HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. június 01. nap 15:00 óra
N A P I R E N D:
1. Javaslat a TOP-1.1.1- 15-HE1-2016-00003 Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése
projekthez szükséges önerő biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósításához szükséges
együttműködési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
3. Javaslat M25 autóút Déli ütem – M3 ap. csomópont - 2502 j. úti átkötés
csomópont közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódóan a 0283 hrsz.
ingatlan egy részének értékesítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Határozat száma

Határozat tárgya

75/2017. (VI.01.)

TOP-1.1.1- 15-HE1-2016-00003 Füzesabonyi Ipari Park
fejlesztése projekthez szükséges önerő biztosítása.

76/2017. (VI.01.)

77/2017. (VI.01.)

Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósításához
szükséges együttműködési megállapodás megkötése.
M25 autóút Déli ütem – M3 ap. csomópont - 2502 j. úti
átkötés csomópont közötti szakaszának megvalósításához
kapcsolódóan a 0283 hrsz. ingatlan egy részének
értékesítése.

Füzesabony, 2017. június 12.
________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2017. június 01. nap 15:00 óra
Jelen vannak:

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

Nem jelent meg:

dr. Gondos István képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő,
Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző, dr. Bán János aljegyző,
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető,
Jegyzőkönyvvezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint került összehívásra.
Aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Javaslat a TOP-1.1.1- 15-HE1-2016-00003 Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése
projekthez szükséges önerő biztosítására.
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:
A képviselő-testület döntött arról, hogy a TOP-1.1.1-15 Felhívás Ipari Parkok
fejlesztésére benyújtott pályázatát átengedi a FÜV Kft. részére és a pályázatot a Kft.
nyújtja be.
A pályázati anyag támogatásban részesült és a támogatási szerződés aláírásának az
előkészítése zajlik.

Ennek mellékletét képezi a képviselő-testületnek a döntése, amely biztosítja a saját
forrást, illetve azt, hogy a saját forrást az önkormányzat a Kft. elkülönített számlájára
utalja.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
75/2017. (VI.01.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft
TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott Füzesabonyi ipari
park fejlesztése projekt forrásait és úgy határozott, hogy a projekt megvalósításához
szükséges 12 427 389,-Ft önerőt a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy soron kívül gondoskodjon a 12 427 389,-Ft
önerő Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft 11739023-21369913-00000000 számlájára
történő átutalásáról a fejlesztési alap terhére.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
2. Javaslat Idősügyi Infokommunikációs Program megvalósításához szükséges
együttműködési megállapodás megkötésére.
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:
Önkormányzatunkat a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.
kereste meg azzal a céllal, hogy együttműködési megállapodást kössön az idősügyi
infokommunikációs program megvalósítása érdekében.
Jelezte képviselő asszony a számszaki hibát, tényleg elírás történt, tehát 20 fő
bevonására kerül sor ebben a programban, 15 fő Füzesabony településről, 5 fő pedig
Szihalom településről. A közfoglalkoztatott személyek ilyen formájú
foglalkoztatásához a Szociális Központunk ad helyet, itt történik az elhelyezésük.
A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. határozza meg a szakmai
programjukat és az iránymutatásukat, tehát tulajdonképpen nekünk helyet kell
biztosítanunk ehhez a programhoz és ennek a program megvalósításához.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot!
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

76/2017. (VI.01.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta Magyarország Kormányának
1056/2017. (II.7.) számú határozatával kibővített Idősügyi Infokommunikációs
Programját és úgy határozott, hogy a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködési megállapodást köt a
program megvalósítására.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a Segítő
Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
aláírja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
3. Javaslat M25 autóút Déli ütem – M3 ap. csomópont - 2502 j. úti átkötés
csomópont közötti szakaszának megvalósításához kapcsolódóan a 0283 hrsz.
ingatlan egy részének értékesítésére.
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:
Kiemelt
projektként
zajlik
ez
az
autópálya
építési
program.
A kisajátítással érintett területek vonatkozásában önkormányzatunknak a 0283 kivett
saját használatú útja érintett. A kisajátítás előkészítésével megbízott ügyvédi iroda
megkereste az önkormányzatot, hogy nyilatkozzon, hogy a kijelölt igazságügyi
szakértő által megállapított értéken értékesíti- e az ingatlanát.
Annyit kell tudni, hogy ilyen kiemelt projektek esetében kötelező a
kormányhivataloknak kijelölni ezt a független igazságügyi értékbecslőt. Az ő
érékelése - amennyiben nem sikerül megegyezni – a bírósági eljárásban is mérvadó.
Becsatoltuk az előterjesztéshez az értékbecslést. Úgy gondoljuk, hogy ezzel vitatkozni
nagyon nem tudunk, hiszen figyelembe vette azokat a szorzókat, amelyeket az
értékbecslésnél alkalmazni kell.
Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön az ingatlan értékesítéséről!
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.

77/2017. (VI.01.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta A Magyar Állam nevében eljárva –
Dr. Bátonyi Richárd ügyvédnek az M25 autóút Déli ütem –M3 ap. Csomópont – 2502
j.úti átkötés csomópont közötti szakaszának megvalósítása céljából folytatott
területszerzés érdekében az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Füzesabony külterület
0283-hrsz alatt felvett saját használatú út vételi ajánlat alapját képező előzetes
szakvéleményben foglaltak alapján a teljes – mindenre kiterjedő – kártalanításként a
tulajdoni illetőségnek megfelelően bruttó 114 671 Ft azaz bruttó száztizennégyezer
hatszázhetvenegy forint összegű kártalanítási ellenérték ajánlatát és azt elfogadja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a rendkívüli,
nyilvános képviselő-testület ülését 15:15 órakor bezárja.

K.m.f.

_______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

______________________________
Nagy Csaba
polgármester

