HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. május 18-án 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetés
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2/A. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésére.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
B. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a településfejlesztési,
településrendezési és településképi eszközök készítésével, felülvizsgálatával,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a „Füzesabony legvirágosabb
portája” cím alapításáról szóló 4/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

4.

Előterjesztés Füzesabony Város Önkormányzata
közbeszerzési szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

5.

Javaslat a Szabadság úti ’56-os emlékmű környezetének kialakításához
anyagi forrás biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

új

beszerzési

és

6.

Javaslat pénzmaradvány átcsoportosításra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7.

Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves
ivóvíz ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti
jogosultság megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

8.

Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves
szennyvízszolgáltatás ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó
képviseleti jogosultság megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

9.

Javaslat az NHSZ Tisza Kft-vel
közszolgáltatási szerződés felmondására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

10.

Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

11.

Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2016. évi beszámolójának
elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

12.

Javaslat a Média Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

13.

Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

14.

Javaslat a FÜV Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

15.

EGYEBEK:

kötött

hulladékgazdálkodási

-

Javaslat az Egészségügyi Központ EFOP 2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz alszámla nyitására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

-

Javaslat a KEHOP - 2.2.2 támogatási konstrukcióban, az ÉMO5 projekt
keretén
belül
megvalósítani
tervezett
„Füzesabony
Város
szennyvízelvezetésének –és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú
projekthez kapcsolódóan Füzesabony - Pusztaszikszó településrészen a
0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe
vonásának szükségességéről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Rendelet száma
11/2017. (V.19.)

12/2017. (V.19.)

13/2017. (V.19.)

Határozat száma
59/2017. (V.18.)
60/2017. (V.18.)
61/2017. (V.18.)
62/2017. (V.18.)
63/2017. (V.18.)
64/2017. (V.18.)
65/2017. (V.18.)

66/2017. (V.18.)
67/2017. (V.18.)
68/2017. (V.18.)
69/2017. (V.18.)
70/2017. (V.18.)
71/2017. (V.18.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi
költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendelete a
településfejlesztési, településrendezési és településképi
eszközök készítésével, felülvizsgálatával, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendelete a „Füzesabony
legvirágosabb portája” cím alapításáról szóló 4/2009. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozat tárgya
A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2016. évi beszámolójának
elfogadása.
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
elkészítése.
Füzesabony Város Önkormányzata új közbeszerzési
szabályzatának elfogadása.
Füzesabony
Város
Önkormányzata
új
beszerzési
szabályzatának elfogadása.
A Szabadság úti ’56-os emlékmű környezetének
kialakításához anyagi forrás biztosítása.
Pénzmaradvány átcsoportosítása.
Megállapodás megkötése a Füzesabony és térsége közműves
ivóvíz ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó
képviseleti jogosultság megállapítására.
Megállapodás megkötése a Füzesabony és térsége közműves
szennyvízszolgáltatás
ellátását
biztosító
víziközmű
rendszerhez
kapcsolódó
képviseleti
jogosultság
megállapítására.
Az NHSZ Tisza Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés felmondása.
Értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Média Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása.
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójának elfogadása.
A FÜV Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása.

72/2017. (V.18.)

73/2017. (V.18.)

Az Egészségügyi Központ EFOP 2.2.19-17 „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz
alszámla nyitása.
A KEHOP - 2.2.2 támogatási konstrukcióban, az ÉMO5
projekt keretén belül megvalósítani tervezett „Füzesabony
Város szennyvízelvezetésének –és tisztításának bővítése,
korszerűsítése” tárgyú projekthez kapcsolódóan Füzesabony
- Pusztaszikszó településrészen a 0339/8, 0339/28,0339/27,
0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe vonásának
szükségessége.

Füzesabony, 2017. május 29.

______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Molnár Richárd
alpolgármester

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

2017. május 18-án 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
Meghívott vendégek: Lukács Balázs – Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi
Járási Hivatal; Jónásné Kriston Melinda – Füzesabonyi
Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde; Molnárné Simon Edit – Média
Nonprofit Kft., Veres Péter – Füzesabony – Szihalom
Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ; Bakóné Bircsár
Ágnes – Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház; Juhász
József – FÜV Kft.; Suszter Zsolt – Füzesabonyi
Rendőrkapitányság; Hoór Kálmán főépítész; Molnár László –
könyvvizsgáló; Horváth Péter – Füzesabonyi VTS Nonprofit
Kft.; Széplaki Csaba – Heves Megyei Vízmű Zrt.
Jegyzőkönyvvezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, és a Városi Televízió nézőit. Külön köszöntöm Suszter Zsolt r.
alezredes urat a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjét és Széplaki Csaba urat
Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemének vezetőjét.
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 javaslataim:
Első napirendként a Vízmű beszámolóját tartanánk meg, előtte pedig megadnánk a
lehetőséget a rendőrkapitány úrnak, hogy bemutatkozzon. A 15. napirendet zárt ülésen
tárgyaljuk.

