
TÁRGYMUTATÓ 
 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének 
jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
188/2014.(XII.11.) sz. önk.hat.                    Napirendek elfogadásáról 
 
33/2014.(XII.16.) önk.rend.        Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének módosításáról 
 
34/2014.(XII.16.) önk.rend.  A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról 

szóló rendelet módosításáról 
 
35/2014.(XII.16.) önk.rend.  A lakások bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet 
módosításáról 

 
36/2014.(XII.16.) önk.rend.  Az önkormányzati tulajdonú helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet 
módosításáról 

 
37/2014.(XII.16.) önk.rend.  A vásárok tartásának rendjéről szóló rendelet 

módosításáról 
 
38/2014.(XII.14.) önk.rend.  A közterület használatról szóló rendelet 

módosításáról 
 
39/2014.(XII.16.) önk.rend.  Fegyvernek Város területén fenntartott 

temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló rendelet módosításáról 

 
40/2014.(XII.16.) önk.rend.  A szociális ellátások szabályozásáról szóló 

rendelet módosításáról 
 
189/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáról Dr. 

Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött feladat-
ellátási szerződés felmondásáról 

 
190/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzat 

Képviselőtestülete 2015. évi éves ellenőrzési 
tervének elfogadásáról 

 
191/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
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192/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata és a 
Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejövő Együttműködési Megállapodásról szóló 
határozat módosításáról 

 
193/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról 
 
194/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Folyószámlahitel igénybevételéről  
 
195/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Munkabérhitel igénybevételéről  
 
196/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Lakosságának Egészséges és 

Biztonságos Életéért” Alapítvány 2014. évi 
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

 
197/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges 

Környezetéért Alapítvány” 2014. évi 
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

 
198/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” 2014. 

évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 

 
199/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Fegyvernek Községi Sportegyesület beszámolója a 

2014. évi tevékenységéről 
 
200/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyvernek-

Kavicsos Szociális Szövetkezetből történő 
kilépéséről 

 
201/2014.(XII.11.) sz. önk.hat. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 

Bölcsődei csoport fejlesztéséről szóló előterjesztés 
napirendről való levétele 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza házasságkötő terme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr. Bognár Zoltán alpolgármester, Burján Attila, Herman 
József, Molnár Barna, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Dr. Tatár Gábor alpolgármester és Tatár 
László polgármester, képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Balogh Mihályné és Nardai 
Dániel intézményvezetők, Siposné Szabó Erzsébet intézményvezető-helyettes, Páva Bertalan 
a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kuntzer Mártonné és Angyal Csaba 
csoportvezetők és Temesváriné Bozsó Ágnes pénzügyi szervező 
 
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen 
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Barna képviselőt kéri fel. 
 
Tatár László polgármester bejelenti, hogy rendkívül sajnálatos esemény folytán egyik volt 
munkatársunk elhunyt, ezért kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek Barta 
Józsefre.  
 
Tatár László polgármester javasolja az alábbi pótnapirendek felvételét: 
 
12.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka sylwia 

háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondása 
13.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka sylwia 

háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondása 
 
Tatár László polgármester javasolja, hogy a testület a 12.) és 13.) napirendet az 3.) napirend 
után tárgyalja. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a pótnapirendek 
felvételével, valamint 9 igen szavazattal támogatják a napirendek sorrendjére tett módosító 
indítványt és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a napirendeket az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
188/2014.(XII.10.) 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  
 
12.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia 
háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
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13.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia 
háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondásáról 

 
Erről értesül: 

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

 
Napirendek előtt: 
 
Dr. Tatár Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. december 19-én 
8,30 órakor kerül átadásra a vágópont, melyre nagy tisztelettel meghívja a képviselőket.  
 
Interpellációk: 
 
Ambrus Dénes: Kifogásolja, hogy a bizottsági ülések időpontját megváltoztatták és erről nem 
egyeztettek a tagokkal, ezért tartózkodott a szavazáskor.  
 
Tatár László polgármester: Egyetért a képviselővel, elmondja, hogy az elmúlt hét 
csütörtökön és pénteken nem dolgozott, illetve a Karitasz Egyesület kiutazást szervezett 
Kárpátaljára, amelyen 3-4 képviselő is részt vett és csak kedd este érkeztek vissza, így maradt 
a bizottsági ülésekre a szerdai nap. Sajnos olyan is előfordult, hogy egy külsős bizottsági tag 
nem kapott anyagot, a kollégák hibáztak, jobban odafigyelünk a következőkben.  
 
Molnár Barna: A szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági panaszokra hogyan reagáltak 
a kedden lévő kooperáción részt vevő szakemberek? 
 
Tatár László polgármester: Megtartották az idei utolsó kooperációt, mindkét kivitelező 
beszámolt a készenlétről, a hibákat, hiányosságokat átbeszélték. Információja szerint a telep 
már fogadóképes, most érkezett az értesítés, hogy a település bizonyos öblözetei december 
15-től ráköthetők a rendszerre, a lakossági bekötések elindulhatnak, erről minden 
ingatlantulajdonos értesítést kap. A lakossági panaszokat folyamatosan kommunikáljuk, 
természetesen az a választ, hogy ők mindent megtesznek ennek megoldására. Jelenleg 380 
panasz van kivizsgálás alatt, ennek túlnyomó többsége jogos. A mérnök tájékoztatta a 
kivitelezőt, hogy amíg a lakossági panaszok nincsenek lezárva, nem járul hozzá a műszaki 
átadáshoz. A telep tehát fogadóképes, az ingatlanok 70-80 %-a tud csatlakozni a rendszerhez. 
Sajnos a Táncsics út egy szakaszán nem biztos, hogy elkészül a csatorna, mert a folyamatos 
talajvíz miatt nem tudják a csöveket lefektetni. Az ünnepekre való tekintettel kérték a 
kivitelezőt, hogy a településközpontban állítsák helyre, közlekedésre alkalmassá tegyék a 
bejárókat, parkolókat, amit megígértek. A támogatás 100 %-os, a próbaüzem költségét is 
rendezték, az önkormányzatot nem fogja terhelni, egyedüli nyitott kérdés a pótbekötések 
finanszírozása, ami kb. 20-30 mFt. 
 
Molnár Barna: A helyreállítási folyamatot nem lehet gyorsítani? 
 
Nardai Dániel: Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a településen tavasszal 
belvízveszély lesz, a szennyvízberuházással összefüggő gondatlanság miatt nem lesz alkalmas 
a terület arra, hogy elvezesse a vizet. Egyértelműen megfogalmazta a Sade-nak a véleményét, 
hogy a szándékos károkozás és a veszélyeztetés is fennáll, amit megírtak a mérnöknek. 
Jelezték, amennyiben vis-maior helyzet fog fennállni és az elhárítást nem oldják meg, akkor 



 5

az ezzel keletkező összes költséget követelni fogják tőlük szerződéses vagy egyéb úton. Erről 
a tegnapi nap elküldtük a levelet is, hogy állítsák helyre a területet, legalább olyan szinten, 
hogy ne veszélyeztesse a lakosság biztonságát. A Szegfű utat az önkormányzat fogja 
helyreállítani a mai napon. Véleménye szerint, annak ellenére, hogy mindent megtesznek a 
kooperáción, nem lesz csak akkor helyreállítva, ha az önkormányzat januárban elvégzi a 
munkákat.  
 
