Úgy gondolja, hogy jó lesz a kapcsolat Fegyvernek 
Város Önkormányzata és a Törökszentmiklósi Tűzoltóság között, hiszen maga is nagyra 
becsüli Tatár László Polgármester Úr hozzáállását és aktivitását az ügyhöz. Reméli, hogy 
2014. évben is napirendre kerül a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
támogatása és bízik benne, hogy akkor is a jelenlegi képviselőtestülettel és Polgármester Úrral 
fog találkozni. Ismételten köszöni a meghívást, a megállapodást korrektnek tartja és javasolja 
elfogadni.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozat mellékletét képező megállapodásban módosítást 
javasol. A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnökének neve 
helyesen: Dr. Pataky Csaba, tehát az i betűt javítani kell y betűre. Javasolja továbbá a 
megállapodás 1.) pontjából törölni a „csatlakozott” szót, amely módosítással az 1.) pont az 
alábbi szövegre módosul: 
1.) Felek megállapítják, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 17/2014. sz. 

intézkedése alapján 2014. évben Fegyvernek Város Önkormányzata a Törökszentmiklósi 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksághoz, mint köztestülethez került kijelölésre.  

 
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal egyetértenek a módosításokkal és 8 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
109/2014.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozat: 
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A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.) Korm.rendelet 32. § 
(1) és (2) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság támogatására 2014. január 1-től évi 1 mFt támogatást biztosít.  

 
2.) A képviselőtestület a támogatásról szóló megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.  

 
Erről értesül: 

1.) Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 
2.) Tatár László polgármester 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

9.) napirend: Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/c. sz. alatti önkormányzati 
bérlemények bérleti szerződésének meghosszabbításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság az „A” alternatíva elfogadását javasolja, 
a bérleti szerződést hosszabbítsák meg. 
 
Ficsor Dénes: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott egy kérdés, amelyet most feltesz 
Bencze Sándornak az egyesület képviselőjének: Milyen tevékenységet végez az egyesület a 
bérelt épületben? 
 
Bencze Sándor: Az egyesület megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű 
dolgozókat foglalkoztat, a folyamatos munkavégzés miatt szükséges az épület bérbeadása. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő pályázatra szeretnének jelentkezni, amely 
támogatást biztosít dolgozók foglalkoztatására.  
 
Ficsor Dénes: Jelenleg mennyi fő dolgozik az épületben? Milyen munkát végeznek? 
 
Bencze Sándor: Várjuk a pályázati lehetőséget, jelenleg önkéntesek végzik a munkát, az 
egyesület és a Gazdakör tagjai. Műanyag flakonok feldolgozását, papír válogatását végzik és 
szeretnének bedolgozást is vállalni kisebb termékek előállítására.  
 
Ficsor Dénes: Felvetődött az a kérdés is, hogy az egyesület tudja-e fizetni a rezsiköltséget? 
 
Bencze Sándor: Rezsiköltség elmaradása az egyesületnek nincs. 
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További kérdés, vélemény nem hangzik el, Tatár László polgármester szavazásra bocsátja az 
„A” alternatíva határozati javaslatát, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal elfogadnak az 
alábbi határozat szerint:  
 
110/2014.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 
1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe adja a „Segítünk Országos 
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 
5.) részére 2014. július 1-től 2015. június 30-ig. Bérleti díjat nem állapítanak meg, de a 
bérlemény használata során felmerülő költségeket a bérlő fizeti.   

Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.  
 

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

10.) napirend: Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható 
önkormányzati ingatlanokról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a módosított 
határozati javaslatot, egyetért az önkormányzati ingatlanok és eszközök használatának 
átadásával. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
elhangzott módosításokat a testületi ülés megkezdése előtt kiosztott határozati javaslat 
tartalmazza.  
 
Dr. Kiss Györgyné: Mit jelent a kisléptékű élelmiszer feldolgozó üzem?  
 
Tatár László polgármester: A Bíró-kastély gazdasági épületében egy többfunkciós üzemet 
szeretnénk létrehozni LEADER pályázat keretén belül. A pályázat elnyerésével felújítanánk 
az épületet és kialakítanánk a kisüzemeket, ezen belül pálinkafőzőt, sörfőzőt, lekvárfőzőt, 
gyümölcsaszalót és a tésztaüzemet. Ez háromlépcsős pályázat, ebből kettő TÁMOP-os 
pályázat, illetve a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet megalakításával foglalkoztatni 
kívánt 15 fő dolgozó már nyertes pályázat. Lehetőség szerint mindent ide összpontosítunk, 
így egy komplex kisüzemet tudunk létrehozni. Ha ez mégsem valósul meg, akkor marad a 
„spórolhat” üzlet helyisége, ahol egy része a fentieknek megvalósulhat.  
 
