HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. november 17. 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének
___ / 2016. ( ) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetési
előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének ___ / 2016.
( ) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett
műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási díjainak
megállapítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
3. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési
(„Zöld város projekt”) elfogadásához.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Terv

módosításának

4. Füzesabony Város képviselő-testületének ___ / 2016. (
) önkormányzati
rendeletére a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének a
___ 2016. (
) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú
önkormá nyzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
6. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
8. 2017. évi költségvetés tervezés elvi alapjai.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
9. Javaslat a TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
benyújtott pályázathoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által
kiírt „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása” című pályázati kiírásra, pályázat benyújtásra.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
11. Javaslat önkormányzati ingatlan árverésen történő értékesítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
12. Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítására
tett intézkedéshez.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
13. Tájékoztató Füzesabony Város köztemetőinek állapotáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
14. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
15. Javaslat az Egészségügyi Szociális, Kulturális és Sportbizottság bizottsági
segélykeretének átcsoportosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
16. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
(Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
17. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálására. (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
18. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

19. Egyebek
- Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
-

Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói
helyettesítésére. (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Rendelet száma
16/2016. (XI.18.)

17/2016. (XI.18.)
18/2016. (XI.18.)
19/2016. (XI.18.)

Határozat száma
123/2016. (XI.17.)
124/2016. (XI.17.)
125/2016. (XI.17.)
126/2016. (XI.17.)
127/2016. (XI.17.)
128/2016. (XI.17.)
129/2016. (XI.17.)

130/2016. (XI.17.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendelete a 2016. évi
költségvetési előirányzatairól.
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének
___ / 2016. ( ) önkormányzati rendelete a Füzesabonyban
időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és
igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására.
Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának
(„Zöld város projekt”) elfogadása.
Füzesabony Város képviselő-testületének ___ / 2016. ( )
önkormányzati rendelete a szeszes ital közterületen történő
fogyasztásának tilalmáról.

Határozat tárgya
Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának
(„Zöld város projekt”) elfogadása.
Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016.
évi gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolója.
2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
2017. évi költségvetés tervezés elvi alapjai.
TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek
fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó intézkedések
megtétele.
TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek
fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó intézkedések
megtétele.
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum által kiírt „Magyarországon található I.
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című
pályázati kiírás, pályázat benyújtása.

131/2016. (XI.17.)
132/2016. (XI.17.)
133/2016. (XI.17.)
134/2016. (XI.17.)
135/2016. (XI.17.)

Önkormányzati ingatlan árverésen történő értékesítése.
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
átalakítására tett intézkedés.
Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási
megállapodásában
rögzített
kötelezettségvállalás teljesítése.
Egészségügyi Szociális, Kulturális és Sportbizottság
bizottsági segélykeretének átcsoportosítása.
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása.

Füzesabony, 2016. november 29.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. november 17-én 15:00 óra.
Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Balsai Tamás képviselő, dr. Gondos István képviselő,
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő, Ragó Attila képviselő,
Sipos Attila képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő,
Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető; Schmetzné dr. Balogh
Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető; Bakos Zsoltné –
ellátási és könyvelési csoportvezető; Hoór Kálmán főépítész
Meghívott vendégek: dr. Andráskó Dénes – Füzesabonyi Járási Hivatal; Czifra
József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Bodnárné Kiss
Karolina – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde,
Jónásné Kriston Melinda – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és
Bölcsőde; Bakóné Bircsár Ágnes – Füzesabonyi Könyvtár- és
Közösségi Ház; Molnárné Simon Edit – Média Nonprofit Kft.,
Vincze Ferencné – belső ellenőr; Horváth Péter – Füzesabonyi
VTS Nonprofit Kft.; Ruttkayné Molnár Beáta – Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda- és Bölcsőde; Gulyás Piroska –
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde;
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 9 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:
-

A 13. napirendi pontot (Tájékoztató Füzesabony Város köztemetőinek
állapotáról) tárgyaljuk meg először.

Az „Egyebekben” két napirendi pont megtárgyalását javaslom, amelyek a következők:
-

-

Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói
helyettesítésére. (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról:
-

2016. október 20.:

Utolsó soros képviselő-testületi ülés.

-

2016. október 22.:

Füzesabonyi Értéktár Napon vettem részt a Művelődési
Házban.

-

2016. október 23:

Az ’56-os forradalom 60. évfordulója
megtartott megemlékezésen vettem részt.