Tatár László polgármester: A szabadságolások, az év vége miatt január 15-ig nagyobb 
helyreállítás nem fog történni, jelenleg egyetlen vezető és 1 brigád tartózkodik a területen, 
amelyek a munkákat végzik.  
 
Molnár Barna: Ügyeleti rendszer nem működik az ünnepek alatt? 
 
Nardai Dániel: Hivatalos levélben kértük, hogy minden elérhetőséget adjanak meg. 
 
Tatár László polgármester: Kértük még továbbá, hogy olyan személyt jelöljenek meg, aki 
kompetens intézkedni és döntési joga van.  
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: Több helyen megtörtént a helyreállítás, de olyan 
minőségben, hogy a nem megfelelő tömörítés miatt pár nap múlva ismét megsüllyedt. 
Egyszer kellene jól megcsinálni, amellyel nincs tovább gond.  
 
Nardai Dániel: Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy három esetben állította le a beruházást, a 
mérnök háromszor utasította a kivitelezőt a beruházás leállítására és a helyreállításra.  
 
Molnár Barna: Azt tartja a legnagyobb problémának, hogy az esőzések miatt a bejárók 40-50 
cm-t is süllyedhetnek, amit a lehulló hó eltakar és balesetveszélyessé válik.  
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: A sok csapadék miatt hamarabb előjönnek a problémák.  
 
Tatár László polgármester: A többszöri leállítással 70 napot nyert a vállalkozó, ennyivel 
tovább tolhatja a kivitelezési határidőt, a próbaüzem elindítása is tolódik, így nem tudjuk 
érvényesíteni a kötbért, csak a 71 vagy 72 napon. Ma kérte a közreműködő szervezet a 
leállítás indoklását. A panaszok jelzésére a kivitelező azt válaszolja, hogy a munkaterület 
átadása 2015. májusig történik, addig kell a helyreállításnak meglenni, ha addig nem készül 
el, akkor 10 %-os költségvisszatartás van. A kivitelező még azt is elmondta, hogy voltak 
olyan alvállalkozóik, akik nem megfelelően végezték munkájukat, természetesen azok már 
nem dolgoznak, de az általuk végzett munkát ki kell javítani. Van sikeres része is a 
beruházásnak, ha a próbaüzem elindul, a lakosoknak 6 hónapig ingyenesen tudjuk a 
szennyvizet elvezetni.  
 
A képviselők elfogadják az interpellációkra adott válaszokat.  
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
A képviselők a tájékoztatóban elhangzottakat kérdés, észrevétel nélkül egyhangúlag 
elfogadják. 
 

2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosításáról 
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Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat.  
 
Molnár Barna az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a 
2014. évi költségvetés módosításával. 
 
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság: A bizottság támogatja a költségvetés 
módosítását a rendelet-tervezet szerint.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A költségvetés módosításáról szóló 
előterjesztéssel egyetért a bizottság és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet 2. §-ának c.) pontjában lévő táblázatban az 
intézmények neve változott, ezért javasolja azok helyesbítését az alábbiak szerint: 
II. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata 
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással és 9 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 
33/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1., 2. és 3. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 
1/A., 1/B. és 1/C. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

3.) napirend: Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat.  
 
Molnár Barna az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke: A bizottság a Jegyző 
Asszony módosító javaslataival egyetért és elfogadásra javasolja az alábbi rendeleteket: 
 
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen szavazattal 
1 nem ellenében 1 tartózkodással nem döntött az alábbi rendeletek elfogadásáról: 
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az ülésen elhangzott módosításokkal 
elfogadásra javasolja az alábbi rendeletek módosítását: 
 

1.) Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) rendelet 
módosításáról 
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2.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) rendelet módosításáról 

3.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4.) A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

5.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

6.) Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A bizottsági üléseken elhangzott módosító indítványokat foglalja 
össze az alábbiak szerint:  
1.) Közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetben javasolja kiegészíteni az 5. § (2) bekezdését az alábbiak szerint: 
Egész utcaszakaszon történő járdaépítéshez, járdafelújításhoz ingyenesen, kapubejáró 
építéséhez önköltségi áron biztosít az önkormányzat térkövet a helyszíni felmérés alapján 
megállapított és szükséges mennyiségben. 

2.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben 
javasolja a rendelet nevét kiegészíteni a rendelet számával az alábbiak szerint: 
A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

3.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetben javasolja, hogy az 5. és 6. §-a az alábbira a módosuljon: 
5. § A rendelet 15. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 

„(3) A Szent Erzsébet út 161. sz. alatti ingatlan mögötti területre a képviselőtestület 50 
%-os kedvezményt biztosít 2014. december 15. – 2015. március 31. közötti időszakra a 
rendelet 1. sz. mellékletének 5. pontjában lévő díjból.” 

6. § E rendelet 5. §-a 2014. december 15-én, a rendelet többi §-a 2015. február 1-én lép 
hatályba.  

A rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében a 8. pontból javasolja törölni a „népművészeti, 
stb.” szövegrész, csak a „bazár árusítás” marad. A 9. pontban a 25 m2-ig sorban a 110,- Ft 
500,- Ft-ra, a 25 m2 feletti rész sorban a 60,- Ft 100,- Ft-ra módosul.  
Javasolja a táblázat kiegészítését az alábbi 12. ponttal: 
12. Népi és iparművészeti termékek árusítása   m/nap  300,- Ft + ÁFA 

4.) A Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 2. sz. mellékletének IV. 2.) pontját 1.) pontra módosítani, illetve 
javasolja kétfajta díjra megosztani az alábbiak szerint: 

 a.) egyszeri alkalmi díj     14.000,- Ft/db 
 b.) évi átalánydíj               200.000,- Ft 
5.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetben javasol módosítást. A szociális intézmény 
társulásban működik. Az Örményesre és Kuncsorbára vonatkozó térítési díjat minden 
település képviselőtestülete állapítja meg, a testületük által hozott határozat szó szerint 
beépül a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének rendeletébe. Örményes 
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Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 99/2014.(XII.09.) sz., Kuncsorba a 
83/2014.(XI.26.) sz. határozatával fogadta el a térítési díjakat. A rendelet-tervezetet 
szükséges kiegészíteni a határozatszámokkal, valamint kisebb eltérésekkel fogadta el 
Örményes és Kuncsorba a térítési díjakat.  