Dr. Kiss Györgyné: Az előállított termékeket hol árusítanák? 
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Tatár László polgármester: A tervek szerint a piac területén felépített faházakban, illetve az 
előállítás helyszínén. Ehhez a programhoz kapcsolódna a tejfeldolgozás is és még egyéb 
elképzelések is megvalósulhatnak. A Bíró-kastély épületének felújítására nyújtottunk be 
pályázatot 50 mFt-ra, ha nyer, akkor egy komoly turisztikai központot lehet kialakítani. 50 
mFt-ra pályáztunk a gazdasági épület felújítására is, valamint a Fegyvernek-Kavicsos 
Szociális Szövetkezet létrehozására már nyertünk 50 mFt-ot.  
 
További kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
111/2014.(VI.19.)sz.                              önkormányzati határozat: 
 
A Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet által használható önkormányzati 
ingatlanokról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Kavicsos Szociális 
Szövetkezet részére a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0555 kódszámú pályázat 
megvalósításához biztosítja az alábbi önkormányzati ingatlanok, valamint az 
ingatlanokban lévő, START közmunkaprogram keretén belül vásárolt eszközök 
használatát: 

 
a.) Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161, hrsz:435, nem lakás céljára szolgáló épület, 
b.) Fegyvernek, Damjanich J. út 144, hrsz: 256, gazdasági épület, 
c.) Fegyvernek, Hillér major, hrsz: 0384/23, gazdasági épület. 

2. Az 1. pontban szereplő ingatlanokról készült helyszínrajz a határozat mellékletét 
képezi. 

3. Az ingatlanok és eszközök átadásáról Fegyvernek Város Önkormányzata és 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet között külön megállapodást kell készíteni. 

4. A 3. pontban szereplő megállapodás Önkormányzat képviseletében történő aláírására a 
Képviselőtestület Ficsor Dénes alpolgármestert hatalmazza fel. 

5. Az 1.) pont szerinti ingatlanokat és a bennük lévő leltár szerinti eszközöket a 
képviselőtestület 2014. július 1-től a kötelező fenntartási időszak végéig 2020. 
december 31-ig adja használatba térítés nélkül. 

6. Az átadott ingatlanok és eszközök használatával felmerülő üzemeltetési költségek a 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetet terhelik.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoportvezetője 

 
(A helyszínrajzokat a jegyzőkönyv 6/A., 6/B. és 6/C. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

11.) napirend: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatás 2014. évi igényléséről 
Előadó: Tatár László polgármester  
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a támogatás igénylésével egyetért. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben elírás történt, a második bekezdés végén a 
2013. év 2014. évnek értendő.  
 
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
112/2014.(VI.19.)sz.                             önkormányzati határozat: 
 
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
2014. évi igényléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a megyei önkormányzati tartalékról 
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 7/2013.(I.31.) BM rendelet alapján a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. IV. pontja 
szerinti támogatásra igényt nyújt be a település 2014. évi költségvetési forrás hiányának 
fedezésére. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 

 
12.) napirend: A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes 

pénzeszköz átadásról szóló szerződés elfogadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester  

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot és a mellékletét képező szerződést.  
 
Nagy József: Mennyi összegről van szó? 
 
Tatár László polgármester: Az előfinanszírozási szerződés 1.) pontjában szerepel: 
9.999.300,- Ft+ÁFA összeg, amelyet több részletben utalunk át az egyesületnek.  
 
Egyéb hozzászólás nincs, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
113/2014.(VI.19.) sz.                                                        önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásról szóló 
szerződés elfogadásáról 
 
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 egyetért a Fegyverneki 
Községi Sportegyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadásával. 

2.) A pénzeszköz átadásról szóló szerződés tartalmát a határozat mellékleteként 
elfogadja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 

A határozatot kapják: 
1. Tatár László polgármester 
2. Buzás Istvánné dr. jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Mészáros Ildikó Alapítvány elnöke 
 
(A határozat mellékletét képező előfinanszírozási szerződést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete 
tartalmazza.) 
 