-

2016. november 01.:

Koszorúzáson vettem részt a I. és II. világháborúban
elesett katonák és civilek
emlékműveinél.

-

2016. november 08.

A Teleki Blanka Általános Iskolában megrendezésre
kerülő „A Sport Legyen a Tied”! megnyitóján vettem
részt.

-

2016. november 15.

Közmeghallgatást tartottunk a falusi városrészen.

-

2016. november 16.

Közmeghallgatást tartottunk a telepi városrészen.

Óvoda vezetőkkel, iskola igazgatókkal, egészségügyi
rendőrkapitányság vezetőjével a kapcsolattartás folyamatos.

központ

alkalmából

vezetőjével,

A lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat lejárt szállítói állományának
alakulásáról szóló- és a két ülés között végzett munkáról a tájékoztatókat kérem
tudomásul venni.
NAPIREND:
1. Tájékoztató Füzesabony Város köztemetőinek állapotáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
Megkaptuk a beszámolót. Megkérem a képviselő-testület tagjait, amennyiben kérdésük
van, azt tegyék fel Bánik Eduárdnak.

Sipos Attila képviselő:
Mindig központi kérdés a szemét elszállítása vagy el nem szállítása, a konténerek
állapota. Egyik temető konténerét sem lehet már konténernek nevezni.
Már jeleztem az önkormányzatnak is, hogy le kellene cserélni, újat kellene vásárolni
vagy készíttetni. A legtöbb probléma a lakosság részéről a konténerekkel és a folyó
csappal kapcsolatosak.
Bánik Eduárd vállalkozó:
Ezek a konténerek 1980-ban kerültek ki a temetőkbe, több mint 30 éve. Mivel nem
csináltak nekik beton alapot, egyszerűen kirothadt az alja. Kézzel már nem is lehet
belőle kiszedni a szemetet, ezért két vállalkozóval szedetjük ki, akiknek van csiptetője.
A
füzesabonyi
lakosság
szemétlerakó
helynek
tekinti
a
temetőt.
A temetkezési törvény szerint a temető üzemeltetőnek a fő utakat- és onnét balra és
jobbra 1,5 méterre kell rendbe tartani a területet.
Több mint 15 éve az a gyakorlat, hogy lekaszáljuk az egész temetőt.
A konténerek az önkormányzat tulajdonai és valamilyen megoldást kell találni a
problémára. A vízdíjat mi fizetjük.
Ragó Attila VOB elnök:
Meg kell találnunk annak a módját, hogy a konténereket pótoljuk. Javaslom a
beszámolót elfogadni!
Sipos Attila képviselő:
A mosdókkal, mobil WC-kel kapcsolatban volt- e a lakosság részéről negatív
visszajelzés?
Bánik Eduárd vállalkozó:
Mind a két temetőben van két normális WC, de le van zárva, mert mindent kiloptak
belőle. A mobil WC-ket köszönik a lakosok.
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének
___ / 2016. ( ) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetési
előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Megkérem Gombos Rita gazdálkodási irodavezetőt, hogy tájékoztasson minket a
napirendről!
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi, mind kiadási oldalon
56.951 e Ft.
Főbb előirányzat módosítások - önkormányzatok működésének támogatása:
A 2016. június, július, augusztus havi kompenzáció 2.016 e Ft-tal, szociális ágazatban
dolgozók pótléka, és kiegészítő támogatása 5.680 e Ft-tal, valamint a normatíva májusi
felmérés alapján 2.195 e Ft-tal növekedett és 5.612e Ft-tal csökkent az előirányzat.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:
- A Pöttömke Óvoda és Bölcsőde pályázati támogatása 29.614 e Ft-tal, a
közműfejlesztési támogatás 37 e Ft-tal növelte az előirányzatot,
- A népszavazás támogatása 1.575 e Ft-tal növelte az előirányzatot,
- A Munkaügyi Központ támogatása 8.582 e Ft-tal növelte az előirányzatot.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. [16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet – 1. sz. melléklet]
3. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan
üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási
díjainak megállapítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
November 26-án indul a műjégpálya. Kis mértékben megemelésre kerültek a díjak.
Módosító javaslatom: A mellékletből kimaradt az, hogy: „Füzesabonyi nevelési- és
oktatási intézményekben nevelt gyerekek szervezett csoportjainak iskolai tanítási
napokon 8.00-14.00 között a belépés- és a korcsolya bérlés ingyenes”. Ezt a
kiegészítést javaslom.
A bizottságunk három módosító javaslatot fogalmazott meg:
1. A 10 alkalmas bérlet füzesabonyi felnőtt lakosoknak 7.000 Ft. helyett:
6.000 Ft.
2. A 10 alkalmas felnőtt bérlet 8.000 Ft. helyett: 7.000 Ft.
3. A jégdisco estében egy módosítás: „Jégdisco: 18 órától …” helyett: jégdisco
napján … .
Szeretnénk arra kérni a Média Kft-t, hogy 2016. november 25-ig nyújtson be a testület
részére egy marketing tervet, amely azt tenné világossá számunkra, hogy hogyan
kívánják még nyereségesebben és tökéletesebben működtetni a jégpályát. Ötleteket,
felvetéseket várunk, amelyből azt látjuk, hogy a jégpálya sikeres lesz.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ha már a jégpálya megvan, akkor törekedjük arra, hogy minél jobban működjön,
minél jobban ki legyen használva, másrészt arra is, hogy minél kevesebbe kerüljön az
önkormányzatnak.
Úgy láttam, hogy az első évben sokkal több kísérő program volt, sokkal nagyobb
reklám kampány övezte, mint a második évben. Legyen sokkal több reklám
tevékenység, lehessen jegyeket nyerni, ki kell vonzani a családokat.
Remélem, hogy minél kevesebb veszteséggel fog működni, de minél nagyobb
kihasználtsággal.

