HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. június 23-án 15:00 óra.

N A P I R E N D:
1. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendeletére a közterületek tisztántartásáról és
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2015.
(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
2. Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés módosítására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
3. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv kiegészítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat Füzesabony város településrendezési terv teljes körű vizsgálatára.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
6. Füzesabony Város (586/14-15 hrsz.) Településrendezési Terv módosítása
véleményezési eljárásának lezárására.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész
7. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

8. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Magyar Vöröskereszt.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
9. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Pöttömke Alapítvány.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
10. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II.
féléves munkatervére.
- Tájékoztató az állandó bizottságok 2016. évi II. féléves munkatervéről.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
11. Egyebek:
-

Javaslat a Zöld Város projecthez kapcsolódó rendezési terv módosítására.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

-

Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány által az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt felhívásra benyújtani
kívánt pályázat támogatására és terület biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására –
Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Füzesabonyi Kertbarát Kör.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Hunnia

Rex

Német

Rendelet száma

Rendelet tárgya

13/2016. (VI.24.)

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendelete a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2015. (III.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozat száma

Határozat tárgya

66/2016. (VI.23.)

Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés módosítása.
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítása.
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde egységes
alapító okiratának módosítása.
2016. évi belső ellenőrzési terv kiegészítése.
Füzesabony város településrendezési terv teljes körű
vizsgálata.
Füzesabony Város (586/14-15 hrsz.) Településrendezési
Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárása.
Füzesabony Város (586/14-15 hrsz.) Településrendezési
Terv módosítása véleményezési eljárásának lezárása.
Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási
megállapodásában
rögzített
kötelezettségvállalás módosítása.
Támogatási kérelem elbírálása – Magyar Vöröskereszt.
Támogatási kérelem elbírálása – Pöttömke Alapítvány.
Támogatási kérelem elbírálása – Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. évi II. féléves munkaterve.
A Zöld Város projecthez kapcsolódó rendezési terv
módosítása.
A Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány által az
1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt felhívásra benyújtani kívánt
pályázat támogatása és terület biztosítása.
Támogatási kérelem elbírálása – Hunnia Rex Német
Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete.
Támogatási kérelem elbírálása – Füzesabonyi Kertbarát
Kör.

67/2016. (VI.23.)
68/2016. (VI.23.)
69/2016. (VI.23.)
70/2016. (VI.23.)
71/2016. (VI.23.)
72/2016. (VI.23.)
73/2016. (VI.23.)
74/2016. (VI.23.)
75/2016. (VI.23.)
76/2016. (VI.23.)
77/2016. (VI.23.)
78/2016. (VI.23.)

79/2016. (VI.23.)

80/2016. (VI.23.)
81/2016. (VI.23.)

Füzesabony, 2016. július 04.

________________________________
dr. Bán János
aljegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. június 23-án 15:00 óra.

Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, dr. Gondos István képviselő,
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő, Ragó Attila képviselő,
Sipos Attila képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő

Nem jelent meg:

Molnár Richárd alpolgármester, Balsai Tamás képviselő,
Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: dr. Bán János aljegyző; Gombos Rita gazdálkodási
irodavezető; Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási
irodavezető; Hoór Kálmán főépítész
Meghívott vendégek: Lukács Balázs – Füzesabonyi Járási Hivatal; dr. Vincze
Ferencné – belső ellenőr; Nagy László – Füzesabonyi
Kertbarát Kör; Horváth Péter – Füzesabony VTV; Czifra
József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Bodnárné Kiss
Karolina – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde,
Jónásné Kriston Melinda – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és
Bölcsőde; Dohány Istvánné – Füzesabonyi Pöttömke
Alapítvány; Bessenyei Éva – Füzesabonyi Könyvtár és
Közösségi Ház; Hoór Kálmán - főépítész
Jegyzőkönyvvezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, és a Városi Televízió nézőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülésünk, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.

Módosító javaslatok:
Az „Egyebekben” négy napirendi pont megtárgyalását javaslom, amelyek a
következők:
-

Javaslat a Zöld Város projecthez kapcsolódó rendezési terv módosítására.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

-

Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány által az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt felhívásra benyújtani
kívánt pályázat támogatására és terület biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására –
Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Füzesabonyi Kertbarát Kör.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Hunnia

Rex

Német

Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról:
- 2016. május 26.:
- 2016. május 27.:

Utolsó soros képviselő - testületi ülésünk.
A Füzesabonyi Pöttömke Óvoda gyereknapi rendezvényén
vettem részt.

