HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. február 15-én 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a 2017. évi költségvetésről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet kiegészítésére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
3. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
4. Javaslat az Önkormányzati ASP szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására – Füzesabonyi VTS
Nonprofit Kft.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
6. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
7. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
8. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

9. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási programjának
támogatására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat a GÉNIUSZ Alapítvány megszűntetésére.
Előterjesztő. dr. Gondos István PÜB elnök
11. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázata.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
12. Előterjesztés a 125/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat módosítására –
bérlakás eladására. (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján).
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
13. Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő: Tóthné Veres Noémi képviselő
14. EGYEBEK:
- Javaslat a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
közgyűlési döntéseinek elfogadására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester
- Javaslat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben- kedvezményezett térségek c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon”című c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
1463/2016.(VIII.24.) számú Kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Rendelet száma
1/2017. (II.16.)
2/2017. (II.16.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi
költségvetésről.
Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati
rendelet kiegészítése.

Határozat száma
9/2017. (II.15.)
10/2017. (II.15.)
11/2017. (II.15.)
12/2017. (II.15.)
13/2017. (II.15.)
14/2017. (II.15.)
15/2017. (II.15.)
16/2017. (II.15.)
17/2017. (II.15.)
18/2017. (II.15.)
19/2017. (II.15.)
20/2017. (II.15.)
21/2017. (II.15.)
22/2017. (II.15.)
23/2017. (II.15.)
24/2017. (II.15.)

Határozat tárgya
A Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása.
Visszatérítendő támogatás folyósítása – Füzesabonyi VTS
Nonprofit Kft.
A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása.
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
A FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás
elfogadása.
A Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási programjának
támogatása.
A GÉNIUSZ Alapítvány megszűntetése.
A
Füzesabonyi
Könyvtár
és
Közösségi
Ház
intézményvezetői pályázata.
Tisza-Tarna-Rima
Mente
Fejlesztéséért
Közhasznú
Egyesület közgyűlési döntéseinek elfogadása
Tisza-Tarna-Rima
Mente
Fejlesztéséért
Közhasznú
Egyesület közgyűlési döntéseinek elfogadása
Tisza-Tarna-Rima
Mente
Fejlesztéséért
Közhasznú
Egyesület közgyűlési döntéseinek elfogadása
Tisza-Tarna-Rima
Mente
Fejlesztéséért
Közhasznú
Egyesület közgyűlési döntéseinek elfogadása
Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat
benyújtása.
Az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben- kedvezményezett térségek c. pályázat
benyújtása.
Az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon”című c. pályázat
benyújtása.
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített
KEHOP 3.2.1. pályázaton történő részvétele.

Füzesabony, 2017. február 27.
______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:

2017. február 15-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,

Nem jelent meg:

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
Meghívott vendégek: Lukács Balázs – Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi
Járási Hivatal; Bodnárné Kiss Karolina – Füzesabonyi
Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde, Jónásné Kriston Melinda –
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde; Molnárné Simon
Edit – Média Nonprofit Kft., Ruttkayné Molnár Beáta –
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda- és Bölcsőde; Gulyás
Piroska – Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde;
Sallainé Szabó Mária – Füzesabony – Szihalom Szociális,
Család és Gyermekjóléti Központ; Molnár László –
könyvvizsgáló; Bakóné Bircsár Ágnes – Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház; Makkai Zsanett – Füzesabonyi
VTV
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 8 fő van jelen, így testületünk
határozatképes. Veres Attila képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülésünk, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.

Módosító javaslataim:
Az Egyebek-ben az alábbi előterjesztéseket szeretném megtárgyalni:
- Javaslat a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
közgyűlési döntéseinek elfogadására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester
- Javaslat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

térségi

- Javaslat az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése
szemléletben- kedvezményezett térségek c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

térségi

- Javaslat az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon”című c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat
a
Tisza-tavi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
A 12. napirendi pontot a jogszabályi előírások alapján zárt ülésen tárgyaljuk meg a
nyilvános ülés után.
Tóthné Veres Noémi képviselő asszony önálló képviselő indítványt nyújtott be.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Kettő módosító ügyrendi javaslatom van:
1. A 12. napirendi pontot utolsóként zárt ülésen tárgyaljuk.
2. Arra kérném képviselő társaimat, hogy a 13. napirendi pontot vegyük le
napirendről.
Úgy gondolom, hogy mi Füzesabony Városáért végzünk érdemi munkát.
Ebben az indítványban nem találok semmi olyat, ami a város érdekét
képviselné, de még ha találnék is, miután törvény szabályozza a közkegyelmet,
egy önkormányzati határozat döntés semmilyen formában jogerővel nem bírna.
A határozati javaslat semmilyen konkrétumot nem tartalmaz, igazából
kampányfogásnak gondolom ezt a beadványt. Elhamarkodott beadványnak
nevezném.
Amennyiben konkrétumokat tartalmazó olyan határozati javaslat érkezik, amely
Füzesabony Város polgárait vagy bármi olyat tartalmaz, ami a városhoz
köthető, arról szívesen tárgyalok és szavazok róla.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Meglepődtem, hogy polgármester úr napirendre vette. Néhány önkormányzat
ugyanezzel a szöveggel megfogalmazva elfogadta ezt a témát, csak egy elvi
állásfoglalást. Meglepődtem volna, ha tárgyal róla az önkormányzat.
Nagy Csaba polgármester:
Szavazásra
bocsátom
a
napirendi
pont
tárgyalásának
elutasítását!
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el
a képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalásának elutasítását.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta el.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról:
Utolsó soros képviselő-testületi ülés.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági
Évnyitóján vettem részt.
- 2017. január 20.
Szihalmon a Magyar-Tár-Ház Interaktív Élményközpont
ünnepélyes átadásán vettem részt.
- 2017. január 23.
Rendkívüli képviselő-testületi ülésünk volt.
- 2017. január 28.
A 3. Városi disznótoron vettem részt, ahol
testvértelepülésünkről - Zaboláról - is érkeztek vendégek.
- 2017. február 03.
Rendkívüli képviselő-testületi ülésünk volt.
- 2017. február 09.
A Házasságkötő teremben megrendezett Gazdaköri ülésen
vettem részt.
2017. február 11.
A Művelődési Házban megrendezett Sportbálon vettem
részt.
Óvoda vezetőkkel, iskolaigazgatókkal, rendőrkapitányság vezetőjével a kapcsolattartás
folyamatos.
-