Az EGYEBEK-ben az alábbi előterjesztéseket szeretném megtárgyalni:
- Javaslat az Egészségügyi Központ EFOP 2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz alszámla nyitására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat a KEHOP - 2.2.2 támogatási konstrukcióban, az ÉMO5 projekt
keretén
belül
megvalósítani
tervezett
„Füzesabony
Város
szennyvízelvezetésének –és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú
projekthez kapcsolódóan Füzesabony - Pusztaszikszó településrészen a
0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe
vonásának szükségességéről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
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:
- 2017. április 27.
- 2017. május 01.
- 2017. május 05.
- 2017. május 08.
- 2017. május 08.
- 2017. május 15.

Utolsó soros képviselő-testületi ülés
A sportpályán megrendezett majálison vettem részt.
Az Egri SZC Remenyik Zsigmond Gimnázium és
Szakgimnáziuma végzős diákjainak ballagásán vettem részt.
90. születésnapja alkalmából Bartus Zsigmondot köszöntöttük.
Siófoki ház szerződés kötés
Siófoki ház átadása

Legutolsó soros képviselő-testületi ülés óta két pályázaton nyertünk:
1. Az Ipari Park pályázatunk 509.477.699 forintot nyert, ennek keretében épül egy
inkubátorház 2000 m2-es raktár csarnokkal, megvalósításra került a Pikopack
Zrt. és a Tűzér út közötti terület közművesítése, úthálózata, illetve teljesen
megújításra kerül a Kerecsendi út.
2. Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi járásban
TOP-5.1.2- 15-HE1-2016-00005 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási
kérelmét az Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság vezetője
90.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Többek között a projekt célok: a munkahelyek megtartása, teremtése, az
információáramlás
javítása
és
a
hátrányos
helyzetű
csoportok
foglalkoztatásának elősegítése.
Óvoda vezetőkkel, iskola igazgatókkal, egészségügyi
rendőrkapitányság vezetőjével a kapcsolattartás folyamatos.

központ

vezetőjével,

A lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról a
tájékoztatókat kérem tudomásul venni.
60 napon túli tartozása az önkormányzatnak túlnyomórészt a Tiszafüredi kompenzáció
miatt áll fenn, valamint az óvodák, a gazdasági iroda, szociális- család és
gyermekjóléti központ étkeztetése miatt áll fenn.
Megkérem Suszter Zsolt rendőrkapitány urat, hogy mutatkozzon be!
Suszter Zsolt r. alezredes:
2017. május 01. nappal lettem kinevezve a Füzesabonyi Rendőrkapitányság
vezetőjének.
1993. év óta teljesítek rendőri szolgálatot. 1996-tól a főiskola elvégzését követően
folyamatosan a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság állományában dolgozom
gazdasági, felderítői, nyomozói beosztásokban, illetve egy rövid ideig az elemzői
osztályt irányítottam a főkapitányságon. 2009- 2011. év között Heves város rendőrkapitánya voltam, majd a Belügyminisztériumba kerültem 2011. évben ahol a
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságon teljesítettem szolgálatot, a
megyében én koordináltam a közfoglalkoztatási tevékenységet. Ezt követően kerültem
megbízásra 2017. május 01. hatállyal.
Járási egyeztető fórum történt két nappal ezelőtt, ahol bemutatkoztam, elmondtam az
elveimet.
A bűncselekmények száma az előző év azonos időszakához képest csökkent, amelyek
döntő többsége vagyon elleni, tehát lopás és lakás betörés. Jellemző még kisebb
számban a garázdaság és rongálás. Ebben az irányban kívánok lépéseket tenni.
Két nappal ezelőtt vettem kézhez polgármester úr levelét, mely szerint a január 01-jén
hatályba lépett önkormányzati rendelet megtiltotta a közterületen az alkohol
fogyasztást. Az arányosság és fokozatosság elve mentén az első háromban
figyelmeztetésekre került sor, majd április hónapban négy fővel szemben 35.000 forint
helyszíni bírság kiszabására került sor. Májusban, ideérkezésemet követően utasítást
adtam, hogy innentől kezdve feljelentés. A jelzés alapján nem csökkent ezen
jogsértések száma. Azóta két feljelentést eszközöltek a kollégáim, amelyet továbbítani
fognak az önkormányzat felé.
Nagy Csaba polgármester:
Rengeteg kéregető van az állomás környékén, ezekkel szemben is kellene intézkedni,
mert zavarják Füzesabony lakosait és az itt átutazókat.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Ha ilyen magabiztossággal fogja végezni a dolgát, mint amit nekünk itt elmondott,
akkor még nagyobb rend lesz Füzesabonyban.
Sipos Attila képviselő:
Kaptunk egy szimpatikus bemutatkozást és gyors intézkedéseket. Sok sikert kívánok a
munkájához.