- 2016. május 30.:

Füzesabony – Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó
Mikrotársulás Társulási Tanácsának ülésén vettem részt.

- 2016. május 30:

Rendkívüli képviselő – testületi ülésen vettem részt.

- 2016. június 02.:

A 96 évvel ezelőtti békediktátumról tartott
megemlékezésen vettem részt a Trianoni emlékműnél,
amelyen részt vett többek között Soltész Miklós Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
államtitkár.

- 2016. június 03.:

dr. Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezető helyettese, az
országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke látogatott
városunkba. Vele tartottam megbeszélést.

- 2016. június 10.:

Németh Szilárd a Fidesz alelnöke is látogatást tett
városunkban. Vele is megbeszélést tartottam.

- 2016. június 11.:

Szihalmon a Kemencés Napokon vettem részt.

- 2016. június 18.:

A Teleki Blanka Általános Iskola ballagási ünnepségén
vettem részt.

- 2016. június 20.:

Aldebrő Község polgármesterével, Wingendorf Jánossal
találkoztam és tartottam megbeszélést.

Intézményvezetőkkel, a mentési pont létrehozásával Országos Mentőszolgálat
vezetőivel, illetve az Ipari Park létrehozásával a kapcsolattartás folyamatos. A mentési
pont előreláthatólag július 15-én átadásra kerül.
A lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés között végzett munkáról a
tájékoztatókat kérem, hogy vegyék tudomásul.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat stabil költségvetésének
eredményeként 60 napon túli lejárt szállítói állománya nincs.
NAPIREND:
1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2016. ( ) önkormányzati rendeletére a közterületek tisztántartásáról
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
4/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
Megkérem dr. Bán János aljegyzőt, hogy tájékoztasson minket a rendelet
módosításáról!
dr. Bán János aljegyző:
Kötelező rendelet módosításról van szó, mivel a hulladékról szóló törvény április
01-től megváltozott olyan szempontból, hogy az állam létrehozott egy koordináló
szervezetet, amely a továbbiakban a közszolgáltatással kapcsolatos számlázást és a
kintlévőségek behajtását végzi. Emiatt szükséges az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket
a rendeletben megváltoztatni.
Az adatkezelést is a koordináló szervezet fogja végezni a továbbiakban, az erre
vonatkozó rendelkezéseket pedig ki kell venni a rendeletünkből.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (1.sz. melléklet)

2.

Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés módosítására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson minket a módosítás lényegéről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Az előző napirendhez kapcsolódóan szükséges a közszolgáltatási szerződésünknek a
módosítása. A közszolgáltatási díjra vonatkozó tételt kell belőle kivenni, mert
jogszabály előírja, hogy nem tartalmazhatja, illetve a díjhátralék kezelésre vonatozó
rendelkezéseket is kell belőle venni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
66/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) által benyújtott
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítására vonatkozó javaslatot
és a szerződés módosítással egyetért.
Felhatalmazza a testület Nagy Csaba Polgármestert, hogy a szerződés módosítást
megkösse.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős. Nagy Csaba polgármester
3.

Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé. Kötelező jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom mind a két
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
mind a két határozatot.

67/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szerv 2016. február 12. napján kelt hatályos alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Okirat száma: …..../2016.
Módosító okirat
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Füzesabony Város Önkormányzat által 2016.
február 12. napján kiadott, 40.001-22/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(VI.23.)
önkormányzati határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 6.2 pontjában a táblázat 1. sorában a maximális gyermek- és
tanulólétszám 111 gyermekről 125 gyermekre módosul
Jelen módosító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Füzesabony, 2016. június 23.
P.H.

Nagy Csaba
Füzesabony Város polgármestere
68/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület az intézmény egységes alapító okiratát a melléklet szerint
elfogadja.
Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

4.

Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv kiegészítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottságunkat arról tájékoztatták, hogy lakossági bejelentés érkezett a FÜV Kft.
egyes tevékenységével kapcsolatban.
Szükséges annak megállapítása, hogy valóban történt- e szabályszegés. Amennyiben
történt, akkor erre belső ellenőrzési terv módosítása szükséges, hogy ezt el tudjuk
végezni.
Nagy Csaba polgármester:
Az átfogó ellenőrzés lezárult. Sajnos azzal szembesültünk, hogy azt jelentették felénk,
hogy a FÜV Kft. munkatársai saját zsebre aszfaltoznak a városban. Mint kiderült ez
így teljesen nem igaz, de vannak olyan dolgok, amelyekre nem kaptunk magyarázatot
és ezért rendeltük el a belső ellenőrzést.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
69/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évre
vonatkozó belső ellenőrzési terv kiegészítését a mellékelt formában és tartalommal
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba Polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita Gazdálkodási irodavezető
5.