Nagy Csaba polgármester:
A kísérő program még több plusz pénzzel jár, ezeket azért szűkítettük le a második
évben. A reklámozással egyet értek. Kérjük a marketing tervet a meghatározott
határidőre.
Még egy módosító javaslatom: „Óvodás és iskolás csoportoknak iskolai tanítási
napokon 8.00 - 14.00 között 15 fő felett …” helyett: „Nem füzesabonyi nevelési- és
oktatási intézményekben nevelt gyerekek szervezett csoportjainak iskolai tanítási
napokon 08:00 – 14:00 óra között 15 fő felett pedagógus kísérettel a belépés bruttó
300 Ft/fő/alkalom. A kísérő pedagógusnak a belépés ingyenes”.
Molnárné Simon Edit Média Kft.:
A képviselő asszony javaslatot tett, hogy készítsünk egy marketing tervet.
Mi a cél? Mi a szándék? Ha füzesabonyi gyerekek ingyen korcsolyázhatnak, akkor
nehezen tudunk egy gazdaságos pályát kialakítani.
Mi a lényege ennek a marketing tervnek? A promotálása vagy a bevétele a
jégpályának? Szeretném pontosan érteni, hogy mi a feladat!
dr. Gondos István PÜB elnök:
A promotálás lenne az elsődleges feladat.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított rendelet javaslatot a mellékletekkel együtt.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. [17/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet – 2. sz. melléklet].
4. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési
(„Zöld város projekt”) elfogadásához.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Terv

módosításának

Ragó Attila VOB elnök:
A TRT újabb módosítása van napirenden. Megkérem Hoór Kálmán főépítészt, hogy
tájékoztasson minket a napirendről!
Hoór Kálmán főépítész:
A véleményezési eljárásokat eredményesen lefolytattuk. Az állami főépítész végső
szakmai véleményét megadta. Javaslom a szerkezeti terv elfogadását határozattal, a
szabályozási terv módosítását pedig rendelettel, amelyet az előterjesztéshez
mellékeltünk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