Suszter Zsolt r. alez.:
Ahhoz, hogy javuljon a településkép, felhívtam a kollégák figyelmét, hogy a parkolás
rendjére is fordítsanak kiemelt figyelmet, mivel össze-vissza állnak a kocsik. Kérem a
lakosságot a közlekedési rend betartására.
Nagy Csaba polgármester:
Köszönjük a kapitány úrnak a tájékoztatást.
NAPIREND:
1.

Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2016. évi beszámolójának
elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Széplaki Csaba Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabony Üzemegység:
Az ivóvíz ellátás biztonságos, a nyári csúcsidőre is felkészültünk, ivóvíz ellátási
problémák nem lehetnek, kivéve, ha a közmű hálózatot nézzünk, hiszen 50 éves
rendszerrel állunk szemben.
Nagyon várjuk, hogy az új szennyvíztisztító elkészüljön, addig is megteszünk mindent
azért, hogy a szennyvíz, amit kibocsájtunk az előírásoknak megfelelő legyen. Ennek
érdekében tettünk beruházást is.
Sipos Attila képviselő:
A lakosságot érdekli a kapacitás bővítés pályázatnak a jelenlegi állása. Erről mit tud
elmondani?
Széplaki Csaba Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabony Üzemegység:
Erre én nem tudok pontos választ adni, mert a közbeszerzési kiírás nem mirajtunk
keresztül futott. Pénz problémák vannak, több lett, mint amennyiért vállalták. Ezekre
én nem tudok válaszolni. Mi a műszaki háttérrel kapcsolatosan adtuk információt.
Elmondtuk, hogy a tervezés során mit, hogyan szeretnénk, mit volna célszerű
megcsinálni. Kitértünk arra is, hogy az iszapkezelésnél is legyenek megoldások, ne
csak azzal érjen véget a pályázat, hogy a szennyvíztisztító megépül. Általában nagy
gond az iszap elhelyezés. Ez is nagy költségekkel jár. Szeretnénk, ha ezt ésszerűen
tudnánk elhelyezni és ennek érdekében adtunk javaslatokat, hogy hogyan lehetne ezt
megoldani. Nagyon sok konzultáció volt erről. Az időpontokról nem tudok
információt, de nagyon szeretném, ha már ebben az évben elkezdődne.
Nagy Csaba polgármester:
Közbeszerzési szakaszban lenne az eljárás. Adódott egy olyan probléma, hogy a bejött
ajánlatokból a legkedvezőbb is a konzorciumra (7 település) 1,8 milliárd forinttal több,
úgyhogy most forrás kiegészítés van. Úgy néz ki, hogy a feltételes közbeszerzést
ennek ellenére lefolytatják és ha pozitív döntés születik a kormány részéről, akkor
utána indulhat.

Molnár Richárd alpolgármester:
Köszönetemet szeretném kifejezni a Füzesabonyi Vízműnek, mert ha bármilyen föld
vagy egyéb munka felmerül, mindig segítenek.
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.
59/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 18-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt 2016. évi üzleti beszámolóját és úgy
határozott, hogy az a mellékelt tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a 2016. évi költségvetés
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
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 a napirendről!
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Az előző ülésen elfogadásra került a zárszámadás, ott jeleztük is, hogy várható
módosítás. Fő oka a Hétszínvirág Óvoda és a Gazdasági Irodának a pénzmaradvány
helyesbítése volt, valamint a Kincstárral egyeztetett könyvelési tételek. A szöveges
kiegészítés tartalmazza a számszaki változásokat.
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. [11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet – 1. sz. melléklet].

3/A.

Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésére.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

B. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a településfejlesztési,
településrendezési és településképi eszközök készítésével, felülvizsgálatával,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy elkészítjük a Települési
Arculati Kézizkönyvet.
Megkérem Hoór Kálmán főépítészt, hogy tájékoztasson minket a napirendről!
Hoór Kálmán főépítész:
A településkép védelméről szóló törvény bevezette az Arculati Kézikönyv fogalmát és
előírja a települési önkormányzatok részére ennek elkészítését 2017. október 01-ig.
A kézikönyv a város rendezési tervéhez kapcsolódó új eszköz lesz, ami azt a célt
szolgálja, hogy kedvezőbb városkép alakuljon ki.
Az előterjesztés egyik része erről szól, a másik pedig, hogy kapcsolódik hozzá egy
partnerségi egyeztetés, ahol lehetőség lesz egyeztetni magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, hogy részt vegyenek a Településképi
Arculai Kézikönyv kialakításában.
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.
60/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a jogszabályban előírt
Településképi Arculati Kézikönyvet és településképi rendeletet elkészíti.
Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerint illetve véghatáridő 2017.október 01.
Felelős: Nagy Csaba polgármester, Hoór Kálmán főépítész
Szavazásra bocsátom a rendeleti javaslatot!
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. [12/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet – 2. sz. melléklet].