2016. december 22.
2017. január 12.

Legutolsó soros képviselő-testületi ülés óta két pályázaton nyertünk:
-

Füzesabony Város Önkormányzata 6.650.000 Ft. támogatást nyert gyermekek
számára kialakított kisméretű műfüves pályára, ahol labdarúgás, kosárlabda és
egyéb más sportágak (vetélkedő) lebonyolítására van lehetőség.

-

Civil Kerekasztal Alapítványunk is nyert. Az ’56-os emlékbizottság „KEZEK”
– 1956-os emlékoszlop állítása Füzesabony – Észak részén pályázatunkat
elfogadta és a megvalósításhoz 3.500.000 Ft. összegű támogatást ítélt meg.

A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról a
tájékoztatókat kérem tudomásul venni.
Az önkormányzat lejárt határidejű 60 napon túli tartozása önkormányzati szinten a
tiszafüredi kompenzáció és a Pöttömke Óvoda élelmezése miatt áll fenn.

NAPIREND:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a 2017. évi költségvetésről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem Gombos Rita gazdálkodási irodavezetőt, hogy foglalja össze az
előterjesztést!
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Megalkottuk Füzesabony Város 2017. évi költségvetését. Egy városnak törvény által
szabályozott kötelező feladatai vannak, amelyek a következők:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

településfejlesztés, településrendezés, üzemeltetés;
egészségügyi alapellátás;
óvodai ellátás;
kulturális és nyilvános könyvtári ellátás;
gyermekjóléti szolgáltatások;
szociális szolgáltatások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás;
polgári védelem, katasztrófavédelem, közfoglalkoztatás;
helyi adóval kapcsolatos feladatok;
sport;
nemzetiségi ügyek;
hulladékgazdálkodás;
víziközmű-szolgáltatás.

Az önkormányzat vállalhat önként vállalt feladatokat, amely ellátása azonban nem
veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelveket figyelembe vettük a
költségvetés megalkotása során.
A 2017. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezett előirányzata: 1 780 502 e Ft.
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETBEN SZEREPLŐ BEBÉTELI JOGCÍMEK
RÉSZLETEZÉSE:
Önkormányzatok működési támogatásai: 394 046 489 Ft (19 830 e Ft csökkenés
2016-hoz viszonyítva)
Az önkormányzat működési támogatásának összetétele:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása:
Településüzemeltetés támogatása (zöldterület, közvilágítás,
köztemető, közutak)
Egyéb önkormányzati feladat támogatása:

131 767 e Ft
38 667 e Ft
21 206 e Ft

Fenti összegből a Magyar Állam beszámítás címén visszavon 85 395 e Ft-ot, melynek
következtében a településüzemeltetés és az egyéb önkormányzati feladat támogatása
teljes egészében elvonásra kerül, (közutak, önkormányzati feladat, közvilágítás,
zöldterület, köztemető) valamint az Önkormányzati Hivatal működésének
támogatásának egy része (25387 e Ft, a tavalyi összeg duplája), így a maradvány
támogatás 106 379 e Ft. Ebből kell megoldanunk a Hivatal működtetését valamint a
településüzemeltetést.
Köznevelési feladat támogatása:

160 846 e Ft

Szociális és gyermekjóléti feladat támogatása:

74 406 e Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:

43 462 e Ft

Könyvtár támogatása:

8 954 e Ft

Közhatalmi bevételek:
ebből:
- iparűzési adó:
- gépjárműadó:
- kommunális adó:

357 800 e Ft

Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:

251 610 e Ft
438 203 e Ft
337 225 e Ft

315 000 e Ft
20 000 e Ft
19 000 e Ft

Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Önkormányzati
foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 170 fő.

Hivatalnál

Az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a Szihalom községgel
alapított társulás keretében és a Gyermekjóléti központon keresztül látja el.
A településen működő Roma Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz
hozzájárul 860 ezer Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETBEN SZEREPLŐ KIADÁSI JOGCÍMEK
RÉSZLETEZÉSE:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:

655 913 e Ft
133 374 e Ft
415 178 e Ft

Tartalékok: 436 838 e Ft, ebből általános tartalék 8000 e Ft, a céltartalék tartalmazza a
kerékpárút pályázat és a Pöttömke Óvoda felújítás már kiutalt előlegét is. A fejlesztési
alap 105 308 e Ft.
Beruházás: 52 049 e Ft – 6. sz. melléklet részletesen tartalmazza, legnagyobb volumen
az tervezett ingatlan vásárlás.