 Ez alapján javasolja a rendelet-tervezet 8. § (5) és (6) bekezdésének szövegrészébe a 
hiányzó határozatszámot beírni, valamint a (8) bekezdést kiegészíteni az alábbi c.) és d.) 
ponttal: 

      c.) nappali ellátás 0 Ft/nap 
     d.) ebédkiszállítás 50 Ft/alkalom 

A rendelet-tervezet 8. § (9) és (10) bekezdésének szövegrészébe javasolja a hiányzó 
határozatszámot beírni, valamint a (9) és (10) bekezdés d) pontjában a 60 Ft-ot 50 Ft-ra 
módosítani és a (10) bekezdés az a) pontjában a 0 Ft-ot 645,- Ft-ra módosítani. Javasolja 
továbbá a (12) bekezdés törlését, mert nem fogadta el a testület. 

 
Tatár László polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben lévő sorrend szerint 
döntsenek a rendelet-tervezetekről, illetve tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.  
 
1.) A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Szatlóczki Edit: A bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért kérdezi, hogy mi okból 
történt a módosítás? 
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy az önkormányzat 
térkövet biztosít járdafelújításhoz, járdaépítéshez, de csak abban az esetben, ha az egész 
utcaszakaszon építik meg az utcában lakók, nem pedig 1-1 ingatlantulajdonos. Az utcákban 
lévő járdák egységes képet kell, hogy mutassanak, nem fordulhasson elő, hogy az egyik 
ingatlan előtt betonjárda, míg a másik előtt térkő járda van.  
 
Tatár László polgármester: Véleménye szerint a lakosságot összefogásra kell ösztönözi és 
egy egységes utcaképet kialakítani.  
 
Ambrus Dénes: Hol lehet megtalálni a rendeleteket egységes szerkezetben? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Nemzeti Jogszabálytárba folyamatosan rögzítjük a 
rendeleteket, ott megtalálható.  
 
Ambrus Dénes: Nincs előtte egységes szerkezetű rendelet, ezért kérdezi, hogy a rendeletben 
szabályozzák a járda szélességét, méretét?  
 
Tatár László polgármester: Most alakul ki a Településrendezési Terv koncepciója, amely 
tartalmazza az erre vonatkozó műszaki leírásokat is, 2 fő építész dolgozik a terven.  
 
Ambrus Dénes: Előfordulhat az is, hogy az utcákban nem egyforma szélességű járda 
készülhet? 
 
Tatár László polgármester: Igen, a főutcán lévő járda szélesebb lesz, míg a mellékutcákban 
keskenyebb, ezt minden utcára meghatározza a terv. 
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További kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a módosítással 
és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
34/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz., a rendelet 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 2/A. sz. 
melléklete tartalmazza.) 
 
2.) A lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szatlóczki Edit: Kérdezi, hogy mennyi bérlakás van az önkormányzat tulajdonában, mennyi 
bérlakást bérelnek, mennyi a bevétel és mik a feltételei a bérlakáshoz jutásnak? 
 
Nardai Dániel: Az önkormányzat tulajdonában 16 ingatlanon 27 db bérlakás van, melyből 3 
db szükséglakás. Komfort fokozatukat tekintve: 21 db komfortos és 6 db komfort nélküli. A 
bérlakáshoz jutás feltételeit a rendelet tartalmazza. Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy a 
bérleti díj emelésével sem lesz ez a szakfeladat plusszos.  
 
Ambrus Dénes: Nem lát nagy különbséget az összkomfortos és a komfortos, illetve a 
komfortos és a félkomfortos lakások bérleti díja között, el lehetne azon gondolkodni, hogy 
igazságos-e ez a díj? Azt látja, hogy a garázs bérleti díja magasabb, mint a lakások bérleti 
díja, miért? 
 
Tatár László polgármester: Ez viszonylag mérsékelt díj, sokan önkormányzati bérlakásba 
szeretnének költözni, mert a szabadpiaci ár töredékét kell fizetni. A garázs luxusnak számít, 
az önkormányzat 1 garázzsal rendelkezik.  
 
A képviselők egyéb kérdést, hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal egyetértenek a 
módosító indítvánnyal és 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
35/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

A lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
3.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A képviselők a rendelet módosításával kapcsolatban kérdést nem intéznek, 9 igen szavazattal 
az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
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36/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
4.) A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Ambrus Dénes: A rendelet-tervezet 5. §-ában a helypénz mértékének emeléséről van szó, ez 
mit jelent? Hogyan határozzák meg a díjat, méterben, napban? 
 
Nardai Dániel: A helypénz m/nap-ra vonatkozik, a rendelet-tervezet nem tartalmazza, de a 
rendelet 1. sz. mellékletében a mértékegység szerepel. 
 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el. 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
37/2014(XII.16.) önkormányzati rendelete 

A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
5.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Szatlóczki Edit: A rendelet díjtételeinek emelése kapcsán látja a képviselők „jóindulatát” a 
vállalkozók felé. Kérdezi, hogy felmérték-e azon vállalkozók számát, akiket ez érint, a 
vállalkozóktól mennyi a bevétel és mennyit várnak ettől a magas emeléstől? Vonatkozik-e ez 
a Volán buszokra, személyszállító járművekre? Hogyan segítjük ezzel a vállalkozókat? 
 
Tatár László polgármester: Vonatkozik mindazon gépjárművekre, amelyekkel a közterületet 
használják. Kb. 15 vállalkozót, mezőgazdasági termelőt érint az emelés. Az önkormányzatnak 
nem volt bevétele, senki nem fizetett közterület használati díjat. A jövőben a településőrök, a 
piacdíjat szedő jelzése, illetve a kamerarendszer alapján fogják ellenőrizni a közterület 
használatát. Ez a rendelkezés nem azokra vonatkozik, akik 1-1 alkalommal a közterületet 
használják parkolásra, hanem azokra, akik folyamatosan a közterületen parkolnak. A jelzés 
alapján az érintett ingatlan tulajdonosa felszólítást kap, ha ezután is használja a közterületet, 
akkor lesz esedékes a díjfizetés.  
 
Szatlóczki Edit: A közterületet az ingatlan tulajdonosnak kell rendben tartania? 
 
Tatár László polgármester: Az ingatlana előtti közterületet a lakos köteles karbantartani.  
 
Szatlóczki Edit: Az ingatlanuk előtti területen most terítettek le kavicsot. Más területen nem 
tapasztalt ilyen mértékű emelést.  
 
Tatár László polgármester: A különböző díjak emelésével a költségvetési hiányt próbálják 
kompenzálni. A település rendbetétele is feladat, a közterületen folyamatosan parkoló 
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gépjárművek akadályozzák a forgalmat, balesetveszélyesek. Nem személyeskedésként 
mondja, de a legtöbb vállalkozó a járművei számára telephelyet alakított ki saját költségén.  
 
Szatlóczki Edit: Önkormányzattól lehetőség van telephelyet bérelni?  
 
Tatár László polgármester: Lehetőséget lát erre is. Annak idejének fel is ajánlották 
Szatlóczki Editék számára, hogy területet biztosítanak az ipari területen, éppen a miatt, hogy 
ne a közterületen parkoljanak. Ez vonatkozik minden vállalkozóra és természetesen a Volán 
járművekre is. Több esetben ajánlották fel a Volán Zrt-nek, hogy közösen újítsák fel az iroda 
előtti területet, de ettől folyamatosan elzárkóznak. A buszok is a település több pontján 
parkolnak, de megkeressük az illetékeseket és felhívjuk a figyelmüket az intézkedésről. Nem 
a bántás és a büntetés a cél, hanem, hogy a közterületen felszámolják a folyamatosan parkoló 
járműveket.  
 