123/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, továbbá az Országos Településrendezési és
Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint, Füzesabony Város („zöld városközpont) részterületére
vonatkozó településszerkezeti terv módosítását elfogadja a Régió Kft. által készített
TSZT_M6
rajzszámú
településszerkezeti
tervlap
szerint.
A
hatályos
Településszerkezeti Terv leírása nem változik.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hoór Kálmán főépítész
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a rendelet tervezetet!
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. [18/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet – 3. sz. melléklet].
5. Füzesabony Város képviselő-testületének ___ / 2016. (
) önkormányzati
rendeletére a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A rendelet tervezet egy régóta fennálló problémára kíván megoldást adni.
Tapasztalhatjuk, hogy boltok előtt, aluljáróban, utcán bizonyos emberek alkoholos
állapotban hangoskodnak, gorombáskodnak, zavarják a közrendet, a köznyugalmat és
nincsenek jó hatással a városban élő gyerekekre.
A rendelet a közterületen folytatott alkohol fogyasztást szabálysértésnek minősíti.
Kivételt képeznek az önkormányzati rendezvények, előre bejelentett és engedéllyel
bíró rendezvények.
Abban bízunk, hogy ez egy jelentős közerkölcs- és közterületi javulást fog
eredményezni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nagy örömmel fogadtam ezt a javaslatot. Másfél évvel ezelőtt egy beszámoló
alkalmával a rendőrkapitány is azt javasolta, hogy ez a kezükben egy segítség lenne.
A Teleki Blanka Általános Iskola környékén, az emlékmű körül a Pszichiátriai Otthon
lakói rendszeresen italoznak, illetve segélyosztás környékén a falusi részen is
tapasztalhatjuk, hogy kerülgetni kell az út szélén ülő italozókat.
A rendelet tervezet mindenre kiterjedő, a rendezvények tekintetében megengedő.
Remélem, hogy a rendőrség, a polgárőrség ebben fel tud lépni és egy – két bírság
megszületik, illetve a városkép a közbiztonság tekintetében is jobb lesz. Támogatom a
rendeletet.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. [19/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet – 4.sz. melléklet].
6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének a
___ 2016. ( ) határozatára, a Helyi adóról szóló 17/2015. (XI.20.) számú
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és mivel nem történt emelés, így
mindenképp elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Megkérem Kocsis Zsuzsa
adócsoport-vezetőt, hogy foglalja össze az előterjesztést!
Kocsis Zsuzsa adócsoport-vezető:
A helyi adótörvény módosítása tette szükségessé az előterjesztés megtárgyalását.
Eddig is szabályozva volt a helyi adó rendeletben, hogy az adó mértékét a lakosság
teherbíró képességének megfelelően kell meghatározni.
2017. január 01-től már az adó fajtáját és a mentességet is a lakosság teherbíró
képességéhez kell igazítani.
Tekintettel arra, hogy a helyi adórendelete a városnak differenciált adómértéket
tartalmaz és a mentességek is megfelelően szabályozva vannak, megfelel a törvényi
követelményeknek, de a Heves Megyei Kormányhivatal állásfoglalása szerint a
későbbi ellenőrzésekhez szükséges lesz, hogy a képviselő-testületnek legyen a
felülvizsgálatról szóló képviselő-testületi határozata.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
124/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 17-i ülésén
megtárgyalta a Helyi adóról szóló Képviselő-testületi rendelet felülvizsgálatát és az
alábbi határozatot hozza:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 51/B §. (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Füzesabony Város
Önkormányzat képviselő-testületének a Helyi adókról szóló 17/2015.(XI. 20.)
önkormányzati rendeletét és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 01. napjától hatályos 7. §. (g) pontjában
meghatározott követelményeknek.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető

7. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves beszámolójáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Azt a tájékoztatást kaptam Gombos Rita gazdálkodási irodavezetőtől, hogy a
könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a beszámolót.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Hallhattunk, hogy az önkormányzat stabil anyagi helyzetben van és likviditási
gondokkal nem küzd.
A tavalyi évben, amikor a KLIK alkalmazottak megkapták az egyszeri cafeteria
juttatást, akkor az önkormányzat kérés alapján az óvodák, bölcsődék, nem pedagógus
dolgozóinak juttatott egy ilyet.
Azt szeretném, ha erre lenne lehetőség, akkor talán idén kérés nélkül is meg tudnánk
adni.
Nagy Csaba polgármester:
Ez már megtörtént, idén is ugyanúgy meg fogják kapni.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
125/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta a
2016. november 17-i ülésén és úgy határozott, hogy a 2016. III. negyedéves pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
Czifra József gazdasági irodavezető
8. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Kötelező előterjesztésről van szó. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Vincze Ferencné belső ellenőr:
Szeretnék Önöktől elköszönni és köszönetet mondani az eddigi közös munkáért.
December 31. nappal a megbízási szerződést szeretném felmondani, mivel a
továbbiakban nyugdíjasként kívánom az életemet tovább élni. A jegyző asszonynak
beadtam a felmondó levelemet.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
126/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő–testület megtárgyalta a 2017. évre szóló belső ellenőrzési terv
elkészítésének indítványát és az 1. számú melléklet alapján elfogadja a belső
ellenőrzési tervet.
Felelős: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. november 30.
9. 2017. évi költségvetés tervezés elvi alapjai.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottsági ülésen Tóthné Veres Noémi képviselő asszonynak voltak felvetései.
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Két témában jeleztem, hogy a költségvetés tárgyalásakor szeretnék majd javaslatokat
tenni.
1. A köztisztviselők illetményalap növekedését célozza, amely 2008. év óta nem
változott. 20%-os emelésre tennék javaslatot.
2. Közbiztonság szempontjából jó lehetne a mezőőrség létrehozása. Úgy tudom,
hogy sokan támogatták és a hozzájárulásukat adták ehhez.
Ezeket elvi bejelentésként fogalmaztam most meg.
Nagy Csaba polgármester:
Az 1. javaslat, ha aktuális lesz, akkor majd arról beszélünk.
Kérdezem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy mennyi
levél ment ki és mennyi válasz jött vissza a mezőőrséggel kapcsolatban?
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Összességében két fordulóban 120 gazdának küldtünk ki levelet a mezőőri szolgálat
igényfelmérése céljából. A 120 megkeresésből 10 válasz érkezett vissza, amelyből 8
gazda támogatta a mezőőri szolgálat felállítását.
Nagy Csaba polgármester:
Mégegyszer megpróbálhatjuk.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nem mindegy, hogy ki volt az a nyolc gazdálkodó.

Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Nem a nagy gazdák részéről volt a visszajelzés.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Több gazda is jelezte, hogy nem kaptak felkérést.
Nagy Csaba polgármester:
Visszük tovább az ügyet, nem fogunk megállni.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
127/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 17-i ülésén
úgy határozott, hogy a 2017. évi költségvetési koncepcióban az alábbiak szerint
határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.
Elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai
döntéseket, jövőbeli irányokat határozza meg, majd ezt követően a jogszabályok
ismeretében konkrét feladatokra, tevékenységekre bontja az egyes elemeket.
-

-

A közfeladat ellátási rendszer átalakulása, hatásának vizsgálata;
Az állami támogatások, feladat finanszírozás a jogszabályok alapján;
A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés,
kisajátítás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás);
A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás);
Vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás);
Ipari park kialakításának folytatása;
A 2017. évi költségvetés megtervezése jogszabályok alapján;
A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett rendívül
szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni!;
Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges;
A 2017. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2016. költségvetési év során vállalt,
a 2017. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket;
Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget
kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére,
és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű
költségek tervezésénél a 2016. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni;
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási
kiadásokra fordíthatók;

-

-

-

Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását;
Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása;
Az adókintlévőségek, egyéb kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet;
Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét,
indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében
szigorú takarékosságot kell megkövetelni;
Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem
veszélyeztethetik;
A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet.
Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése
érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére;
EU-s és hazai forrásokra történő pályázatok benyújtása, azokhoz szükséges
tanulmányok, tervek, engedélyek beszerzése, önerők biztosítása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

10. Javaslat a TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
benyújtott pályázathoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság mind a két határozati javaslatot 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 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal fogadta el a képviselőtestület a határozatot.
128/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés megvitatása
alapján akként határoz, hogy az Önkormányzat és a Promoneta Pénzügyi Tanácsadó
Kft. között 2016. április hó 01. napján létrejött megbízási szerződés szerint az
Önkormányzatot megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket – figyelemmel a
Promoneta Pénzügyi Tanácsadó Kft. előzetes hozzájárulására is – átruházza a
Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft-re. Egyben az ezzel kapcsolatos, Kbt. szerinti
szerződés módosítását - jóváhagyja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
129/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 Felhívás
ipari parkok, iparterületek fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó
önkormányzatot megillető jogok és terhelő kötelezettségeket átruházta a Füzesabonyi
Városüzemeltetési Kft-re.
A képviselő-testület ezen döntéséhez kapcsolódóan a pályázat megvalósításához
szükséges fedezetet a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft részére a fejlesztési alap
terhére biztosítja visszapótlási kötelezettséggel.
Kötelezi Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesabonyi
Városüzemeltetési Kft-t a pályázat pénzügyi lebonyolításához alszámla nyitására.
Felelős: polgármester, FÜV KFT ügyvezetője
Határidő: folyamatos
11. Javaslat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által
kiírt „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása” című pályázati kiírásra, pályázat benyújtásra.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására lenne lehetőség. A falusi
temetőben található 20 fős hadisír és emlékmű felújítására kívánunk benyújtani
pályázatot. A megpályázható maximális összeg 20 millió Ft, illetve javaslunk
250.000 Ft. önerőt az önkormányzat részéről.
Sipos Attila képviselő:
Módosítsuk a beadási határidőt!
Nagy Csaba polgármester:
A határidőt módosítsuk november 29-re.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot, mely szerint a beadási határidő november 29.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
130/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2016. november 17-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, „Magyarországon található I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a déli
(falusi) városrész temetőjében található I. világháborús 20 fős hadísír és egyben
emlékmű felújítására és környezetének rendezésére.