13.) napirend: A fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság támogatja az ingatlan megvásárlását. 
 
Szatlóczki Edit: Hol van ez az ingatlan? 
 
Tatár László polgármester: A Bíró-kastély mögötti terület, amelyet szeretnénk művelni.  
 
Szatlóczki Edit: Az eladási ár reális? 
 
Tatár László polgármester: Egy átlagárról van szó. 
 
A képviselők további kérdést nem tesznek fel az előterjesztéssel kapcsolatban, 8 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
114/2014.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
fegyverneki 252/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés terhére 
megvásárolja a fegyverneki 252/2 hrsz. alatti 1660 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant Kiss István Fegyvernek Szent Erzsébet út 35/a., Keller Lajos 
Fegyvernek Damjanich út 163. és Kozák Gergelyné Kenderes Magyar út 18. sz. alatti 
lakosoktól 500.-Ft/m2 áron, összesen 830.000.- Ft-ért. Kiss István részére járó összeg 
369.000.- Ft, Keller Lajos részére járó összeg 184.500.- Ft és Kozák Gergelyné részére 
járó összeg 276.500.- Ft. 

 
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével. 

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

14.) napirend: „Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok 
ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság a határozati javaslattal egyetért. 
 
A képviselők véleménynyilvánítás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
115/2014.(VI.19.)sz.                              önkormányzati határozat: 
 
„Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti Tatár László 
polgármester Úr javaslatát, miszerint a benyújtott ajánlat érvényes, melynek 
alapján a bírálóbizottság az EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és 
GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevőkkel kezdje meg a tárgyalást. 

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a közbeszerzési 
eljárás eredményét, azaz az EC Multienergie Kft., EC-Energie Investment Kft. és 
GLOBIMPEX Zrt. mint közös ajánlattevőt (címe: 1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 
37.) nevezi meg nyertes ajánlattevőként. 

3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja 

4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport 

 
15.) napirend: Az elektronikus információs rendszerek védelmére tett 

intézkedések kiépítésére kötelezettségvállalás 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság egyetért azzal, hogy a HRK Consulting 
Tanácsadó Kft. árajánlatát fogadja el a testület. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A törvény szerint kötelező feladat az elektronikus információs 
rendszer védelmének kiépítése, logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseket kell 
meghatározni. Három árajánlatot kértünk, nehéz dolog volt, mivel kevés cég végez ilyen 
jellegű tevékenységet.  
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A képviselők észrevétel nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
116/2014.(VI.19.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Elektronikus információs rendszerek védelmére tett intézkedések kiépítésére 
kötelezettségvállalás 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a HRK Consulting Tanácsadó 
Kft. árajánlatát fogadja el és kifizetésére a 2014. évi költségvetés terhére 
kötelezettséget vállal 780.000,- Ft összeg erejéig. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
16.) napirend: Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati 

intézményekre történő telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: 50 mFt-ra lehet pályázni, az említett önkormányzati 
intézményekre napelem telepítésére, a pályázat 100 %-os támogatottságú. Valószínűleg még 
ebben az évben döntés születhet erről a pályázatról. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
117/2014.(VI.19.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Megújuló energia termelő berendezések önkormányzati intézményekre történő 
telepítésére vonatkozó pályázat beadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja pályázat beadását 
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati felhívásra önkormányzati intézményekre 
történő napelem telepítésére. 

 
2.) A pályázatban résztvevő ingatlanok  

 
- Fegyverneki Művelődési Ház épülete, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184., 

hrsz.: 32/1, 
- Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha,  

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144., hrsz.: 2570, 
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Fegyvernek, Hunyadi J. út 1., hrsz.: 2543 
 

3.) A pályázat beadással kapcsolatos előkészítő tevékenységre az önkormányzat külső 
vállalkozót vehet igénybe, melynek forrása a pályázat kapcsán rendelkezésre áll.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
3.) Temesváriné Bozsó Ágnes a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha igazgatója 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Tatár László polgármester megköszöni a megjelentek részvételét, jó pihenést kívánt a nyári 
időszakban, legközelebb augusztusban 21-én lesz testületi ülés és az ülést 17,20 órakor 
bezárja. 
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Dr. Kiss Györgyné :) 
        Jkv. hitelesítő 
 
     
 
 
 
  
 
 