Szatlóczki Edit: A szennyvízberuházás megkezdése előtt említették, hogy a csatornázás 
egyes vállalkozók számára óriási összegű lesz, ezért ezt mérlegelni fogják és ehhez segítséget 
nyújtanak. Nem véletlenül kérdezi ezt, hiszen a díjak emelése személyesen érinti, 
számíthatnak-e méltányosságra vagy együttműködésre? 
 
Tatár László polgármester: Mindenre nyitottak, eddig is törekedtek a megegyezésre és az 
együttműködésre. Javasolja, hogy írásban keressék az önkormányzatot a vállalkozók és 
megpróbálnak megoldást találni.  
 
Szatlóczki Edit: Nem gondolják, hogy a díjemelés miatt elviszik a településről a 
vállalkozásokat? 
 
Tatár László polgármester: Minden vállalkozónak érdeklődni kell, hogy más településen 
milyen mértékű az iparűzési adó, ha jobb feltételeket talál, a vállalkozó dönt a váltásról.  
 
Nardai Dániel: Tájékoztatja Képviselő Asszonyt, hogy a vállalkozóknak sem kell fizetni a 
szennyvízcsatornára történő rácsatlakozásra, mindenkinek ingyenes.  
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: A bizottsági ülésen is kifejtette azon véleményét, hogy 
nem ért egyet ilyen mértékű emeléssel, a koncepciót támogatja, a díjtétel fokozatos emelését 
javasolja. 
 
Tatár László polgármester: Részben egyetért alpolgármester úrral, de a cél az lenne, hogy a 
vállalkozók járművei ne a közterületen legyenek, hanem találjanak végleges megoldást, 
telephelyet a járműveknek, a magas díjemeléssel talán sikerül ezt elérni. Vannak olyan 
vállalkozók, akik egész évben fizettek a közterület használatért 10.000,- Ft-ot, vagy semmit, 
más vállalkozók pedig 1 mFt-ért telephelyet alakítottak ki. Ezt tartja igazságtalannak.  
 
Ambrus Dénes: Arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy ne csak akkor törekedjenek a 
település képének megfelelő kialakítására, amikor a közterületen állnak a járművek, hanem 
azokat a lakosokat is fel kell szólítani, akik nem tartják rendben az ingatlanukat, pl. a 
Gyógyszertár után a Hunyadi úton lévő három ingatlan esetében. Kifogásolja, hogy a 
díjtételek emelése nem egységes, pl. a fagylalt árusítását 10-szeresére emelték, míg a 
vendéglátó előkert díját nem emelték.  
 
Szatlóczki Edit: A számokból lehet érteni, egyértelmű a koncepció.  
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Tatár László polgármester: Nem kell olyat melléképzelni, ami nem létezik, a díjak 
emelésénél nem a személyes érintettséget vizsgálták.  
 
Ambrus Dénes: A Kaiser sörözőn kívül hol található még vendéglátó előkert? A díjaknál 
egységesen kellett volna meghatározni az emelést, valamint az település arculatánál is több 
szempontot kellene vizsgálni. 
 
Tatár László polgármester: Több esetben volt már téma a testületi ülésen az elhanyagolt 
ingatlanok rendbetétele. Sajnos a magántulajdonban lévő ingatlanokon belül nincs joga az 
önkormányzatnak tevékenykedni.  
 
Papp Róbert: A testület 2012-ben elfogadta a tiltott, közösségellenes magatartásról szóló 
rendeletet, amely tartalmazta, hogy az ingatlantulajdonosoknak kötelessége rendben tartani az 
ingatlanon belüli és kívüli területet, ha ezt nem teszi meg, szankciókat alkalmazhat az 
önkormányzat. Az Alkotmánybíróság azonban kifogást emelt és a rendeletet hatályon kívül 
kellett helyezni.  
 
Molnár Barna: Mikor voltak módosítva utoljára a díjak? 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Kb. 3 éve, 2011-ben. 
 
Herman József: Úgy gondolta a testület, hogy amíg nem szükséges, ne emeljék a díjakat, de 
a költségvetés jelenlegi helyzete megköveteli.  
 
Tatár László polgármester: A képviselők tehetnek módosító indítványt a javaslattal 
kapcsolatban.  
 
Ambrus Dénes: Hogyan tegyen módosító javaslatot, mikor nem ismeri az adatokat. 
 
Tatár László polgármester: Milyen adatokra lenne szükség. Mindenki látja a közterületen 
álló autókat.   
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: A rendelet-tervezet 1. sz. mellékletének 6. pontjában a 
fagylaltos díjának emelését magasnak találja, ezért indítványozza az 1.000,- Ft + ÁFA/nap 
díjat 200,- Ft + ÁFA/nap díjra csökkenteni. A vendéglátó előkert díjának változása 
személyesen érinti, de egyetért az emeléssel.  
 
Tatár László polgármester: A fagylaltos közterület használatra mennyit fizetett? 
 
Nardai Dániel: Nem fizetett közterület használati díjat. 
 
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja, a képviselők egyetértenek-e abban, hogy Dr. 
Bognár Zoltán módosító indítványát felvegye a testület. A képviselők 5 igen szavazattal 1 
nem ellenében 3 tartózkodás mellett támogatják a módosító indítvány felvételét.  
 
Szatlóczki Edit: A fagylaltostól nem fogják ezután sem behajtani a közterület használati díjat, 
a településőr pedig felírja, hogy kinek a járműve áll a közterületen? Ekkora mértékű emelés 
már büntetés, amely úgy érzi, hogy személye elleni irányul és ez a választás óta így van. A 
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befolyt összeg pedig a polgármester zsebébe kerül. Miért tesznek különbséget a vállalkozók 
között? 
 
Tatár László polgármester: Nem a településőr jelzése, hanem a kamerarendszer által 
rögzített felvétel alapján kell a közterület használati díjat fizetni. A befizetett közterület 
használati díj a település bevételét növeli. Felajánlja Szatlóczki Edit képviselőnek, hogy a 
térkő üzem területét használhatják, ott parkolhatnak a járműveikkel díjmentesen, amelyet 
őriztet is az önkormányzat. Javasolja, hogy kérelmet erről nyújtson be az önkormányzat felé. 
Szatlóczki Edit képviselőt emlékezteti arra, hogy több lakossági panasz érkezett a 
közterületen parkoló járműveik miatt, hiszen folyamatosan elfoglalják az út egyik oldalát, 
sötétben nem láthatóak, balesetveszélyesek. A testület elé is behozhatja a leveleket.  
 
Szatlóczki Edit: Kifogásolja, hogy a polgármester nem kérdezett meg minden képviselőt 
arról, hogy mely személyeket válasszák a bizottságok külsős tagjai közé. 
 
Tatár László polgármester: 2010. évben sem volt egyeztetés a külsős bizottsági tagok 
személyéről és 2014-ben sem.  
 