A testület nyertes pályázat esetén bruttó 250.000 Ft önrészt a fejlesztési alap terhére
biztosít
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: 2016. november 29.
12. Javaslat önkormányzati ingatlan árverésen történő értékesítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Kossuth L. út 36. sz. alatti ingatlanról van szó. 3 millió Ft + Áfa a kikiáltási ár, amely
alá nem lehet lemennünk. A határozati javaslat arról szól, hogy döntünk arról, hogy ezt
árverésre bocsátjuk.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Balsai Tamás képviselő:
Az a telek, amire kifuthatna a Virág utca?
Nagy Csaba polgármester:
Igen, az a telek.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
131/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2016. november 17-én
megtartott ülésén megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és az alábbiak szerint
határozott:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
füzesabonyi 2043/2 hrsz-ú 3236 m2 területű kivett beépítetlen területét eladásra
értékesíti.
Az ingatlan tulajdonjog átruházását Füzesabony Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
15/2012. (VI.29.) rendelete 7.§. (1) bekezdése alapján versenyeztetés előzi meg.
A versenyeztetés Füzesabony Város Önkormányzat 3/2004. (I.29.) az árverések
szervezéséről és lebonyolításáról szóló rendelete alapján történik.
A vételre érkező ajánlatok megtételéhez az eladó az alábbiakat közli előzetesen:
- Az Füzesabony 2043/2. hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányban az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezi.
- A terület nagysága: 3236 m2
- Az ingatlanra vonatkozó speciális feltételek: beépítetlen terület

Az adás-vételi szerződés tervezet elkészítése, elkészíttetése a vevő feladata, és
költsége. Vevőt terheli az adás-vételi szerződés létrejöttéhez kapcsolódó valamennyi
igazgatási és egyéb költség viselése is.
A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát egyösszegű kikiáltási árként nettó
3 millió + Áfa összegben állapítja meg. A Képviselő-testület az árlejtést kizárja.
Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 14. §-a az alábbiakat rögzíti:
„(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4)
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az
épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.”
„(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem
rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az
elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon
értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon
belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos
határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt
napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell
számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
13. Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítására
tett intézkedéshez.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem dr. Bán János aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét!
dr. Bán János aljegyző:
A Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítására vonatkozó javaslatot szeptemberben
tárgyalta a testület. Akkor az volt az állásfoglalás, hogy várjunk még, húzzuk egy
kicsit az időt.
Időközben annyi történt ebben a dologban, hogy tartottak Tiszafüreden egy Társulási
Tanács ülést, ahol ezt az új társulási megállapodást úgy fogadta el a Társulási Tanács,
hogy kikerül az az ominózus pont a társulási megállapodásból, hogy kompenzációt
kelljen fizetni a társulási tagoknak Tiszafüred felé. Ez évi 10 millió forintos összeg
volt összesen.

Az volt a kikötés, hogy Tiszafüred fogadja így el az új társulási megállapodást, és
akkor utána javasolja, hogy a többi társulási tag is fogadja így el a társulási
megállapodást.
Most ott tartunk, hogy Tiszafüred már elfogadta, és akkor így már véleményem szerint
is elfogadható ez az új társulási megállapodás. Ezek után tud működni a társulás
továbbra is, mint jogi személy.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
132/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tisza-tavi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személlyé történő átalakítását, a
Társulási megállapodás-tervezetet elfogadja és azt a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa által is elfogadásra javasolja.
Megbízza a testület Nagy Csaba Polgármestert, hogy döntéséről Tiszafüred Város
Képviselő-testületét értesítse és írja alá a „Tisza-tavi régió szelektív hulladékgyűjtési
és hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítására” létrejött TISZA-TAVI
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS – Önkormányzati
társulás – Társulási Megállapodását.
Füzesabony Város Önkormányzata úgy határozott a fennálló kompenzáció összegéről,
hogy a 2016. november 17-ig fennálló kompenzáció összegét fizeti meg Tiszafüred
Város Önkormányzata javára.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
14. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ)
vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