A főbb működésre átadott pénzeszközök:
- FSC támogatása
- VTV támogatás
- Média Nonprofit Kft. és rendezvények
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9 000 e Ft
9 960 e Ft
46 784 e Ft
860 e Ft

Idén is beadásra kerül az önkormányzatok rendkívüli támogatására az igény.
A helyi közutak karbantartásának előirányzata 11,5 millió forint, a járdákra
elkülönítetésre került közel 10 millió forint előirányzat is.
FÜV Kft. finanszírozása

40 632 e Ft.

Közös Önkormányzati Hivatal: jogszabályon alapuló illetmények és járulékai kerültek
betervezésre, figyelembe véve Szihalom Község csatlakozását is. Cafetéria juttatás
törvényi minimumon történt beállításra. A személyi kifizetésekre kapott normatíván
felüli részt Szihalom község havonta utalja elszámolás alapján Füzesabony részére.
Az Egészségügyi Központ és Védőnői Szolgálat : 4,043 millió forint hiánnyal kezdi az
évet.
A városi rendezvények lebonyolításáért a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. a felelős,
a rendezvények költségét tartalmazza a Kft. részére meghatározott támogatási összeg.
Közfoglalkoztatásra 120 fővel számoltunk.
A közvilágításra nem kapunk állami normatívát így a 17 000 e Ft kiadást saját erőből
kell, hogy megoldja a város.
A köztemető szakfeladatán 6 db konténer vásárlása került betervezésre.
Települési támogatás (segélyek) jogcímen kerültek betervezésre az alábbiak:
Bizottsági keret 1,5 millió forint, polgármesteri keret 2 millió forint, települési
támogatás 1,5 millió forint.
Köztemetésre 1500 e forint került a költségvetésbe.
FÜZESABONYI GAZDASÁGI IRODA ÉS A GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE
VONT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETI
ELŐIRÁNYZATA:
A Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a gazdálkodás szempontjából hozzátartozó
önállóan működő költségvetési intézmények: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde,
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde, Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház, FüzesabonyDormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás, valamint 2016. január 1-től
a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- Gyermekjóléti Központ és a FüzesabonySzihalom Szociális, Család- Gyermekjóléti Társulás.

BEVÉTELEK:
Az intézményi működési bevételeket az intézményi ellátási díjakból származó
bevételek, valamint a térítési díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek és
forgalmi adó visszatérülések teszik ki.
Az intézményi működési előirányzatok további összetevőit a bérleti díjak alkotják.
A bevételek nagy %-át kitevő irányító szervi (önkormányzati) támogatás
(intézményfinanszírozás) nagyságrendje összességében 457 411 e Ft.
A jegyző asszonynak kötelező a költségvetés kapcsán hatásvizsgálatot végeznie, ez
megtörtént, és a szöveges kiegészítésben lefektetésre került.
A Teleki Blanka Általános Iskola és az Egri Szakképzési Centrum Remenyik
Zsigmond Középiskolája vagyonkezelésbe került. A Remenyiknél húzódott még el a
megállapodás megkötése, de ez folyamatban van. Azon területeket, amit az
önkormányzat használ a szerződés szabályozza, a gazdasági iroda részére
kiszámlázásra kerülnek a vonatkozó közüzemi költségek.
A polgármester nettó 3 millió forint erejéig vállalhat kötelezettséget, és 5 millió forint
az előirányzatok közötti átcsoportosítási lehetősége. Amennyiben átcsoportosítást hajt
végre, azt meg jelenítenünk az előirányzat módosító rendelet vonatkozó táblázatában.
A köztemetőkben 6 db konténer beszerzés került betervezésre egyenként 450.000 Ft.
értékben.
A kerékpárút pályázat előlege 217 millió Ft.
Az ipari park és a városközpont előzetes kiadásai nyertes pályázat estén növelni fogják
a jelenleg rendelkezésre álló 105 milliós fejlesztési alapot, ennek várható összege jelen
állapot szerint 73,5 millió Ft., tehát az állomány visszapótlás után 178,5 millió Ft. lesz.
Ingatlan értékesítés a költségvetésben:
- Honvéd út:
5 millió Ft.
- ÉMÁSZ épület:
20 millió Ft.
- ÉMÁSZ részvény:
46 millió Ft.
- Zrínyi út:
25 millió Ft.
- Volt kistérségi épület: 25 millió Ft.
Sipos Attila képviselő:
Szerettem volna megkérdezni a szilvásváradi tábor kapcsán az értékesítést. Én is úgy
gondoltam, hogy az önálló képviselői indítványt le kell venni a napirendről, mivel
ennek nincs helyi vonatkozása.
Évről-évre folyamatosan küszködünk bizonyos normatívákkal. Vannak olyan
normatívák, amik köszönő viszonyban nincsenek a valós kiadásokkal.
Javaslom, hogy ezeket a normatívákat a valóság szerint kellene tervezni vagy
legalábbis a létszámokhoz rendelten valamilyen minimális normatívát megfogalmazni,
mert ezek a normatívák csak jelképesek.
Jogszabályokban a kötelezettségek elő vannak írva, a feladatellátás kötelezően ott van,
de igazából a költségvetés finanszírozási oldala hiányzik.