Ambrus Dénes: Jónak tartaná, ha a polgármester egyeztetne a vállalkozókkal a közterület 
használatáról. Javasolja, hogy a rendelet-tervezet tárgyalását vegyék le napirendről, 
polgármester úr tárgyaljon a vállalkozókkal, ha még sem távolítják el a járműveiket a 
közterületről, akkor egy emberbaráti összeget állapítsanak meg részükre.   
 
Tatár László polgármester: A vállalkozókkal folytatott tárgyalásoknak nem sok eredménye 
volt, mindent ígértek, de sok minden nem valósult meg. Egyrészt egyetért Ambrus Dénes 
képviselővel, de felhívja a figyelmét azokra a vállalkozókra, akik azzal kezdték a 
tevékenységüket, hogy telephelyet alakítottak ki, amely nagy befektetés volt. 
 
Herman József: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Huber Ferenc polgármester úr is 
tárgyalt a vállalkozókkal az ipari telepen történő telephely kialakításáról, de a vállalkozók 
nem tudtak megegyezni, mert problémát jelentett, hogy egyes vállalkozók hogyan jutnak 
haza, ha a Tópart úton laknak.  
 
Tatár László polgármester kéri, hogy a testület tagjai szavazzanak arról, hogy felvegyék-e 
módosításként Ambrus Dénes módosító javaslatát. A képviselők 1 igen szavazattal 6 nem 
ellenében 2 tartózkodás mellett nem támogatják a rendelet-tervezet napirendről való 
levételét.  
 
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja a Jegyző Asszony által ismertetett és Dr. 
Bognár Zoltán által javasolt módosító indítványokat, amelyekkel a képviselők 6 igen 
szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodás mellett egyetértenek és 6 igen szavazattal 2 
nem ellenében 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
38/2014.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz., a rendelet 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 6/A. sz. 
melléklete tartalmazza.) 
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6.) Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Dr. Bognár Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint nem kell átalánydíjat megállapítani, 
az ellenőrzést kell hatékonyabbá tenni.  
 
Tatár László polgármester: Úgy érzi, hogy szükséges síronként és évenként is díjat 
megállapítani, mert a helyi vállalkozóknak előnyösebb évente egyszeri díjat fizetni, de más 
településről érkező vállalkozók kevesebbet dolgoznak, ezért számukra a síronkénti díj a 
megfelelő. 
 
Ambrus Dénes: Elmondja, hogy az emberek erőn felül költenek arra, amikor emléket kell 
állítani az elhunyt hozzátartozóiknak. Úgy gondolja, hogy egy lépcsőben 25 %-os emelés 
magas, azokat a lakosokat fogja érinteni, akiknek a családtagja a jövőben meghal, vagy az 
emelést követően kell ismételten megváltani a sírhelyet. Az előterjesztésben azzal indokolják 
az emelést, hogy beruházásokat hajtottak végre a temetőkben. Ha azonban erről előzőleg 
megkérdezték volna a lakosokat, nem biztos, hogy mindenki támogatnák a beruházást, ha 
ekkora mértékű emeléssel jár. 
 
Tatár László polgármester: Egy szolgáltatásról beszélünk, amelynek ára van, a költségét az 
igénybevevőknek viselnie kell. Ezek a díjak azonban még mindig kedvezőbbek, mint a 
környező települések temetkezési költségei. Ha a lakosokat előre tájékoztatták volna, hogy a 
fejlesztés díjemeléssel jár, akkor a legtöbben nemet mondtak volna. 
 
Ambrus Dénes: Vannak a környező települések költségeiről kimutatások? 
 
Tatár László polgármester: A törökszentmiklósi temetkezési vállalkozás felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy átveszi a szolgáltatást és megjelölték díjaikat is. A környező 
településeken (pl. Kunhegyestől Kuncsorbáig) többen veszik igénybe a fegyverneki 
szolgáltatást a kedvező árak miatt. 
 
Nardai Dániel: A temetkezési hely feletti rendelkezési jog az önkormányzati kötelező 
feladat. A szolgáltatás díjai tartalmazzák a temetők karbantartására fordított költséget, 
valamint azt, hogy alkalmazni kell egy szakembert, aki a temetkezési feladatokat ellátja. 
Alacsonyabb díjak megállapítása esetén nem tudjuk fedezni a költségeket, így is általában 0 
Ft-os a szakfeladat és nem pozitív a mérleg.  
 
Tatár László polgármester a vitát lezárja, szavazásra bocsátja, hogy a rendelet 
mellékletének 200.000,- Ft éves átalánydíjjal történő kiegészítésére tett javaslatot felvegyék-e 
módosításként, melyet a képviselők 6 igen szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodás mellett 
támogatnak. A képviselők 6 igen szavazattal 2 nem ellenében 1 tartózkodás mellett a 
módosító indítványok figyelembevételével az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
39/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 7. sz., a 2. sz. mellékletet a jegyzőkönyv 7/A. sz. melléklete 
tartalmazza.) 
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7.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Tatár László polgármester: A rendelet-tervezet szükséges módosításait Jegyző Asszony 
ismertette, kéri a testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket a rendelet 
módosításáról. Örményes Község Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata által 
megküldött határozatokat mellékeljük a rendelet-tervezethez. 
 
A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek az elhangzott módosító 
javaslatokkal és 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadják el: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
40/2014.(XII.16.)  önkormányzati rendelete 

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

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
Az ülésre megérkezett Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos. 
 
Tatár László polgármester javasolja, hogy a 12.) és 13.) napirendeket a 4.) sz. napirend előtt 
tárgyalja a testület, amelyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak. 
 

12.) és 13.) napirend: A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka 
Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés felmondásáról 

          Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat.  
 
Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja a szerződés felmondását.  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottsági üléseken kiosztásra 
került határozati javaslat időközben módosításra került, amelyet minden képviselő megkapott. 
A módosított határozati javaslat tartalmazza, hogy a háziorvos felmondási ideje alatt hogyan 
történik a helyettesítés. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza a 12.) napirendet is, mivel 
a bizottságok az abban lévő határozati javaslatot fogadták el, de a testület már a 13.) 
napirendben lévő határozati javaslatról döntsön.  
 
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Elmondja a képviselőknek, hogy a módosításra azért van 
szükség, mert a praxisjogot még 6 hónapig működteti a doktornő, ez alatt az idő alatt azonban 
a rendelést helyettesítő orvosokkal oldja meg, hiszen már ekkor Zagyvarékason fog dolgozni. 
Az ügyeleti ellátásra nincs ez a korlátozás, ezért abban részt vesz a továbbiakban is.  
 
Ambrus Dénes: A helyettesítésről egyeztetett a háziorvosokkal? 
 
Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: Természetesen megkereste az érintett háziorvosokat és 
egyeztetett a helyettesítésről. 
 