133/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az
alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata és szerződő partnere a Rákoczi u. 5-7. sz.
alatti ingatlan átadásáról szóló Megállapodás I.3. pontjában rögzítette, hogy
„Szerződő felek rögzítik, hogy Jelen Megállapodás szerinti tulajdonba adásra a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.§. (1) bekezdésében
meghatározott – foglalkozás megoldása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítése – önkormányzati feladatok, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 13.§ (1) bekezdés
4.pontjában foglalt egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
a
12.pontjában
foglalt
honvédelem,
polgári
védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, valamint a 17.pontban foglalt
együttműködés a település közbiztonsáságnak önkormányzati feladatok ellátásának
elősegítése érdekében, közhazsnú 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. „
Füzesabony Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített kötelezésnek
maradéktalanul eleget tett.
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 Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése
történt meg. Ebben az épületben kapott helyett a KMB Iroda és a Polgárőr Iroda
is,valamint 2016. október 14-én átadásra került a Mentési pont pihenőhelysiége és
szociális blokkja.
Az épület udvari részén elhelyezésre került az orvosi ügyelet és az önkéntes tüzoltó
egyesület. Egy kb 40 m2-es helyiség még üresen áll.
Az udvaron van 2 garázs, melyben a közmunka gépeit és eszközetit tárolják.
Az udvaron parkol az orvosi ügyelet autója.
Megépült egy ikergarázs, melynek egyikét az önkéntes tűzöltó egyesület autója
tárolására, amásikat a mentési pont a mentőautó tárolására használja.
Ezen kívül kötelezte Heves Város Jegyzője az ingatlan tulajdonosait (így az
önkormányzatot is), hogy a Rákoczi 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. A letüntetés megtörtént.
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő testülete nyilatkozza, hogy
• az ingatlan állagmegóvása megtörtént, az ingatlan alkalmas a felhasználási cél
teljesítésére
• az ingatlan egyéb célú hasznosítása mellett a szerződésben rögzített
felhasználási célok maradéktalanul megvalósulnak

A Megállapodás V.5. pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a megállapodásban
előírt kötelezettségei teljesítéséről minden év december 31. napjáig meghozott
képviselő-testületi határozatban foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának
időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig
tájékoztatja az MNV Zrt-t.
A Megállapodás V.5. pontjában vállalt kötelezettség alapján a Képviselő-testület a
megtett intézkedésről az MNV Zrt-t tájékoztatja, és kéri a beszámoló elfogadását.
Megbízza a testület Nagy Csaba polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről az
MNV ZRt-t írásban értesítse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: 30 nap
15. Javaslat az Egészségügyi Szociális, Kulturális és Sportbizottság bizottsági
segélykeretének átcsoportosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
Segélykeretünkből 700.000 Ft-ot szeretnénk átcsoportosítani a füzesabonyi idős
korúaknak
karácsonyra,
amelyből
ajándékot
szeretnénk
vásárolni.
Bizottságunk személyenként 750 Ft-ban állapította meg az ajándék értékét.
Ragó Attila VOB elnök:
Hány főt érintene ez Füzesabonyban?
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
880 főt érint.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Hogyan tervezi a bizottság a szétosztást?
Nagy Csaba polgármester:
A Szociális Központ bevonásával, és lehetőséget biztosítunk arra is, hogy személyesen
átvehető legyen.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom az „A”
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

134/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. november 17-i ülésén
úgy határozott, hogy a 2016. évi ESZKSB bizottsági segélykeret maradványát 700 000
Ft-ot szaloncukor csomagokra átcsoportosít, melyet Füzesabony Város idős
lakosságának juttat személyenként 750 Ft összegben.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
dr. Bán János aljegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. december 18.
16. Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
Elnyert és már megvalósított pályázatok összértéke meghaladta a 236 millió Ft-ot.
-

Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabonyban: A pályázati forrás
segítségével a Pöttömke Óvodában és az Egészségügyi Központban napelemes
rendszer telepítése valósult meg.

-

Hétszínvirág Óvoda felújítása, bővítése:
Támogatás összege: 18.199.242 Ft.
Önerő: 19.053.398 Ft.
Teleki Blanka Általános Iskola energetikai korszerűsítése: A beruházás
során a Teleki Blanka Általános Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok külső
hőszigetelése, festése és a nyílászárók cseréje valósult meg.
Pályázott és elnyert összeg: 148.894.028 Ft.