Hallottuk, hogy nagyon sok minden el van tervezve. A költségvetést úgy kell elfogadni
most már jó ideje, hogy nullára ki kell hozni. A kötelező közszolgáltatásra, mint
közvilágításra már nem kapunk normatívát.
Nagy Csaba polgármester:
A szilvásváradi tábort 58 millió Ft + Áfa-ért eladtuk. Ezért ingatlant fogunk venni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Köszönöm, hogy megkaptam a Média Kft. részletes finanszírozását, hogy mire kéri.
A FÜV Kft-t csak a feladatellátásból tudjuk következtetni, itt nem kaptunk
részletesebbet, ez már évek óta így van.
Számomra elfogadhatatlanná teszi a költségvetést az, mivel javasoltam korábban, hogy
a polgármesteri hivatal dolgozók bérét emeljük meg. dr. Gondos István azt mondta,
hogy ez kampányfogás, jegyző asszony pedig azt, hogy nem javasolja, mert akkor nem
kapjuk meg a kompenzációt az év során, erre pedig számítanánk.
Az alpolgármester úr fizetését a duplájára kell emelni, mert főállású alpolgármester
lesz a továbbiakban, és a polgármester úr a gazdasági tanácsadójáról sem mond le,
tehát annak a költségeit ki tudták gazdálkodni.

Három dolgot szeretnék felvetni:
- Komposztáló: Behoztuk azt a rendeletet, hogy nem lehet tüzelni. Az nagyon
helyes, hogy csak bizonyos időszakokban lehet égetni a keletkezett zöld
hulladékot. Azonban a FÜV Kft. dolgozói sok helyen égetnek a városban,
amely sokaknak szúrja a szemét. Javaslom, hogy hozzunk létre komposztálót.
Ez kb. 500 e – 1 millió Ft. között van, amelyre akár meg is találhatnánk a
forrásokat.
- Hulladékkezelés: Nagyon jó lenne, ha egy hulladékudvar létrehozására pályázna
az önkormányzat vagy akár saját forrásból megvalósítaná. Vannak a városnak
saját ingatlanai, ahol ezt meg lehetne tervezni és megvalósítani, ami még
profitot is termel.
- Parkosítás: Tavalyi évben is javasoltam a parkosítást és a köztereknek az
egységes stratégia szerinti újraparkosítását. A bizottság is tehetne javaslatot,
hogy hogyan lehetne a város képét szebbé tenni.
Nagy Csaba polgármester:
Jobb a költségvetésünk évről-évre. 16 pályázatból 14-et nyertünk. Akkor miért kellene
változtatni? Mert személyes sértettség van a képviselő asszony és családja felé vagy a
város érdekét nézzem?
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Én nem személyeskedtem.
Nagy Csaba polgármester:
Az csak tudjuk, hogy ki az alpolgármester és a gazdasági tanácsadó.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Sem az alpolgármester és senki felé nincs személyes sértettségem, viszont a város
kasszájáért aggódhatok.
Nagy Csaba polgármester:
Aggódhat és tehet is.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Így van.
Nagy Csaba polgármester:
Néha tenni is kéne, azt gondolom. A komposztáló berendezést és a hulladékudvart is
megvizsgáljuk. A parkosítás benne van a FÜV Kft. költségvetésében. A bérekre a
jegyző asszony válaszol.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
A kötelező béremeléseket a hivatalnál végrehajtottuk. 9 fő középfokú érettségi
végzettségű munkavállalónak kötelezően meg kellett emelni a bérét, mert kb. 30 e Fttal voltak elmaradva a bruttó 162 e Ft-tól. 3 fő felsőfokú köztisztviselőnek is igazítani
kell a felsőfokú minimál szinthez a bérét.
A költségvetést úgy állítottuk össze, hogy van benne keret arra, hogy a köztisztviselői
törvény szerinti illetmény eltérítésével a munkáltatói jogkör gyakorlója élhessen.
Az előbb említett emelésekkel egy bérfeszültség alakult ki, mivel egy 10 éve itt
dolgozó köztisztviselő 2 e Ft-tal keres csak többet, mint egy 1 éve itt dolgozó
köztisztviselő. Ezeknek a rendbetételére való forrást betervezte az önkormányzat, tehát
amikor hatályba lép a költségvetési rendelet, március 01-i hatállyal tudjuk igazítani,
hogy a bérfeszültség ne okozzon értékes munkaerő eláramlást.
Hogy miért nem azt a módszert választottuk, hogy az illetményalapot növeljük meg?
Annak az az oka, hogy minden irányból hallani azt, hogy talán lesz pályázati lehetőség
a bérkompenzációknak a pótlására. Azt gondolom, hogyha az illetmény alapot
növeltük volna meg, akkor ebből a pályázati lehetőségből kieshettünk volna. Minden
pályázati lehetőséget szeretnénk megragadni. Az alpolgármester illetménye törvényi
kötelezettség.
Molnár Richárd alpolgármester:
Áprilistól van betervezve, hogy főállású alpolgármester leszek. Az adóbevételek és a
költségvetés stabil. A tavalyi évben 77 millió Ft. volt ingatlan eladásra elő irányozva,
jelen esetben ez 50 millió Ft.
Komposztáló: pályázat keretén belül ez már be volt tervezve. A FÜV Kft. részére a
2014. évben el lett különítve 10 millió Ft., ami most rendelkezésre áll.
21,5 millió Ft. áll rendelkezésre arra, hogy az utakat és járdákat újra építsük, illetve
javítsuk.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A komposztálót és a hulladékudvart tudom támogatni.