4.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2017. ( ) önkormányzati rendeletére a „Füzesabony legvirágosabb
portája” cím alapításáról szóló 4/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
A Legvirágosabb porta címért való versengés minden évben megtörténik. Ebben az
évben szeretnénk módosítani a rendeletet, egyrészt azért, hogy a korai virágzású
virágokkal is lehessen pályázni, másrészt pedig a díjazás, hogy a jelentkezők
kaphassanak egy jelképes kis virágos ajándékot, illetve az első három helyezett
kaphasson egy 10.000 forint értékű vásárlási utalványt.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ennek függvényében mikor lesz, amikor a bizottság fel fogja mérni a portákat? Több
alkalommal tervezi a bizottság, hogy figyelni fogja, mert ugye eddig augusztus 20. nap
előtt volt? Mikor várható így, hogy szemlézni fogják a nevezett portákat?
Ragó Attila VOB elnök:
Tavalyi évben is úgy történt, ha szükséges volt több alkalommal mentünk ki és ebben
az ún. új felállásban is több alkalommal mennénk ki. Ha valaki azt mondja, hogy nála
áprilisban legszebb a kert, akkor áprilisban megyünk ki, ha valakinél júliusban, akkor
júliusban.
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. [13/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet – 3. sz. melléklet].
5.

Előterjesztés Füzesabony Város Önkormányzata
közbeszerzési szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

új

beszerzési

és

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson a napirendről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Önkormányzatunknak az elkövetkezendő időszakban több projektje fog megvalósulni
és ezekben várhatóak közbeszerzési eljárások.
A jogszabályi változásoknak megfelelően, illetve a pályázatok előkészítéseképpen
aktualizáltuk a beszerzési és közbeszerzési szabályzatainkat és azokat az átvezetéseket
tettük meg benne, amelyeket a jogszabály változás megkövetel a szabályos beszerzési
és közbeszerzési eljárások lefolytatásához. Ezt tartalmazza az előterjesztésnek a két
anyaga.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Bizottsági ülés óta volt alkalmam áttanulmányozni és úgy állapítottam meg, hogy
valóban tartalmi változás nincsen benne, tehát mind a közbeszerzésnél, mind a
beszerzésnél megmaradt a döntőbizottság tagjai, a képviselő-testület tagjai.
Mindkét esetben lehet ugyanúgy javaslattételük a meghívás szerint. Ugye jól
értelmeztem?
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Igen.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A közbeszerzési szabályzat 4. oldal 3. pont 4. zárójeles pontjánál van olyan, hogy 5
valami legyen. Kimarat, hogy 5 nap, vagy 5 munkanap. Szerintem egy szó
kimaradhatott.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Elírás történt. Megnézem és pontosításban kiküldöm.
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.
61/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete 2017. május 18-i ülésén az előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az új közbeszerzési szabályzat tervezetet
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
62/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete 2017. május 18-i ülésén az előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az új beszerzési szabályzat tervezetet
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

5.

Javaslat a Szabadság úti ’56-os emlékmű környezetének kialakításához
anyagi forrás biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Szükséges a Szabadság út – Turul út – Béke út kereszteződésének, illetve
környezetének rendbe tétele. Ez érinti az iskolát, az udvarát és annak a lezárt részét.
Kerítést kell elbontani, füvesíteni, fásítani, térkövezni kellene. Ezzel a beruházással
nemcsak az emlékmű értékét, hanem a Szabadság út – Turul út – Béke út
esztétikusabbá tételét is el tudjuk érni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Egy kérdésem is lenne, meg egy felvetésem is. Hogy tervezi majd ezután a
városvezetés, hogy hol ünnepli Füzesabony lakossága az 56-os megemlékezéseket?
Van erre már valami elképzelés?
Nagy Csaba polgármester:
Elképzelés van, de még hivatalosan nincs.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A Teleki Blanka iskolásainak elkerült a bicikli tárolójuk. Természetes, hogy ezt le kell
zárni, rendbe kell tenni. A bicikliknek nem lett elég hely. A mostani bicikli tároló
mellé kellene még csinálni egy ugyanolyan kavicsos területet, ahonnan a bicikliket két
oldalról is le lehessen tenni. Az a gyerek, aki nem tudja hová tenni a biciklijét, az a
falnak támasztja.
Egy szigetelt épületnél igen hamar nagy károkat fog okozni. Minél előbb ki kellene
találni valami megoldást.
Ragó Attila VOB elnök:
A területet több alkalommal bejártam az igazgató nővel is. Próbáljuk figyelembe venni
az iskolának az érdekeit. A kerékpár tároló építése, bővítése is napirenden van. Ez a
mostani kiegészítés a tér kialakítása vonatkozik.
Nagy Csaba polgármester:
Meg kell beszélni az igazgató nővel, hogy hogyan javasolja, hogyan képzeli el. Lehet
bővíteni, mert bőségesen van terület.
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.