Javaslat Füzesabony város településrendezési terv teljes körű vizsgálatára.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
Füzesabonynak az érvényes rendezési terve 2008-ban készült. Azóta nagyon sok
minden változott. Egy kormányrendelet is kötelez bennünket arra, hogy a település
rendezési tervét módosítsuk. 10 hónapot vesz kb. igénybe, és a kb. 6-10 millió Ft.
összeget kell betervezni a 2017. évi költségvetésbe.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ez elég nagy költségnek tűnik. Állami forrásból nem lehet megvalósítani? Gondolom a
fejlesztési alapból lehetni kivitelezni, ha másképpen nem.
Szinte minden ülésen találkozunk azzal, hogy valaki bead egy rendezési terv
módosítási javaslatot. Nem lehetne meghirdetni, hogy ha valakinek van ilyen
elképzelése keresse meg a hivatalt? Ezzel a hivatal munkáját lehetne csökkenteni.

Ragó Attila VOB elnök:
Ugyanezek a kérdések felmerültek a bizottsági ülésen is, hogy ezek a lakossági vagy
vállalkozó igények kerüljenek ide bele, és egy széleskörű egyeztetés után szülessen
meg az új település rendezési terv.
Jogszabály is előírja, hogy ezt nekünk ki kell függeszteni, közzé kell tenni.
Jelezzük a lakosságnak, illetve a vállalkozásoknak, hogyha valamit szeretnének
megvalósítani, akkor azt most tegyék meg, azért is, hogy havonta ne kelljen
visszahozni ilyeneket, másrészt, hogy egységes, egyirányú tervet kapjunk majd.
Vannak olyan önkormányzatok, amelyek nincsenek olyan szerencsés helyzetben, mint
Füzesabony, ahol van kötvénypénz erre.
Nagy Csaba polgármester:
Abban bízunk - mivel mindenkinek kötelező -, hogy valamilyen támogatás lesz erre.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
70/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő Testülete arról határozott, hogy Füzesabony város
településrendezési tervének 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes körű
felülvizsgálatát, az új előírásoknak megfelelő rendezési terv elkészíttetését elindítja.
Felkérik polgármestert az ezzel kapcsolatos teendőkre.
Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével
6.

Füzesabony Város (586/14-15 hrsz.) Településrendezési Terv módosítása
véleményezési eljárásának lezárására.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Hoór Kálmán főépítész:
Olyan rendezési terv módosításról van szó, amelyet már több alkalommal tárgyaltunk.
Jelenleg eljutott a végső jóváhagyás szakaszába. Nagy Tamás egyéni kérelmére indult
ez a rendezési terv módosítás.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom mind a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület
mind a két határozatot.

71/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 586/11, 13, 14, 15 hrsz-ú
ingatlanok tömbjére készülő Településrendezési eszközök módosításánál a
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezet
védelméért felelős szervek véleményének figyelembevételével (lásd. melléklet) nem
tartja szükségesnek.
Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével
Határidő: azonnal
72/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Településrendezési eszközök módosítása (586/11, 13, 14, 15 hrsz.-ú ingatlanok
tömbje) véleményezési eljárásánál a véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadja,
a véleményezési eljárást lezárja.
Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével
Határidő: azonnal
7.