Ragó Attila VOB elnök:
Egy stabil költségvetést látok. Az állami normatívák csökkentek 25 millió Ft-tal, de
ezzel együtt sem kötelező feladatot, sem semmilyen önként vállalt kötelezettségünket
nem kell elengednünk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal,1 nem szavazattal fogadta el a
képviselő-testület a rendeletet. [1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet – 1. sz.
melléklet].
2. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet kiegészítésére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Ez annyiban változik, hogy a „társadalmi megbízatású” szövegrész „főállású”
szövegrészre változik, ami azt jelenti, hogy április 01-től az alpolgármester főállású
lenne.
Most indul egy hatalmas projektünk és több előtt állunk, illetve igényelném a
segítségét. Eddig nem igazán volt megoldható, mivel több munkahelyen is dolgozik,
úgyhogy ezt szeretnénk orvosolni.
Molnár Richárd alpolgármester:
2014-ben úgy vállaltam el, hogy társadalmi megbízatású alpolgármester leszek.
Főállásom volt mellette, azt is el kellett végeznem. Azt vállaltam, hogy egy héten
kétszer-háromszor itt a hivatalban megtalálható vagyok. Most már a hét minden napján
be kellett jönnöm mindenféle ügyek miatt. A főállású munkahely is jelezte, hogy el
kellene döntenem, hogy melyik az, amelyiket főállásban végzem.
A FÜV Kft-t tavaly május óta folyamatosan próbáljuk megreformálni.
Az elvégzett munkát vállalkozói minőségben végzik el. Ezzel is foglalkozni kell.
Személyes érintettség miatt nem szavazok!
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal,1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. Molnár Richárd alpolgármester nem vett részt a szavazásban. [2/2017.
(II.16.) önkormányzati rendelet – 2. sz. melléklet].
3. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Létrehozunk egy közfoglalkoztatás szervező csoportot. A közfoglalkoztatás az egyik
legnagyobb problémánk és a legnehezebben megoldható feladat.

Létrejönne egy csoport és nem a FÜV Kft. irányítaná adott esetben, hanem ezen belül
történne meg az irányítás, a feladat elosztás.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
8/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésén a
javaslatot megtárgyalta és a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának II. fejezete /2/ bekezdését az alábbi francia bekezdéssel
egészíti ki:
„- Közfoglalkoztatás szervező csoport”
Az V/B fejezet /2/ bekezdését az alábbi n.) ponttal egészíti ki:
„ n.) a helyi közfoglalkoztatás szervezésével összefüggő feladatokat”
A 2. számú melléklet szintén kiegészül a:
„Közfoglalkoztatás szervező csoport” elnevezéssel.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
4. Javaslat az Önkormányzati ASP szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtására.
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 foglalja össze az
előterjesztést!
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Az önkormányzat ASP rendszerhez 2018. január 01-től kell, hogy csatlakozzon
önkormányzatunk. Több kisebb település ezt már megtette.
Két ütemben zajlik a csatlakozás. Kormányrendelet szabályozza, hogy kinek, mikor
szükséges ezt megtennie. Az adórendszerünk már októberben fog csatlakozni, a
gazdálkodási, iratkezelési, engedélyeztetési rendszerünk pedig 2018. január 01-től.
Ennek a csatlakozásnak a kiépítésére lakosságszám arányosan 100%-os
támogatottságú finanszírozást lehet elnyerni. Jelenleg 7 millió Ft-ot tudunk
maximálisan igényelni.
Ezt eszközök, szoftver együttes beszerzésére fordíthatjuk, működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítására, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek kialakítására és adatmigráció végrehajtására.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
9/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2017. február 15-én megtartott
ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
5. Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására – Füzesabonyi VTS
Nonprofit Kft.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Az előterjesztés melléklete tartalmaz egy kérelmet, amelyben a kérelmező leírja, hogy
hol és milyen típusú pályázatot nyert. Arról döntünk, hogy visszapótlási
kötelezettséggel a kért összeget megítéljük.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Támogatom a javaslatot, csak volt egy kérdésem. Máskor is volt olyan, hogy valaki
előfinanszírozást kért pályázathoz vagy valaminek a megvásárlásához.
Kapjunk már tájékoztatást, hogy ez mikor történik meg, megtörténik- e!
Sipos Attila képviselő:
A pályázat még ebben az évben lebonyolítódik?
Makkai Zsanett VTV:
Igen, nyertes pályázatról van szó.
Molnár Richárd alpolgármester:
Március vagy április az utolsó határidő, hogy ezeket be kell szerezni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