63/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Szabadság út - Turul út, illetve Turul út - Béke út kereszteződés környezetének
rendbetétele a FÜV KFT árajánlata alapján jelölt munkák alapján megtörténjen.
A képviselő testület a Szabadság út - Turul út, illetve Turul út - Béke út kereszteződés
környezetének rendbetételére bruttó 859.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési alap terhére.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy az új ’56-os emlékmű területének
leválasztását kezdeményezze a Földhivatalnál, és ennek 300.000 Ft-os fedezetét a
fejlesztési alap terhére biztosítja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a tervezet tereprendezési és kerítésépítési
munkákat rendelje meg a FÜV Kft-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
6.

Javaslat pénzmaradvány átcsoportosításra.
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 a napirendről!
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Voltak korábbi döntések. A legtöbb döntés 2016. évi, de a telepi játszótér
eszközcseréje 2014. évi határozat volt.
Ezeket a beruházásokat, döntéseket
végrehajtottuk.
Négy esetben maradt maradvány, valamint az eszközcsere nem valósult meg. Összesen
3.899.000 Ft. visszapótlandó összeg szabadult fel a fejlesztési alapra. Ezt az összeget
az előterjesztésben javasoljuk a járdaépítési forrásához hozzárendelni.
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.
64/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. május 18-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a következő
döntésekhez kapcsolódó, fel nem használt összegeket visszapótolja a fejlesztési alapra.
A visszapótolt összeget (3.899.000 Ft) a Füzesabony Város belterületi járdák építésére
kötelezettséggel terheli.

Határozat szám
83/2014.
28/2016.
28/2016.
89/2016.
1/2016.

Megnevezés
Telepi játszótér eszközcsere
Szihalmi úti buszöböl véglegesítés
Tárkányi úti buszöböl véglegesítés
Mentési pont kialakítás
Tornaterem felújítás

Összeg
2.159.000 Ft
371.000 Ft
378.000 Ft
744.000 Ft
247.000 Ft

Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
7.

Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves
ivóvíz ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó képviseleti
jogosultság megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson a napirendről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A viziközmű rendszeren, ha több
ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintetteknek az ellátás biztonság
követelménye érdekében írásban kell megállapodniuk a viziközmű rendszerrel
kapcsolatban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítésének a módjáról és
feltételeiről, illetve az ellátásért felelőseknek a képviseletéről.
A megállapodás azt tartalmazz, hogy Füzesabony Város látja el a képviseletet, illetve a
város polgármestere. Rögzítésre kerültek a vagyoni részesedési arányok is.
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.
65/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Füzesabony és
térsége közműves ivóvíz ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó
képviseleti jogosultságát tartalmazó megállapodást és azt elfogadja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a megállapodást az érintett települések
polgármestereivel megkösse, majd azt a Magyar Nemzeti Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

8.

Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabony és térsége közműves
szennyvízszolgáltatás ellátását biztosító víziközmű rendszerhez kapcsolódó
képviseleti jogosultság megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Ezt az előterjesztést az előző napirenddel egymáshoz kötve tárgyaltuk bizottsági
ülésen. Ugyanannak a jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, csak itt a
szennyvízszolgáltatás tekintetében.
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.
66/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Füzesabony és
térsége közműves szennyvízszolgáltatás ellátását biztosító víziközmű rendszerhez
kapcsolódó képviseleti jogosultságát tartalmazó megállapodást és azt elfogadja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a megállapodást az érintett települések
polgármestereivel megkösse, majd azt a Magyar Nemzeti Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére nyilvántartásba vétel céljából küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
9.

Javaslat az NHSZ Tisza Kft-vel
közszolgáltatási szerződés felmondására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

kötött

hulladékgazdálkodási

dr. Gondos István PÜB elnök:
Ez a város minden lakosát érintő kérdés. Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia
jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy tájékoztasson a napirendről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Átalakítás alatt áll a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere.
Ennek első lépése az, hogy valamennyi közszolgáltatónak a megfelelőségi véleményét
azonnali hatállyal visszavonta az NHKV Zrt. Ez azt jelenti, hogy a települési
önkormányzatoknak
a
hulladékgazdálkodást
végző
közszolgáltatóval
a közszolgáltatási szerződésüket azonnali hatállyal fel kell mondaniuk.
Itt két lehetőség van. 2016. április 01. napot követően megkötött szerződések esetében,
illetve az azt megelőző időpont tekintetében.
Akik 2016. április 01. nap után kötöttek közszolgáltatási szerződést, abban az esetben
1 hónapon belül kell a felmondást megtenni, akik korábbi időpontban azoknak 6 hónap
áll rendelkezésre a felmondásra.