Javaslat a Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási
megállapodásában
rögzített
kötelezettségvállalás
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson minket a napirendről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Önkormányzatuk a volt MHSZ épületét a magyar államtól kapta meg kifejezetten
három tevékenységnek az ellátására. Az eltelt időszakban ezek a tevékenységek
bővültek és több más egyéb funkció is helyt kapott ebben az épületben.
Mi minden esetben - mint használó - jeleztük a vagyon átadónak, és a mentési pont
kialakítása kapcsán ismét jelzéssel éltünk.
Azt kérte tőlünk a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., hogy kezdeményezzük a
megállapodásnak a módosítását, és ebben tüntessük fel azokat a tevékenységeket,
funkciókat, amelyek ebben az épület együttesben helyet kapnak.
Ezért hoztuk a testület felé a megállapodás módosításának tervezetét, amelybe
belefoglaltuk az új funkciókat.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
73/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata kezdeményezi a Magyar Állam képviseletébe
eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a Füzesabony, Rákóczi u.5-7.sz. alatti
ingatlan 8508/10000 tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba
átadásáról szóló Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
Megállapodás I.3. pontja módosítását az alábbaik szerint kérjük: „….meghatározott –
foglalkozás megoldása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítése –
önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, közhasznú dolgozók
elhelyezésére, szociális blokk kialakítására, a füzesabonyi Roma Kisebbségi
Önkormányzat -, körzeti megbízotti iroda-, polgárőr iroda-, orvosi ügyelet-, Szent
Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület elhelyezése, Mentési pont kialakítása, és
ikergarázs építése céljából kerül sor. „
Indokolás:
A megállapodásban
teljesítette.

vállalt

kötelezettségét az

önkormányzat

maradéktalanul

Elkészült a Rákóczi u.5-7.szám alatti ingatlan teljes felújítása. Az utcafronti épületben
az önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében a közhasznú dolgozók
pihenőjének kialakítása, a közfoglalkoztatást szervezők elhelyezése, szociális blokk
kialakítása, valamint a füzesabonyi Roma Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése
történt meg. Ebben az épületben kapott helyett a KMB Iroda és a Polgárőr Iroda is.
Az épület udvari részén elhelyezésre került az orvosi ügyelet és az önkéntes tüzoltó
egyesület.
Az udvaron van 2 garázs, melyben a közmunka gépeit és eszközeit tárolják.
Az udvaron parkol az orvosi ügyelet autója és a tűzoltó egyesület autója is.
Ezen kívül kötelezte Heves Város Jegyzője az ingatlan tulajdonosait (így az
önkormányzatot is), hogy a Rákóczi u.5.sz.alatti épület utcai épületszárnyának a
használatát szüntesse meg, az épület utcafronti részét bontossa le felelős műszaki
vezető irányítása mellett, a bontásból származó törmeléket szállítassa el, az ingatlan
körbekerítését végezze el, és a bontást az épület letüntetése céljából a Járási
Földhivatalnál jelentse be.
Füzesabony Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített kötelezésnek
maradéktalanul eleget tett.

Az elmúlt évek során az ingatlan hasznosítására egyéb igények jelentkeztek, melyek
részben eltérnek a megállapodásban rögzített céloktól. Erre tekintettel a képviselőtestület kezdeményezzi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a új igényeknek
megfelelően a megállapodás módosítását.
Megbízza a testület Nagy Csaba Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről az
MNV ZRt-t írásban értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős. Nagy Csaba polgármester
8. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Magyar Vöröskereszt.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A Vöröskereszt véradó ünnepségre kért a bizottságtól 100e Ft. támogatást, amelyet a
bizottság támogat.
Nagy Csaba polgármester:
Annyival kiegészíteném, hogy itt van egy buszhasználat is. A kérelem teljes összege
155.980 Ft, amelyből 100e Ft. a rendezvény, és 55.980 Ft. a busz költség, amelyet
táboroztatásra vennének igénybe. Főként füzesabonyi, hátrányos helyzetű gyerekeket
visznek el táboroztatni.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
74/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Magyar
Vöröskereszt által benyújtott kérelemre 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
hagy jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
9. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Pöttömke Alapítvány.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
Az óvodai játékok biztonságosabbá tételét szeretnék megoldani. A bizottság 200e Ft.
támogatást szavazott meg.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
75/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 14-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Pöttömke
Alapítvány által benyújtott kérelemre 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást hagy
jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10. Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Országos Egyesület a Mosolyért
Közhasznú Egyesület.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, viszont elutasította, mivel az egyesületről
nem nagyon volt információnk.
Nagy Csaba polgármester:
Az egri kórház gyermek osztályára vennék ezeket a műszereket és ehhez kértek tőlünk
egyszeri 50e Ft összegű támogatást.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A PÜB az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
76/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az Országos
Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére 50 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást hagy jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
II. féléves munkatervére.
- Tájékoztató az állandó bizottságok 2016. évi II. féléves munkatervéről.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Továbbra is minden hónap 3. csütörtökén szeretnénk megtartani képviselő-testületi
ülésünket. A közmeghallgatást októberre tervezzük.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
77/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzati képviselő-testülete 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Füzesabony Város Önkormányzat
képviselő-testületének 2016. évi II. féléves munkatervét elfogadja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
12. Egyebek:
-