Herman József: A rendelési idő megnövekszik, 14,30 óráig lehet menni vizsgálatra? 
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Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos: A rendelési idő marad továbbra is a kiírtak szerint, de az 
engedélyhez a rendelési időn kívüli időt kellett meghatározni. Elmondja a képviselőknek, 
hogy a mai napon érdeklődött egy fiatal doktornő a praxis iránt, aki a holnapi napon felkeresi 
a rendelőben és ha megfelel, akkor ingyenesen átadja számára a praxisjogot.  
 
A képviselők egyéb kérdést, észrevételt nem tesznek, 7 igen szavazattal 1 nem ellenében 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozzák: 
 
189/2014.(XII.11.)sz.                           önkormányzati határozat: 
 
A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött 
Feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a LIFE-VOLUME 
Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos által bejelentett I. 
számú háziorvosi szolgálat 2013. január 01-től hatályos 59/2013.sz. Feladat-
ellátási szerződés felmondását 2014. november 30-ától számítva 6 hónapos 
felmondási idővel, 2015. május 31-ével. 

                    
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2015. 

június 1-től a  I. számú háziorvosi szolgálatban 1 fő egészségügyi szakdolgozó 
bérköltségére, az OEP finanszírozás terhére. 

 
3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy 2014. 

december 1-től 2015. május 31-ig az I. sz. háziorvosi szolgálat ellátása 
helyettesítéssel történik.  
A helyettesítés időtartama alatt a rendelési idő az alábbi: 
Hétfő:  11:00-14:30  Helyettes: Dr. Tóth S., illetve Dr. Landgraf J.  
Kedd:  11:00-14:30  Helyettes: Dr. Tóth S., illetve Dr. Landgraf J.  
Szerda :  13:00-16:00  Fix helyettesítés: Dr. Vaszily Edit  
Csütörtök:11:00-14:30  Helyettes: Dr. Tóth S., illetve Dr. Landgraf J.  
Péntek:  11:00-14:30  Helyettes: Dr. Tóth S., illetve Dr. Landgraf J.  

 
4. Ezzel egyidejűleg a LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka 

Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való 
közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról szóló 173/2014.(XI.20.) sz. 
és e határozat módosításáról szóló 184/2014.(XI.27.) sz. önkormányzati határozat 
hatályát veszti.  
 

Erről értesül: 
1. Dr. Otrosinka Sylwia a LIFE-VOLUME Kft. képviselője 
2. Országos Alapellátási Intézet 
3. Tatár László polgármester 
4. Buzás Istvánné dr. jegyző 
5. Képviselőtestület tagjai 
6. Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója 
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Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos távozik az ülésről. 
 

4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi éves ellenőrzési tervéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat.  
 
Mindhárom bizottság egyetért a 2015. évi éves ellenőrzési tervvel. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást, javítást javasol a határozati javaslatban és az 
ellenőrzési tervben az alábbiak szerint: 
A határozati javaslatban a 2014. évet 2015. évre javasolja javítani.  
Az ellenőrzési terv első oldalán az „Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 11 nap” helyett „Átfogó 
ellenőrzésre fordított idő: 22 nap”, a TÉMAELLENŐRZÉS: 2. pontjának első sorában „A 
vállalkozási és önként vállalt feladatok hatékonysága, gazdaságossága, eredményessége.” 
szöveget törölje a testület, a III.) Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyverneki 
Polgármesteri Hivatal Célellenőrzések 1. és 2. pontjában az „Ellenőrzést végzi: pénzügyi 
csoportvezető” helyett „Ellenőrzést végzi: belső ellenőr, valamint a 2. pont hatodik 
bekezdésében lévő zárójelben lévő intézmények neve változott helyesen az alábbira: 
„(Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, Fegyverneki 
Orvosi Rendelő, Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha) 
Elmondja még, hogy újrapályáztatják az ellenőrzés végzését, és arról is beszámol, hogy amely 
ellenőrzést lehet a hivatalon belül oldanak meg, a költségek csökkentése érdekében.  
 
Ambrus Dénes: 2013. és 2014. évben mennyiért végezte a Kft. az ellenőrzést?  
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az ellenőrzést a Dr. Printz és Társa Kft. végezte kedvező áron, 
ami kb. 1 mFt volt évente. Nagyon kevesen végeznek ilyen típusú ellenőrzést.  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a 
Jegyző Asszony által felsorolt módosító indítványokkal és 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
190/2014.(XII.11.) sz.    önkormányzati határozat:  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi éves ellenőrzési 
tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése 
alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét 
e határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
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3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 
4.) Képviselőtestület tagjai  
 
(Az ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

5.) napirend: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottságok elnökét, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a Társulási Megállapodás 
módosításával. 
 
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási 
Tanács jóváhagyta a Társulási Megállapodás módosítását, amelyre személyi változás miatt 
került sor. A Társulási Megállapodás módosítását mindhárom település képviselőtestületének 
minősített többséggel kell elfogadni.  
 
A képviselők a napirenddel kapcsolatban észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
191/2014.(XII.11.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A Társulási Megállapodás 1) pontjában a „Felszabadulás” megnevezés „Szent 
Erzsébet” útra módosul, a 2) pontjában a „Nagyközség” megnevezés „Város”-ra 
módosul. 

 
2.) A Társulási Megállapodás 2)b.) Örményes Község Önkormányzat címszó alatt 

„Képviseli: Fürj Jánosné polgármester” helyett „Képviseli: Török Tamás 
polgármester”-re módosul. 8) pontban a „Fegyvernek Nagyközség” megnevezés 
„Fegyvernek Város” megnevezésre módosul. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László Fegyvernek Város Polgármestere 
2.) Török Tamás Örményes Község Polgármestere 
3.) Rédai János Kuncsorba Község Polgármestere 
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
5.) Hegedűs László jegyző 
6.) Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
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6.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodás módosításáról 

  Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottságok elnökét, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért az Együttműködési 
Megállapodás módosításával az előterjesztésben leírtak miatt. 
 
A képviselők kérdés, vélemény nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a megállapodás 
módosításával és az alábbi határozatot hozzák: 
 
192/2014.(XII.11.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között 
létrejövő Együttműködési Megállapodásról szóló 171/2014.)X.21.) sz. önkormányzati 
határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város 
Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő 
Együttműködési Megállapodásról szóló 171/2014.(X.21.) sz. önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozatban és a mellékletét képező Együttműködési Megállapodásban a 
„Fegyverneki Nemzetiségi Önkormányzat” neve „Fegyvernek Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat” névre, az „FNÖK” rövidítés „FRNÖK”-ra módosul. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László Polgármester 
2.) Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
7.) A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottságok elnökét, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosításával az előterjesztésben leírtak miatt. 
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Hozzászólás nem hangzik el az előterjesztésben leírtakkal kapcsolatban, a képviselők 9 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
193/2014.(XII.11.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 40/2014.(II.27.) sz. önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) A határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezet „A 

HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK” részét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE, TAGOZÓDÁSÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

A Hivatal szervezeti felépítésére, tagozódására vonatkozó rendelkezések 
 
A.) SZERVEZETI TAGOZÓDÁS, VEZETÉSE 

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
 
1 polgármester  1 fő 
1/a alpolgármester (társadalmi megbízatású)   
1/b alpolgármester (társadalmi megbízatású)   
 