Önkormányzatunk 2014. június 02-án írta alá ezt a közszolgáltatási szerződést, tehát
nekünk 6 hónapos felmondási időnk van a szerződés felmondására.
A közszolgáltatás átalakítása megkezdődött, az érintett környező településekkel az
előkészítő munkát megkezdtük. Ezalatt a 6 hónap alatt kell a rendszert felállítani és az
új közszolgáltatást megszervezni. A 6 hónap alatt az NHSZ Tisza Kft. fogja továbbra
is a szolgáltatást végezni, amely idő alatt a közszolgáltatás rendszere nem változik.
A lakosság ebből egyenlőre nem fog érzékelni semmit.
Sipos Attila képviselő:
Most itt egy félig-meddig megnyugtató választ kaptunk, mert 6 hónapig látunk előre,
utána meg bármi lehet. Úgy tudom, hogy a városnak nincs szándéka ezen a rendszeren
változtatni.
Nagy Csaba polgármester:
Így van.
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.
67/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel 2014.
június 02. napján kötött jelenleg hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést (továbbiakban: szerződés) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
37.§ (2) bekezdésére, valamint a szerződés VII. fejezet „ A szerződés módosítása,
megszüntetése” VII.2.8. pontjára hivatkozással, 2017. május 18. napján kezdődő hat
hónapos felmondási idővel felmondja.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére a szerződés felmondása kapcsán. A Képviselő testület felhívja az NHSZ
Tisza Nonprofit Kft-t, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 45.§ (3)
bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot az új
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig lássa el.
Füzesabony Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hulladékgazdálkodási feladatok folyamatos ellátása érdekében az új közszolgáltató
kiválasztásához a szükséges előkészítést tegye meg.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2017. november 18.

10.

Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Minden évben visszatérő beszámolási feladat, amelyet a gyermekvédelmi törtvény ír
elő. Külön tartalmazza, hogy milyen tartalmi és formai szempontokat kell figyelembe
venni a beszámoló összeállításánál. A beszámoló elkészült, amely a jogszabályi
feltételeknek megfelel.
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.
68/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
és elfogadta Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készült 2016. évi átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
Felelős: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
12.

Javaslat a Média Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Kérdezem Tóthné Veres Noémi képviselő asszonyt, hogy megkaptad az anyagot, amit
kértél?
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Amik szóba kerültek a bizottsági ülésen néhányra kaptam választ, de még nem
mindenre. Úgy gondolom, hogy a polgármester úron keresztül a Média Kft.
vezetőjéhez el fogom juttatni és arra még szeretnék választ kapni.
Az egyik dolog, amit ebből a beszámolóból láttam az az, hogy a sportcsarnok
vagyonkezelésbe adása nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, mert a veszteség
elég tetemes.
Gondolkodnak azon, hogy ezt a továbbiakban valami más módon kellene működtetni?
Ügyvezető asszony elmondta, hogy az iskola átvétel kapcsán még vannak kérdések.
Úgy tudom, hogy a sportcsarnokot nem vette át működtetésre a tankerület, hanem az
maradt a városnál.
Nagy Csaba polgármester:
Így van.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
A számlázás ezzel kapcsolatban nem fog megnyugtató választ adni a továbbiakban
sem. Tehet a sportcsarnok összes költségét a továbbiakban is a város fogja fizetni, nem
pedig a tankerület, hacsak erről újratárgyalás nem lesz.
Nagy Csaba polgármester:
Újratárgyalás lesz.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A másik, amit a Média Kft. vagyonkezelésbe kapott, az a lőtér. Ezzel kapcsolatban
nem kaptunk semmilyen információt, nem is került szóba.
Tisztázódott már ott a földterületeknek a kérdése, amikor leválasztásra kerültek?
Ezt tavaly is kérdeztem, hogy ez bérbeadásra kerülhet- e már, vagy mi lett ennek a
sorsa?
A Patent újsággal kapcsolatban kaptam választ.
Kérdeztem még a két alapítványt. Itt bizottsági elnök úr mondta, hogy az alapítvány
felügyelő bizottsága és a Média Kft. felügyelő bizottsági, illetve a kuratóriumi
tagságnál tisztázásra kerülnek majd az összeférhetetlenség miatti személyi kérdések.
Ügyvezető asszonytól azt a választ kaptam, hogy az alapítványok felé nem számolnak
be a működésükről.
Amikor megalakultak, akkor én kérdeztem, hogy a testületnek hogy lesz erre rálátása
és akkor azt a választ kaptam, hogy majd fogunk beszámolót látni. Ezek szerint ezt
nem fogunk látni. Mi módon lehet ezt kérni?
A műjégpályának kérdeztem még az elszámolóját. A pénzügyi irodavezető asszony
ígérte, hogy majd tőle megkapjuk.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Előre szaladtunk egy picit. Úgy gondolom, hogy a korrektség úgy kívánta volna, de
nem akartalak félbeszakítani, hogy a napirendi pontnál köszöntöm Molnárné Simon
Edit ügyvezető asszonyt és neki adnám meg a szót.
Kapott sok kérdést bizottsági ülésen is. Megadnám a szót Molnárné Simon Edit
ügyvezető asszonynak!
Molnárné Simon Edit ügyvezető:
Szeretném összefoglalni azt, amit írásban is megkapott a testület. Negatívan zárta a
Média Kft. a mérlegét. Ennek oka a gazdálkodásunkban a sportcsarnok működtetése.
2015. évben (nem egész évben) kaptuk meg a sportcsarnokot üzemeltetésre.2016. volt
igazából a teljes évünk.
Egész egyszerűen alulterveztük a sportcsarnok üzemeltetését. Közben az iskola a
KLIK-hez került fenntartásra, tehát az önkormányzatnak már nem volt feladata az
iskola további fenntartása.
A legnagyobb használója továbbra is a Teleki Blanka Általános Iskola diákjai, akik
reggel 8:00 – 16:00 óra között használják.
Felvetődött a kérdés a tavalyi évben, hogy tovább kellene számlázni ezeket az
összegeket.

