HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. január 23-án 14:30 óra
N A P I R E N D:
1.

Telephely befogadó- és hozzájáruló nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cégek részére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2017. (I.24.)

Telephely befogadó nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cég részére – SKC Consulting Kft.

2/2017. (I.24.)

Telephely hozzájáruló nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cég részére – SKC Consulting Kft.

3/2017. (I.24.)

Telephely befogadó nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cég részére – TONA HUNGARY Kft.

4/2017. (I.24.)

Telephely hozzájáruló nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cég részére - TONA HUNGARY Kft.

5/2017. (I.24.)

Telephely befogadó- és hozzájáruló nyilatkozat egyéb
feltételei Ipari Parkba betelepülni szándékozó cégek részére.

Füzesabony, 2017. január 25.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. január 23-án 14:30 óra
Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő, Ragó Attila képviselő,
Sipos Attila képviselő, Veres Attila képviselő

Nem jelent meg:

Balsai Tamás képviselő, dr. Gondos István képviselő, Tóthné
Veres Noémi képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző, Schmetzné dr. Balogh
Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető
Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint került összehívásra.
Aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon! Megállapítom,
hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Telephely befogadó- és hozzájáruló nyilatkozat Ipari Parkba betelepülni
szándékozó cégek részére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Régóta folytatunk több céggel tárgyalásokat az Ipari Parkunkkal kapcsolatosan.
Folyamatban van az Iparterület kialakítására vonatkozó pályázatunk elbírálása is.
A napokban jelentkezett két cég, amelyek Füzesabonyt jelölték meg, hogy ide
szeretnének települni. A két cég fagyasztott élelmiszeripari termékekkel,
száraztésztákkal foglalkozik. Pályázatot fognak benyújtani, és ehhez kértek befogadóés hozzájáruló nyilatkozatot.
Ragó Attila VOB elnök:
Nagyon örülök annak, hogy ilyen korai fázisban is ilyen tárgyalásokat tud folytatni az
önkormányzat.
Sipos Attila képviselő:
A cégekről tudsz további információt mondani?

Nagy Csaba polgármester:
Két budapesti céghelyű cég, az SKC-Consulting Kft. és a TONA HUNGARY Kft..
Az egyik cégnek Egerben is van telephelye, aki hűtőházi termékeket, előre gyártott
élelmiszereket forgalmaz és osztanak szét a környező áruházláncoknak.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatokat.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatokat.
1/2017. (I.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete jelen nyilatkozatunkkal
hozzájárulunk ahhoz, hogy az 1/1 arányú tulajdonunkat képező, Füzesabony,
3037-helyrajzi szám alatt található ingatlan az SKC-Consulting Korlátolt Felelősségű
Társaság fióktelepeként szolgáljon és fióktelepeként bírósági nyilvántartásba kerüljön.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy Füzesabony Város Önkormányzata
képviseletében a befogadó nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
2/2017. (I.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete nyilatkozza, hogy az SKC
Consulting Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79, 13673390-2-41)
GINOP-1.2.1-16 kódszámú
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése című felhívás keretében benyújtani kívánt pályázatuk,
tulajdonunkban álló ingatlanon (Füzesabony, helyrajzi szám: 3037 ) történő
megvalósításához, illetve a megvalósítást követő fenntartási időszakra vonatkozó
üzemeltetéséhez hozzájárulok.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy Füzesabony város Önkormányzata
képviseletében a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
3/2017. (I.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete jelen nyilatkozatunkkal
hozzájárulunk ahhoz, hogy az 1/1 arányú tulajdonunkat képező, Füzesabony,
3036-helyrajzi szám alatt található ingatlan a TONA HUNGARY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelepeként szolgáljon és fióktelepeként
bírósági nyilvántartásba kerüljön.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy Füzesabony Város Önkormányzata
képviseletében a befogadó nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

4/2017. (I.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete nyilatkozza, hogy a TONA
HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1173 Budapest, Csomafalvi utca 2. fszt. 61/A, Cégjegyzékszám: 01 09 893744
Adószám: 14207334-2-42) GINOP-1.2.1-16 kódszámú
Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás keretében
benyújtani kívánt pályázatuk, tulajdonunkban álló ingatlanon (Füzesabony, helyrajzi
szám: 3036) történő megvalósításához, illetve a megvalósítást követő fenntartási
időszakra vonatkozó üzemeltetéséhez hozzájárulok.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy Füzesabony város Önkormányzata
képviseletében a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
5/2017. (I.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén a telephely létesítés egyéb
feltételeit, anyagi vonzatát külön megállapodásban rögzíti a nyertes cégekkel.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy döntéséről az SKC Consulting Kft-t és a
Tona Hungary Kft-t értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a rendkívüli,
nyilvános képviselő-testület ülését 14:45 órakor bezárja.

K.m.f.

_______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

______________________________
Nagy Csaba
polgármester