-

Városi Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása:
Támogatás összege: 19.925.742 Ft

-

Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása:
Támogatás összege: 13.992.692 Ft

-

Testvérvárosi kapcsolatok - Füzesabony-Zabola testvér-települési találkozó
megrendezése:
Megítélt támogatás: 800.000 Ft.

-

Füzesabony – Zabola – Gálocs testvér-települési találkozó:
Megítélt támogatás: 500.000 Ft.

-

I. világháborús emlékmű felújítása:
Megpályázott összeg: 1.644.600 Ft.

-

1956-os emlékmű és környezetének felújítása: A pályázat keretében az
Ifjúság úton található 1956-os kopjafa és környezetének felújítása valósult meg.
Megpályázott összeg: 988.000 Ft.

-

Füzesabony értékei – Helyi értéktár létrehozása:
Megpályázott és elnyert összeg: 1.860.000 Ft.

Elnyert, megvalósítás alatt álló pályázatoknak az összértéke 1,1 milliárd Ft.
-

Füzesabony Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése,
korszerűsítése:
Elnyert összeg: 849.654.801 Ft.

-

Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút:
Elnyert összeg: 230.000.000 Ft – 100%-os támogatás

-

Pöttömke Óvoda felújítása:
Megnyert támogatás: 29.613.525 Ft.
Önerő: 9.871.175 Ft.

-

Városi Sportcsarnok melletti
kialakítása:
Elnyer támogatás: 24.077.231 Ft.

területen

műfüves

labdarúgó

pálya

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:
-

Mikrobusz beszerzés:
Megpályázott összeg: 13.780.000 Ft.
Művelődési Ház felújítása: Nyertes pályázat esetén a Művelődési Ház
energetikai felújítása történik meg (hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőcsere).
Megpályázott összeg: 50.000.000 Ft.
Önerő: 5.000.000 Ft.

-

Ipari Park:
Megpályázott összeg: 509.477.699 Ft.

-

Városközpont felújítása:
Megpályázott összeg: 1.150.000.000 Ft.

-

Hétszínvirág Óvoda udvarán kisméretű műfüves labdarúgópálya
kialakítása – „Ovi-Foci” pályázat: Nyertes pályázat esetén kisméretű
műfüves – több sportág gyakorlására alkalmas – labdarúgópálya kialakítása
valósul meg.
Megpályázott összeg: 6.650.000 Ft.

-

„Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázat: Nyertes pályázat esetén
foglalkoztatás növelését célzó programok megvalósítására kerül sor.
Megpályázott összeg: 90.000.000 Ft.

Benyújtott, elutasításra került pályázatok:
-

Járda felújítása:
Megpályázott összeg: 15.000.000 Ft.

-

Gimnáziumban található étkező felújítása:
Pályázott összeg: 7.361.122 Ft.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
A telepi játszótéren lévő pályáról volt szó, hogy más módon kellett elhelyezni.
Ugyanott marad?
Nagy Csaba polgármester:
Ugyanott marad, csak el lett fordítva.
17. EGYEBEK:
Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Nagy Csaba polgármester:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson minket az előterjesztésről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Önkormányzatunk elnyert önálló pályázóként egy pályázatot Füzesabony Város
szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítésére és korszerűsítésére.
Október 14-ei hatállyal a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat négy önálló projektet
konzorciumként összevont. Ez a négy projekt a sárospataki, a borsodnádasdi, az arlói
és a füzesabonyi.
A kormány határozat értelmében konzorciumi partnerként kell ezeket az önálló
projekteket egy nagy projektben megvalósítani.
A konzorcium vezetője a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. lesz, aki
ellátja a konzorcium vezetését és a projektnek a konzorciumban történő lebonyolítását.
A konzorciumban elnyert összegek a konzorciumi megállapodásban benne vannak,
tehát hogy melyik település, milyen támogatási összeggel vesz részt.
Itt önkormányzatunk a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által megadott
ütemezésben és az általa meghatározott feladatok szerint fogja ezt a projektet
megvalósítani.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
135/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta a 1084/2016.(II.29.) Korm. határozat
2016. október 14-től hatályos módosítása alapján a korábbi azonosító számú
támogatási szerződések összevonását, és az új, Közös Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás tervezetét.
A képviselő-testület a Közös Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetét
elfogadja és meghatalmazza annak aláírására Nagy Csaba polgármestert.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 15:50 órakor bezárja.

K.m.f.

______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