Valóban az lesz a megoldás, hogy ezt a kérdést újra kell tárgyalni. Akkor, ha ez sikeres
lesz, az azt jelentené, hogy a közüzemi számláknak a nagy részét tovább tudjuk
számlázni a KLIK felé és ez a probléma tulajdonképpen megoldódik.
A főkönyvi kivonatot minden képviselő megkapta és abban jobban látszik a Kft.
gazdálkodása a kiadások és a bevételek oldaláról is. Az önkormányzat egy összegben
állapít meg támogatási összeget részünkre (46 millió Ft.).
Ezek a feladatok régen is az önkormányzat feladatkörébe tartoztak, csak mi
halmozottan kaptuk ezt meg és azért tűnik nagyon soknak. Pl. az augusztus 20-i
rendezvény - ha nem nyer a pályázat -, közel 5 millió forintba fog kerülni. A cél a
közösség építése, a célokra pedig áldozni kell.
A Füzes Hírek tekintetében azt tudom elmondani, hogy van egy megállapodásunk,
amelyet az önkormányzat rendelkezésére bocsájtok.
Nagy Csaba polgármester:
Szerintem jó döntés volt az átadás. Nem arról beszéltünk, hogy nyereségessé tesszük,
hanem gazdáját kerestünk a sportcsarnoknak. Minden zökkenőmentesen működik
szerintem. Azt elvárni, hogy nyereséges legyen egy sportcsarnok, ahol 8:00 – 16:00
óra között általános iskolás gyerekek vannak, 16:00 – 19:00 óra között pedig az FSC
és van 1,5 – 2 óra szabadidő, ezt nem tudjuk végrehajtani. Bárkinek adjuk vagy bárki
üzemelteti, ez mindig veszteséges lesz.
A következő két testületi ülésen rendezni fogjuk mind a lőtér, mind a hozzátartozó
legelő sorsát.
Az összeférhetetlenséget a jegyző asszony megnézte, mert az előző ülésen is felmerült.
Én úgy tudom, hogy ez nem összeférhetetlen. Így van?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Igen, így van. A Mötv. szabályozza, hogy a külső bizottsági tag összeférhetetlenségére
milyen szabályok vonatkoznak. A felsoroltak között ilyen jellegű tevékenység nem
szerepel.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nem a külső bizottsági tagságával tartottam összeférhetetlennek, hanem a Média
Kft-nek felügyelő bizottsági tagja és a Média Kft. által alapított alapítványnak
kuratóriumi tagja.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Akkor nem jól tette fel a kérdést.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Bizottsági ülésen is megbeszéltük egyébként nem hivatalosan egy szakemberrel.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Máskor rendesen tegye fel a kérdését.

Nagy Csaba polgármester:
Kinek tartoznak az alapítványaink? Az egyik alapítvány elkészítette a beszámolóját,
elszámolóját és mind a kettőt be fogjuk hozni testületi ülésre.
A rendezvényekre meghatároztuk a költség keretet. Azt gondolom, hogy a városnak
legalább egy nagy rendezvénye legyen. Ha ez 5 millió forintba kerül, akkor 5 millió
forintba kerül. Minden évben az augusztus 20-i volt a legnagyobb rendezvényünk.
Most is be van építve pár pályázatba, reméljük, hogy ezek sikeresek lesznek és
csökkenteni fogja ennek az összegét.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
69/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 18-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft 2016. évi üzleti beszámolóját
és úgy határozott, hogy elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
13.

Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Köszöntöm Horváth Péter ügyvezető urat. Megkérem, hogy egészítse ki az
előterjesztést!
Horváth Péter ügyvezető:
A Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. is veszteséggel zárta ezt az
évet. A bizottsági ülésen elmondtam ennek az okait.
A városi televízió három fő forrásból működik:
-

önkormányzati támogatásból, amely kb. a költségeink 40 %-át adja,
pályázatok, amelyek a költségek kb. 50%-át adja,
10% egyéb bevétel (vállalkozási tevékenység).

Sajnos a 2015. évhez képest az önkormányzati támogatás 2,5 millió forinttal volt
kevesebb. Az elnyert pályázati támogatás pedig 1,5 millió forinttal lett kevesebb,
viszont a bevételeinket növeltük 900.000 forinttal. Itt van egy mínusz 3,1 milliós
különbség. Ebből adódik a Kft. vesztesége.