Javaslat a Zöld Város projecthez kapcsolódó rendezési terv módosítására.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Hoór Kálmán főépítész:
Mindeddig azt volt az álláspontunk, hogy a rendezési terv módosítása nem szükséges,
illeszkedik a belváros rekonstrukcióhoz, azonban kiderült, hogy a piac környezetében
a rendezési tervben előírt 30%-os zöldfelületi mutatót (amely egy követelmény érték)
nem tudja teljesíteni a beépítési terv. Ennek kapcsán mindenképpen hozzá kell
nyúlnunk a rendezési tervünkhöz, hogy megfeleltessük a már elkészített beépítési
tervnek és hozzáigazítsuk az elkészült rendezési tervhez.
A már elkészült beépítési tervre fogjuk rászabni a már elkészült rendezési tervünknek
ezt a fejezetét, úgy, hogy az teljesen megfeleljen. Ez egy fordított eljárás, de ez látszik
célszerűnek, hogy semmiféle akadály ne merüljön fel a zöld város projekt
engedélyezése során.
A rendezési terv módosítást a második félévben el tudjuk végezni, le tudjuk folytatni.
Ez azért követelmény, mert a következő évtől már nem lenne lehetőségünk rendezési
terv módosításra. Az utolsó pillanatban jutott el hozzánk ez a tájékoztatás, ezért került
az utolsó pillanatban a képviselő-testület elé.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
78/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata a Zöld Város Projecthez kapcsolódóan a
Településrendezési Terv módosítását kezdeményezi, az autóbusz pályaudvar és piac
körüli területen, a városközpontra készített beépítési tervnek megfelelően, annak
megvalósítása érdekében.
A módosítás a jogszabályok alapján egyszerűsített eljárással készíthető.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítész
közreműködésével a szükséges intézkedéseket megtegye.
A képviselő-testület a módosítás költségeit a fejlesztési alapból már elkülönített
TOP-os keret terhére megelőlegezi, elszámolást követően visszapótlási
kötelezettséggel.
Felelős: polgármester, főépítész
Határidő: azonnal
-

Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány által az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt felhívásra benyújtani
kívánt pályázat támogatására és terület biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Úgynevezett „Szabadság tér” alakulhatna ki, és egy új közösségi tér jöhetne létre
ezzel a pályázattal.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

79/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány pályázati forrásból megvalósítani kívánt, az
önkormányzat tulajdonában álló 338-hrsz-ú ingatlanon’56-os emlékművet helyezzen
el.
A látványterv elkészítéséhez az önkormányzat a szükséges nettó 100.000,-Ft költséget
a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány részére az általános tartalékkeret terhére
biztosítja nyertes pályázat esetén visszapótlási kötelezettséggel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására –
Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Hunnia

Rex

Német

Nagy Csaba polgármester:
Mivel nem az ESZKSB tárgyalta, hanem a PÜB, ezért megkérem dr. Gondos István
PÜB elnököt, hogy tájékoztasson minket a napirendről!
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság hiányolta a kérelemnek a pontos költségvetését, mindemellett a
kérelmezett 200e Ft. helyett 100e Ft-ot szavazott meg azzal, ha esetleg újabb
költségvezetést nyújt be felénk, akkor egy újabb kérelemmel esetleg tudjuk támogatni
esetleg még 100e Ft-tal következő alkalommal. Ezzel javasoljuk elfogadni a
képviselő-testületnek az előterjesztést.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
80/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Hunnia Rex Német
Juhászkutya Egyesület Füzesabonyi Szervezete által benyújtott kérelemre 100.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást hagy jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

-

Javaslat támogatási kérelem elbírálására – Füzesabonyi Kertbarát Kör.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
266.400 Ft-os kérelem érkezett a Füzesabonyi Kertbarát Kör részéről. Ennyi pénzt
nem tudunk adni nekik, de a maximális 200e Ft-ot a bizottság egyhangúlag
megszavazta az egyesület részére.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
81/2016. (VI.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. június 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi
Kertbarát Kör által benyújtott kérelemre 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
hagy jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 15:35 órakor bezárja.

K.m.f.

______________________________
dr. Bán János
aljegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