10/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2017. február 15-én megtartott
ülésén úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft.
részére visszatérítendő támogatást nyújt 2 889 352 Ft összegben a 6/2016. (IV.01.)
rendelete alapján a Médiatanácsnál elnyert pályázat megvalósítása érdekében.
A Médiatanács felé benyújtott elszámolást követően a jelenlegi támogatás 100%-ban
haladéktalanul visszapótlásra kerül az Önkormányzat fejlesztési alapjára.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Horváth Péter ügyvezető
6. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Nagy Csaba polgármester:
Nem veszek részt a szavazásban!
dr. Gondos István PÜB elnök:
A határozati javaslat jogszabály változáson alapul. Jogszabályi kötelezettségünknek
teszünk eleget, ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
A polgármester illetménye 2017. január 01-től 598.300 Ft., a költségtérítés pedig
89.745 Ft.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot. (Nagy Csaba polgármester nem vett részt a szavazásban).
11/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Nagy Csaba polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 71. § /4/. bekezdés e.) pontja alapján havi 598.300.-Ft.
összegben állapítja meg 2017. január 1-től.
A képviselő-testület Nagy Csaba polgármester részére a Mötv. 71. §. /6/. bekezdése
alapján havi 89.745.-Ft. összegben állapít meg költségtérítést 2017. január 1-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető

7. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Molnár Richárd alpolgármester:
Személyes érintettség miatt nem szavazok!
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Az alpolgármester tiszteletdíja 2017. január 01. naptól 269.235 Ft, a költségtérítés
pedig 40.385 Ft. Most még nem a főállású alpolgármesteri illetményről beszélünk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot. (Molnár Richárd alpolgármester nem vett részt a szavazásban).
12/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat
2017. február 15-i ülésén megtárgyalta és úgy határozott, hogy Molnár Richárd
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § /2/ bekezdése alapján
2017. január 1. napjától bruttó 269.235.-Ft/ hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület az alpolgármester részére a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § /3/ bekezdése alapján
40.385.-Ft/hó összegű költségtérítést állapít meg 2017. január 1-től.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
8. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására.
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:
Hó eltakarítás a város területén és évente két alakalommal átfogó takarítás a Mentési
Pontnál. Ez hiányzott eddig a feladat megállapodásból.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

13/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2017. február 15-én megtartott
ülésén úgy határozott, hogy feladat ellátási szerződést köt 2017. évre vonatkozóan a
FÜV Kft-vel.
Az ellátandó feladatok körét valamint finanszírozás módját a mellékelt szerződés
tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Juhász József FÜV Kft. ügyvezető
9. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2017. évi beiratkozási programjának
támogatására.
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:
Ezt már a tavalyi évben is megszavazta a képviselő-testület. Kárpát-medencei
gyerekek iskoláztatásának támogatásáról szól az előterjesztés. Átutaljuk a pénzt, és az
alapítvány dönti el, hogy mely gyerekek kapják. Ez egy országos kezdeményezés és
ehhez csatlakozunk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
14/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésén a
javaslatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rákóczi Szövetség beiratkozási
programját egyszeri 50.000.-Ft. összegű támogatással az általános tartalék terhére
támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy fenti összeg átutalása iránt intézkedjen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10. Javaslat a GÉNIUSZ Alapítvány megszűntetésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Ez egy olyan nonprofit szervezet, ami több, mint öt éve nem mutat aktivitást, ezért azt
javaslom, hogy szüntessük meg.

Önkormányzatunknak vannak saját alapítványai, amelyekkel tudunk pályázni.
A bizottság is úgy döntött, hogy ezt az alapítványt szüntessük meg.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
15/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta Géniusz Ifjúsági Alapítvány
kuratóriuma és elnöke kérelmét és az alábbiak szerint határozott:Füzesabony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Géniusz Ifjúsági Alapítvány
(székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi u.48.) a célja megvalósítása érdekében több
mint 3 éven át tevékenységet nem folytat, ezért kezdeményezi megszűnésének
megállapítását az Egri Törvényszéknél.
A képviselő testület felhatalmazást ad Nagy Csaba Polgármesternek, hogy döntéséről
Egri Törvényszéket értesítse, és indítsa el az alapítvány megszűnésének
megállapítását.
Felelős. Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
11. A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázata.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A pályázati határidőig egy pályázat érkezett, amely nem felelt meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
Kérem a testületet, hogy nyilvánítsa eredménytelenné a pályázatot!
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
16/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülésén úgy
határozott, hogy a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói álláshelyére kiírt
pályázást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

12. EGYEBEK:
- Javaslat a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
közgyűlési döntéseinek elfogadására.
Előterjesztő: Molnár Richárd alpolgármester
Molnár Richárd alpolgármester:
2007. év óta működik az egyesület. A Leader Akciócsoport 2017. február 08. napján
tartotta közgyűlését Dormándon, ahol Almádi János elnök úr előadta, hogy az
akciócsoport hogyan és miként működik.
Az elmúlt három év nem hozott változásokat, annyi történt, hogy a Leader Helyi
Akciócsoport címet megkapta az egyesület.
Ahhoz, hogy az egyesület tovább tudjon működni, ahhoz az önkormányzatoktól
kiegészítő tagdíj hozzájárulást kell, hogy eszközöljenek, amely a bérekre és a
felmerülő költségekre terjedne ki. Ebben az összes önkormányzat partner volt.
Külön kiemelném Hevest, aki ebben a Leader-ben pályázatot nem tud benyújtani,
hanem a térséget nézte, és azt mondta, hogy ebből az egyesületből nem lép ki, és a
tagdíj hozzájárulást is fogja fizetni. Az elnök úr bejelentette lemondását.
Az alapszabály módosítása megtörtént.
1.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület székhelye –
Kiskörei Polgármesteri Hivatal 3384 Kisköre, Széchenyi út 24. változik.
2.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület telephelye –
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
3.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület telephelye –
Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
4.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület alapszabályának
módosítását, egységes szerkezetbe történő összeállítását.
Tisztújítás is történt az elnökségben:
A Közgyűlésen jelen lévők megválasztották,
1.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökének Magyar
Csillát Kiskörei Polgármesteri Hivatal polgármesterét
2.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület alelnökének
Molnár Richárd Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesterét.
3.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának
Sveiczer Sándort a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesterét.
4.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának
Tóth Évát a Hanyi-Parti Egyesület képviselőjét.
5.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának
Tóthné Szabó Anitát a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány képviselőjét.
6.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökségi tagjának
Bánréviné Vágó Eleonórát az Aranyosidomb Udvarház és Lovas tanya
képviselőjét.
7.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület felügyelő
bizottsági tagjának Wingendorf Jánost Aldebrő Község Önkormányzatának
polgármesterét.