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést 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 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
70/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 18-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft 2016.
évi üzleti beszámolóját és úgy határozott, hogy elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
14.

Javaslat a FÜV Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Köszöntöm Juhász József ügyvezető urat. Kívánja kiegészíteni az előterjesztést?
Juhász József ügyvezető:
Az előző évekhez képest a Kft. egy kicsit más módon gazdálkodott. 100%-ban az
önkormányzat részére végeztünk munkát, ilyen a korábbi években nem volt.
Volt olyan szabad kapacitásunk, amit a piacon tudtunk érvényesíteni, ezáltal
vállalkozói bérért tudtunk munkát végezni. Ennek a nyereségtartalma ebben az évben
már hiányzik a mérlegben.
Természetesen úgy érzem, hogy az önkormányzatnak a saját cége és neki dolgozzunk,
neki termeljünk értéket, a városban szükséges munkákat, kisebb építési feladatokat,
amit egy 12 fős cég el tud végezni, azt végül is mi végezzük el.
Ezek közül a legnagyobbak:
- Egészségügyi Központban vizesblokk felújítás,
- varroda felújítás,
- telepi temető kerítés építése,
- mentési pont építése,
- óvodákban felújítások.
Ezek lekötötték a teljes éves kapacitásunkat. Vállalkozói minőségben dolgozunk.
Az önkormányzat által a mi részünkre biztosított forrás nem egy ún. elveszett összeg,
hanem megjelenik itt a városban értékekben. 6 éve szakmunkások által megtermeljük
azt az értéket, amiben mi a városnak kellünk.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Hogyan áll a járda építési projekt?

Juhász József ügyvezető:
A járda építés a fő feladatunk ebben az évben. A többi munka miatt a végére került a
sornak, de az idén teljes erővel ezt a munkát végezzük.
Egy rövid szakaszon összekötjük a Hunyadi utat a Herbária úttal, a buszmegálló
melletti járdaszakasz épül. Utána folytatjuk a Dózsa Gy. út, Táncsics út részeken.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottságunk elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az előterjesztést.
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.
71/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 18-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft 2016. évi üzleti
beszámolóját és úgy határozott, hogy azt a mellékelt tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
16.

EGYEBEK:

-

Javaslat az Egészségügyi Központ EFOP 2.2.19-17 „Járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése” című pályázathoz alszámla nyitására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Egy újonnan kiadott pályázathoz szükséges alszámlát nyitni, hogy a pályázatot be
tudjuk nyújtani.
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.
72/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2017. május 18-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést úgy határozott, hogy az EFOP 2.2.19-17 „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos pénzügyi
tranzakciók elkülönített lebonyolítására külön alszámlát nyit az Egészségügyi Központ
számlavezető pénzintézeténél.

Egyben felhatalmazza a polgármestert és az igazgató főorvost a nyitandó alszámlával
kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
dr. Csomós András igazgató
-

Javaslat a KEHOP - 2.2.2 támogatási konstrukcióban, az ÉMO5 projekt
keretén
belül
megvalósítani
tervezett
„Füzesabony
Város
szennyvízelvezetésének –és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú
projekthez kapcsolódóan Füzesabony - Pusztaszikszó településrészen a
0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe
vonásának szükségességéről.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester:
Megkérem Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson a napirendről!
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Szennyvízprojektünk Pusztaszikszó területére is kiterjed. A pályázatban csak
belterületi ingatlanok hálózat bővítését lehet elszámolni.
A pusztaszikszói lakóingatlanok külterületi helyrajzi számon szerepelnek, ezért a
projekt megvalósítása során vállalnunk kell, hogy ezeknek a belterületbe vonása meg
fog történni. Ezt tartalmazza az előterjesztés.
Ennek az előkészítését kezdjük meg. Amennyiben a hatósági engedélyezés feltételei
fennállnak, akkor a belterületbe vonása fog megtörténni ezeknek az ingatlanoknak.
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.
73/2017. (V.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2017. május 18-i ülésén
megtárgyalta a településrendezési terv módosításáról, Füzesabony- Pusztaszikszó
településrészen a 0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok
belterületbe vonásáról szóló javaslatot és az alábbiak szerint határozott:
- egyetért Füzesabony – Pusztaszikszó településrészen a 0339/8, 0339/28,0339/27,
0339/20, 0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe vonásával.

- határozata értelmében a jelenleg érvényben lévő településrendezési terv
módosítására, ez által Pusztaszikszó területén a 0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20,
0339/21-hrsz ingatlanok belterületbe vonását megkezdi és amennyiben annak
hatósági engedélyezési feltételei fennállnak legkésőbb az Észak-Magyarországi
szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO5) projekt fenntartási
időszakának megkezdéséig sor kerül.
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításához és
Puszataszikszó területén a 0339/8, 0339/28,0339/27, 0339/20, 0339/21-hrsz
ingatlanok belterületbe vonásához a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 16:00 órakor bezárja.
K.m.f.
______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Molnár Richárd
alpolgármester