11 jegyző  1 fő 
 
111 igazgatási csoport   7,75 fő 
01 csoportvezető  
02 szoc.pol.ügyintéző 
03 igazgatási ügyintéző 
04 igazgatási ügyintéző 
05 építésügyi ügyintéző 
06 igazgatási ügyintéző 
07 építésügyi ügyintéző 
08 titkársági ügyintéző 
09 művelődési ügyintéző 
 
112 pénzügyi csoport   10 fő  
01 csoportvezető  
02 gazdaságvezető 
03 ügyintéző I.főkönyvi könyv.I.  
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04 ügyintéző II. könyvelő  
05 ügyintéző III.főkönyvi könyvelő II.  
06 ügyintéző V. adóügyi üi.I.  
07 ügyintéző VI.adóügyi üi.II.  
08 ügyintéző VIII. személyzeti ügyintéző 
09 ügyintéző IX. személyzeti ügyintéző  
    
113. csoportrendszerbe nem tartozó  2 fő  
01 települési menedzser 
02 belső ellenőr 
03 gazdasági ügyintéző 
04 gazdasági ügyintéző 
 
Összesen:                21,75 fő  

 
Erről értesül: 

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

 
8.) napirend: 2015. évi folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételéről 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a Pénzügyi Bizottságok elnökét, hogy ismertesse 
javaslatukat.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a hivatal szervezeti és 
működési szabályzatának módosításával az előterjesztésben leírtak miatt. 
 
A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
194/2014.(XI.11.) sz.                                 önkormányzati határozat: 
 
Folyószámlahitel igénybevételéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 18.000.000,- Ft összegű 
folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 

 
2. A hitel végső lejárata:                 2015. december 31.  

 
3. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a 

hitel kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 
 

4. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az 
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egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 

 
5. A Képviselőtestület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy 

a hitel futamideje alatt, amennyiben a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat fizetési 
számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a 
hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a 
szükséges összeget a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat fizetési számlájára 
átvezesse. 

 
6. A Képviselőtestület visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Start-

munkaprogram keretében 2015. december hónapban érkező támogatást a hitel 
visszafizetésére fordítja. 

 
7. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitelszerződést, 
valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Fegyvernek Város 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 

   
E határozatról értesül: 
1.) Képviselőtestület tagjai 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.   
 
195/2014.(XI.11.) sz.                                 önkormányzati határozat: 
 
Munkabérhitel igénybevételéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete alkalmanként maximum 
10.000.000- Ft összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi 
juttatások finanszírozása érdekében. 

 
2. A hitel végső lejárata: 2015. december 31. 

 
3. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a kölcsön rendelkezésre tartási idején belül 

az OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel biztosítja az újabb kölcsön folyósítását, ha az 
előzőleg folyósított kölcsön – a visszafizetésre rendelkezésre álló 30 napon belül – 
maradéktalanul kiegyenlítésre került. 

 
4. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön kamatát és járulékos 

költségeit a kölcsön teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 
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5. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve az egyéb számlákat), 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást 
biztosít.  

 
6. A Képviselőtestület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy 

a kölcsön futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a munkabérhitel szerződés 
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a munkabérhitel 
szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások 
elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására 
szolgáló számláiról a szükséges összeget a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat 
fizetési számlájára átvezesse. 

 
7. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként/havonta igénybe vehető 

kölcsön összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, 
továbbá a várható következő havi, a(z) Fegyvernek Város Önkormányzatot a 
költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban megillető támogatás összege 
korlátozza. 

 
8. A Képviselőtestület visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Start-

munkaprogram keretében 2015. december hónapban érkező támogatást a hitel 
visszafizetésére fordítja. 

 
9. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 

hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az 
OTP Bank Nyrt.-vel a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat képviseletében aláírja. 

 
E határozatról értesül: 
1.)Képviselőtestület tagjai 
2.)Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.)Tatár László polgármester 
4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.      
 

9.) napirend: Beszámoló az alapítványok és a sportegyesület 2014. évi 
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslatukat.  
 
Molnár Barna az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra 
javasolja az alapítványok beszámolóit. 
 
Herman József a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság a 3 alapítvány 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót javasolja elfogadni. 
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Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az alapítványok beszámolóit 
elfogadásra javasolja, a testületi ülésre megkapták a sportegyesület beszámolóját is, amit 
megköszön és reméli, hogy ez minden évben megtörténik.  
 
Papp Róbert: Az előterjesztés első oldalán lévő táblázatban szerepel, „edzők 8 fő elnök 1 fő 
díja, tanfolyamra utazási költségtérítés” 753.070,- Ft, mit takar ez a költség? 
 
Molnár Barna: Az előterjesztés 7. oldalán található részletesen, hogy milyen képzésen vettek 
részt Jászberényben. 
 
Papp Róbert: Véleménye szerint a képzésen való részvételt mindenkinek saját költségén 
kellene megoldani. 
 
Molnár Barna: Ennek az összegnek csak egy részét fizették önkormányzati támogatásból, a 
többit valószínű, hogy pályázati forrásból finanszírozták. 
 
Herman József: Elmondja, hogy a képviselők közül többen is támogatják a sportegyesületet, 
mint magánember vagy vállalkozó. 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják a 
„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért”, 9 igen szavazattal a 
„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért”, 9 igen szavazattal a „Fegyvernek 
Művelt Ifjúságáért” Alapítványok, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a Fegyvernek 
Községi Sportegyesület beszámolóját és az alábbi határozatokat hozzák: 
 
196/2014.(XII.11.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
„Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány 
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 
 

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

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Lakosságának 
Egészséges és Biztonságos Életéért” Alapítvány 2014. évi tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
2.) Tatár László polgármester, 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 
4.) Képviselőtestület tagjai, 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
197/2014.(XII.11.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
„Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány tevékenységéről 
készült beszámoló elfogadásáról 
 

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

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Biztonságos és 
Egészséges Környezetéért” Alapítvány 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót 
elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
2.) Tatár László polgármester, 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 
4.) Képviselőtestület tagjai, 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
198/2014.(XII.11.) sz.    önkormányzati határozati javaslat: 
 
„Fegyvernek Művelt Ifjúságáért” Alapítvány tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 
 

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

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek Művelt 
Ifjúságáért” Alapítvány 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
2.) Tatár László polgármester, 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző, 
4.) Képviselőtestület tagjai, 
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 

 
199/2014.(XII.11.) sz.    önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Községi Sportegyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységéről  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Községi 
Sportegyesület 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Fegyvernek Községi Sportegyesület elnöke 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
10.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyvernek-Kavicsos 

Szociális Szövetkezetből történő kilépéséről 
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Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslatukat.  
 
Papp Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az ülésen elhangzott indokok alapján a bizottság 
támogatja az önkormányzat kilépését a szociális szövetkezetből. 
 
Tatár László polgármester: Az előterjesztésben leírtak ismertetésével indokolja a javaslatot.  
 