8.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület felügyelő
bizottsági tagjának Jen Istvánt a Projen Kft képviselőjét.
9.) a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület felügyelő
bizottsági tagjának Galyasné Dósa Katalint a Kis-Bocs-Baba-Mama Közhasznú
Egyesület képviselőjét.
A tagdíj eddig 12 Ft. volt, erre az évre 120 Ft/lakosra módosul. Füzesabony esetében
903.240 Ft. lenne az éves kiegészítő tagdíj.
Ha ezek a pályázatok elindulnak, akkor az önkormányzatok, civil szervezetek és a
vállalkozások is tudnak pályázatokat benyújtani. A stratégia kialakításra került. Négy
határozatot kell elfogadni.
(Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök eltávozott, így a képviselő-testületi tagok
száma 7 főre változott).
Sipos Attila képviselő:
Ez az akciócsoport 33 Tisza-Tarna-Mente települést érint. Egy-egy fejlesztési
ciklusban 660 millió Ft. és ennél nagyobb összegek is voltak.
Molnár Richárd alpolgármester:
Szeretném megköszönni azt a 10 éves munkádat, amelyben elnökségi tagként részt
vettél. A többi akciócsoporthoz képest stabilan működik. Nincsen tartozása, most
igazán csak a bér merült fel. Reményeink szerint az év második felétől ezek a források
megindulnak.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
17/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete megtárgyalta a Tisza-Tarna-Rima Mente
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület füzesabonyi telephelyére tett javaslatát és az
alábbiak szerint határozott:
A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesület telephelye – Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 3390
Füzesabony, Rákóczi út 48. alá kerüljön bejegyzésre.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

18/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete megtárgyalta a Tisza-Tarna-Rima Mente
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület alapszabályának módosítására tett javaslatát és az
alábbiak szerint határozott:
A képviselő testület hozzájárul a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú
Egyesület alapszabályának módosításához, és azt egységes szerkezetbe foglaltan
elfogadja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
19/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete megtárgyalta a Tisza-Tarna-Rima Mente
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület rendkívüli tagdíj befizetésére irányuló javaslatát
és azt elfogadja az alábbiak szerint:
Füzesabony Város Önkormányzat 2017.évi rendkívüli tagdíj befizetési kötelezettsége:

Füzesabony Város
Önkormányzat

7 527

120

903 240 Ft

A képviselő testület a rendkívüli tagdíj fedezetéül a 2017.évi működési kiadásokat
jelöli meg.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
20/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete a Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért
Közhasznú Egyesületben állandó képviseleti joggal Molnár Richárd alpolgármestert
bízza meg.
A képviselő testület felhatalmazást ad Nagy Csaba Polgármesternek, hogy döntéséről a
Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnökét értesítse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal

-

Javaslat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson az előterjesztésről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt
Ennek a pályázati kiírásnak a célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi
különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása.
A konstrukció részcéljai:
- A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakember hiány enyhítését szolgáló
ösztönző programok megvalósítása;
- A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének,
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való
megjelenésének elősegítése;
- A helyi közösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
- A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszemináció támogatása;
- A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
Támogatás mértéke:
Elért lakónépesség 4.000-20.000 fő: max. 250.000.000 Ft
Elért lakónépesség >20.000 fő: max. 500.000.000 Ft
Ezt a pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata konzorciumban láthatja el további
négy településsel, tehát összesen öten. Még keressük a konzorciumi partnereket.
Meg szeretnénk mindenképp pályázni akár a 250 milliót, akár az 500 milliót, attól
függően, hogy kik lesznek a partnereink.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
21/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megtárgyalta az
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek c. pályázati felhívást és az alábbi határozatot hozta:

Füzesabony Város Képviselő-testülete – a 2016. december 30-án megjelent EFOP1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívás ismeretében – úgy határoz, hogy részt vesz a
fenti pályázaton, és támogatási kérelmet nyújt be a projekt megvalósítása érdekében.
Füzesabony Város Önkormányzata megbízza Nagy Csaba polgármestert a pályázathoz
szükséges Konzorcium összeállítására, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatására.
Határidő: A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 1.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
-