Ambrus Dénes: Az önkormányzatnak mekkora a vagyona a szövetkezetben? Önkormányzati 
területen gazdálkodik a szövetkezet? 
 
Tatár László polgármester: 50.000,- Ft részjegy-tőkét jegyzett az önkormányzat alapító 
tagként. Az önkormányzat együttműködési megállapodás alapján átadta gazdálkodásra egyes 
területeit, de ezek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradtak. Az előterjesztésben 
felsorolt épületeket térítés nélkül használatba adta az önkormányzat a szövetkezetnek, azzal, 
hogy a használattal felmerülő üzemeltetési költségeket a szövetkezet fizeti.  
Az önkormányzattal és a vízművel kötött bérleti szerződések lejárta után csak a szövetkezet 
köthet újabb bérleti szerződéseket a földhasználatról, akkor, ha az önkormányzat nem tagja a 
szövetkezetnek.  
 
További kérdést nem tesznek fel a képviselők, 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
egyetértenek azzal, hogy az önkormányzat kilépjen a szövetkezetből az alábbi határozat 
szerint: 
 
200/2014.(XII.11.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetből 
történő kilépéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 31-ével kilép a 
Fegyvernek-Kavicsos Szociális szövetkezetből. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzata kéri Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezetet, 

hogy névértékben vásárolja meg az önkormányzatot illető törzstőkét. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kéri a Fegyvernek-Kavicsos 
Szociális Szövetkezetet, hogy számoljon el az önkormányzattal 2015. március 31-ig. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet  
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, pénzügyi szervező 
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11.) napirend: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében a Bölcsőde 
csoport bővítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Az intézményvezető jelezte, hogy igény lenne a bölcsőde 
csoport fejlesztésére. Kérte a vezetőt, hogy dolgozzon ki egy előzetes költségvetés-tervezetet 
egy új bölcsődei csoport indítására. Szerette volna, ha egyelőre csak távlati célként beszélnek 
erről a témáról, de mivel a napirendek kiküldésekor nem volt a hivatalban, ezért előterjesztést 
készítettek a testület elé. A testület tagjaival egyeztetni akart ez ügyben a költségek ismerete 
után, mert a fejlesztésre véleménye szerint csak 2015. szeptembere körül lehetséges. Kéri a 
képviselők véleményét. 
 
Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője: Javaslatát a 
szülői igények egyre gyarapodó felmerülése miatt tette, ugyanis 2014. január 1. óta 
folyamatosan keresik fel a szülők ezzel az igénnyel. A szülők szeretnének visszamenni 
dolgozni és a gyermekük ellátását kérnék. Jelenleg 10 fővel működik a bölcsőde, ebben az 
évben 10 fölött volt azon gyermekek száma, akiket elutasítottak. Információja szerint 2013-
ban 70, 2014-ben 60 gyermek született. A kötelező felszerelési jegyzék alapján gyűjtötte ki a 
fejlesztéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket és az azokhoz rendelt költségeket. A 
bölcsőde kialakításánál sokkal szigorúbbak a tárgyi feltételek, mint a óvodánál, a gyerekek 
gondozása, ellátása pedig 3 főt igényelne, 2 fő gondozót és fő technikai személyzetet. Ha a 
testület támogatja a fejlesztést, akkor jövő nyáron lehetne elvégezni az átalakítást, mivel 
jelenleg a helyiségeket óvodai csoportok foglalják el. A fejlesztés és fenntartás költségét 
mellékelte kérelméhez.  
 
Ambrus Dénes: Véleménye szerint, ha a fiatal anyukáknak lehetőségük van dolgozni, az ne 
legyen akadály, hogy nincs több férőhely a bölcsődében. Támogatja a bölcsőde bővítését, a 
költségek emelkedése nem kiemelkedő, a költségvetés ismeretében döntsenek. Úgy kell 
megtervezni a költségeket a bölcsőde bővítésekor, hogy a maximális gyermeklétszámot 
vegyék figyelembe.  
 
Tatár László polgármester: A központi költségvetés hamarosan elfogadásra kerül, ennek 
ismeretében tudunk tervezni és hozzárendelni a feladatokat. Januárban már egy előzetes 
költségvetési koncepciót készíthetünk. A bölcsőde fejlesztése további 3 fő foglalkoztatását is 
lehetővé teszi. Közvélemény-kutatást javasol, amelynek során ténylegesen felmérik az igényt. 
 
Balogh Mihályné: Megfelelő hírveréssel biztosnak látja a kihasználtságot.  
 
Molnár Barna: Lehetőséget kell adni a szülőnek arra, hogy visszamenjen dolgozni a gyes 
mellett. A beruházási költség a későbbiekben megtérülne.  
 
Tatár László polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és a 
költségvetés ismeretében ismét terjesszék a testület elé.  
 
Tatár László polgármester szavazásra bocsátja javaslatát, amit a képviselők 9 igen 
szavazattal elfogadnak és az alábbi határozatot hozzák: 
 
201/2014.(XII.11.) sz.     önkormányzati határozat: 
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A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében Bölcsődei csoport fejlesztéséről szóló 
előterjesztés napirendről való levétele 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda 
és Bölcsődében Bölcsődei csoport fejlesztéséről szóló előterjesztést leveszi 
napirendről. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője 
4.) Képviselőtestület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Tatár László polgármester: A 2015. évi költségvetés tervezésénél nagy figyelmet kell 
fordítani az egyensúlyra, minden területen fontos a takarékos gazdálkodás. Tájékoztatja a 
képviselőket arról, hogy 2015. évben megszűnik a lakásfenntartási támogatás és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, átalakul a családi pótlék, a segélyezés önkormányzati 
hatáskörbe kerül, de finanszírozás nélkül. A Járási Hivatalhoz átkerülnek bizonyos feladatok, 
ezáltal a hivatali létszám finanszírozása csökken. Az önkormányzat által benyújtott 
pályázatok esetén előírás, hogy nem lépheti túl a finanszírozott létszámot. Nehéz lesz a 
következő évek gazdálkodása, egyre több állami feladat kerül az önkormányzatokhoz, 2015. 
évben a tervek szerint teljes közfoglalkoztatást szeretnének megvalósítani, viszont nagyobb 
szigorításokkal. 
 
Szatlóczki Edit: Kérdezi, hogy igaz-e a hír, hogy Gál Istvánné az Orvosi Rendelő megbízott 
igazgatója lemondott? 
 
Tatár László polgármester: Valóban benyújtotta a lemondását, az előzetes egyeztetés szerint 
Dabolczy Ildikó fogja átvenni a feladatot, aki a jogi egyetemen az utolsó vizsgáit teszi le, 
tavasz óta dolgozik a hivatalban. Jegyző Asszony javaslatára végzi a belső ellenőrzést, 
szerződéseket, megállapodásokat készít, ezen felül ellátná az intézményvezetői feladatokat, 
amiben természetesen Gál Istvánné segíti.  
 
Tatár László polgármester mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván, megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 18,10 órakor bezárja. 
 
 
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Molnár Barna :) 
        Jkv. hitelesítő   