Javaslat az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése
szemléletben- kedvezményezett térségek c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

térségi

dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson az előterjesztésről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
A megpályázatható összeg 250 millió Ft.
A projekt részcéljai:
- A
települési
önkormányzatok
által
fenntartott
alapszintű
humán
közszolgáltatásokban
dolgozó
szakemberek
képzése,
továbbképzése,
tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
- A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerőpiaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi
kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók bevonására.
- A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz
való hozzáférésének biztosítása.
- Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
Megkerestük a szomszédos települések polgármestereit, illetve szakembereit.
Öt
településnek
kell
konzorciumban
megvalósítania
a
projektet.
A szomszédos települések közül Szihalom, Dormánd, Besenyőtelek és Mezőtárkány
településekkel közösen valósítaná meg Füzesabony ezt a nagy projektet.
A megvalósítás időszaka minimum 24 hónap, maximum 48 hónap. Számítások szerint
mi ebből 30 hónapot vállalnánk. A támogatás mértéke 100%, önerőt nem igényel.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
22/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megtárgyalta az
EFOP-3.9.2-16 Humán
kapacitások
fejlesztése
térségi
szemléletbenkedvezményezett térségek c. pályázati felhívást és az alábbi határozatot hozta:
Füzesabony Város Képviselő-testülete – a 2016. december 30-án megjelent EFOP3.9.2- 16 kódszámú pályázati felhívás ismeretében – úgy határoz, hogy részt vesz a
fenti pályázaton, és támogatási kérelmet nyújt be a projekt megvalósítása
érdekében.
Füzesabony Város Önkormányzata megbízza Nagy Csaba polgármestert a
pályázathoz szükséges Konzorcium összeállítására, az ehhez szükséges
egyeztetések lefolytatására.
Határidő: A pályázat benyújtási határideje 2017. március 16.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
-

Javaslat az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon”című c. pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

(Tóthné Veres Noémi elhagyta az ülés helyszínét, így a képviselő-testület tagok száma
6 főre változott).
Nagy Csaba polgármester:
Az előterjesztő dr. Gondos István PÜB elnök, de röviden ismertetném a pályázatot.
1000 főként 1 ingatlan kialakítására lehet pályázni, Füzesabony esetében ez 7 ingatlan
kialakítására szolgál.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat újíthatunk fel, ahová 18-35 év
közötti fiatalokat kell beköltöztetni.
Az építésre, felújításra 100 millió Ft. van a pályázatban, továbbá 100 millió Ft.
pályázható arra, hogy az elhelyezkedést, az itt élést megkönnyítsük.
Azt, hogy melyik ingatlanokat, azt még a későbbiekben megbeszéljük, mert két ajánlat
jött. Az egyik a volt Émász épülete, itt már tervekkel is rendelkezünk, a másik pedig
további ingatlanok, ahol nem együtt lenne a 7 ingatlan, hanem 7 különböző helyen.
100%-os támogatottságú, nem igényel önerőt.
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.

23/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette és megtárgyalta az
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon c. pályázati felhívást és az alábbi határozatot hozta:
Füzesabony Város Képviselő-testülete – a 2017. január 17-én megjelent
EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívás ismeretében – úgy határoz, hogy részt
vesz a fenti pályázaton, és támogatási kérelmet nyújt be a projekt megvalósítása
érdekében.
Füzesabony Város Önkormányzata megbízza Nagy Csaba polgármestert a
szükséges egyeztetések lefolytatására.
Határidő: A pályázat benyújtási határideje 2017. április 15.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
-

Javaslat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
1463/2016.(VIII.24.) számú Kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson az előterjesztésről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a Tisza-Tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiséggé történő átalakítását támogatja,
kifejezetten annak érdekében, hogy a későbbiek során európai uniós támogatásokat
tudjon igényelni.
(Tóthné Veres Noémi képviselő visszajött, így a képviselő-testületi tagok száma 7 főre
változott).
Az 1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban kiírásra került KEHOP 3.2.1.
pályázaton belül egy pályázati lehetőség.
Karcag Város a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és a Nemzeti
Fejlesztési Programirodával közösen konzorciumi megállapodásban egy
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszert valósítana meg.
A projekt teljes költsége 2.670.000.000 Ft, amihez a társulásnak 270.000.000 Ft
önrészt kell biztosítani. Az önrész állami forrásból, önerő pályázatból rendelkezésre
fog állni.
A társulásban lévő önkormányzatok képviselő-testületeinek a hozzájárulása szükséges
ahhoz, hogy a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, mint jogi
személy ebben a pályázatban részt vehessen.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Konkrétan mire szól a pályázat?

Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
A hulladékkezelésnek egy olyan megoldása, amely európai uniós támogatással
valósítható meg Karcag Város közigazgatási területén.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
24/2017. (II.15.) képviselő-testületi határozat
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az 1463/2016.(VIII.24.)
számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton történő részvételéről
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton részt vegyen az alábbiak szerint:
Források
Támogatás
Önerő
Összes forrás

2 400 000 000 Ft
270 000 000 Ft
2 670 000 000 Ft

2) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a
támogatást meghaladó részben a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a
1463/2016. (VIII.24.) Korm. határozattal módosított 1084/2016 (II.29.) Korm.
határozatban foglaltak szerint biztosítsa;
3) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi
személlyé történő bejegyzést követően a Társulás elnöke a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatokat és konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja,
továbbá a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Megbízza a Képviselő-testület Nagy Csaba polgármestert, hogy döntéséről a
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 16:05 órakor bezárja.
K.m.f.
______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

