Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. október 1-i rendkívüli, zárt
ülésén hozott határozatok

Füzesabony Város Képviselı-testületének
119/2008./X.01./ határozata

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a mellékletben
szereplı
• Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratát
azzal a módosítással fogadja el, hogy az Alapító Okirat 13. záró és vegyes
rendelkezések (1) bekezdése helyébe, amely a rekultiváció ütemezését
tartalmazza a 2004. január 28-án aláírt „Tisza-tavi régió szeletív
hulladékgyőjtési és hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítására”
létrejött Társulási szerzıdésének VI. pontja változatlanul maradjon.
• A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás szervezeti és
mőködési szabályzatát elfogadja.
• A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
szerzıdés módosító okiratát a 3. pont kivételével elfogadja.

társulási

Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok aláírására.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika mb. jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki irodavezetı

Füzesabony Város Képviselı-testületének
120/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Füzesabony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzıi munkakörre benyújtott pályázatokat és úgy határozott, hogy Jegyzınek
dr. Kovács Csabát nevezi ki 6 hónap próbaidı kikötésével 2008. november 1-tıl
határozatlan idıre. Illetménye megállapítása a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelıen történik.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva Polgármester

Füzesabony Város Képviselı-testületének
121/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1-i ülésén megtárgyalta a
Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıi állására benyújtott pályázatokat
és úgy határozott, hogy ügyvezetınek 5 éves határozott idıtartamra 6 hónap
próbaidı kikötésével, 2008. október 1-tıl Vasas László Eger, Béke út 47. szám
alatti lakost bízza meg.
Bér: brutto 265.000 Ft/hó.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. október 1-i rendkívüli,
nyilvános ülésén hozott határozatok
Füzesabony Város Képviselı-testületének
122/2008./X.01./ határozata

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a
Városi Intézményi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását
elfogadja.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Valyon István VIK igazgató
Füzesabony Város Képviselı-testületének
123/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a
Városi Intézményi Központ Óvodák és Bölcsıdék Intézményegységének
maximális csoportlétszám átlépését, valamint a Városi Intézményi Központ
Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Intézményegységének
maximális osztálylétszám átlépését engedélyezi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Valyon István VIK vezetı
Füzesabony Város Képviselı-testületének
124/2008./X.01./ határozata
Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában mőködı Városi Intézményi
Központ, mint közös igazgatású közoktatási intézményben tervezett
fenntartói intézkedések bevezetésének elıkészítése a 2009/2010.
tanévre.
Füzesabony
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
megtárgyalta Füzesabony Város Önkormányzat fenntartásában

mőködı Városi Intézményi Központ, mint közös igazgatású
közoktatási intézményben az emelt szintő számítástechnika oktatás
és a magyar- angol két tanítási nyelvő, illetve emelt szintő iskolai
oktatás bevezetésérıl szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a Városi Intézményi
Központban az emelt szintő számítástechnika oktatás és a
magyar-angol két tanítási nyelvő, illetve emelt szintő iskolai
oktatás bevezetésének feltételei a 2009/2010. tanévtıl felmenı
rendszerben az 1. és 2. évfolyamon történı beindításával
kapcsolatosan készüljön részletes elıterjesztés a 2008. november
hóban tartandó rendes ülésre. Megbízza a Városi Intézményi
Központot és a szakértıket a novemberi ülésre történı
elıkészítésével.
Az elıterjesztés a megvalósítás folyamatára építve egészüljön ki
elızetes ütemtervvel.
Képviselı-testület elrendeli, az ütemterv terjedjen ki:
 a feladatbıvüléssel járó létszámváltozás és tárgyi feltételek
biztosításának költségvetési szükségletére
 pályázati támogatás igénylésének lehetıségére
 szakmai dokumentációk módosítására.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Laminé Antal Éva polgármester
Valyon István VIK vezetı
Füzesabony Város Képviselı-testületének
125/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 2008. október 1-én
megtartott ülésén megtárgyalta a Városfejlesztési – és Pénzügyi Bizottság
javaslatát, amely a Füzesabony, Szabadság út 11. szám alatt kialakítandó
Felnıtt- és gyermek háziorvosi rendelık kialakításának forrásmódosítására
vonatkozott és úgy határozott hogy, a beruházást 24. 970. 637 Ft építési
költséggel és 25. 882. 637 Ft összköltséggel megvalósítja az alábbi
forrásösszetétel szerint:
Megnevezés
Saját forrás
Támogatás
Összesen:

2008. év
10. 066. 637 Ft
15. 816. 000 Ft
25. 882. 637 Ft

A saját forrás kiegészítésére 3. 287. 602 Ft összeget Füzesabony Város
Önkormányzata az általános tartalék terhére biztosít.

Határidı: értelem szerint
Felelıs:Laminé Antal Éva polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika mb. jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki irodavez.
Dudás Lászlóné gazdasági irodavezetı
helyettes
Füzesabony Város Képviselı-testületének
126/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1-i ülésén úgy határozott,
hogy a többször módosított 140/2006./X.11./ határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Ügyrendi Bizottság elnökének Kádas Imrét választja meg.
A módosítással nem érintett rész továbbra is változatlanul érvényben marad.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

Füzesabony Város Képviselı-testületének
126-2/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1-i ülésén úgy határozott,
hogy a többször módosított 140/2006./X.11./ határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Mővelıdés és Oktatási Bizottságba
Kádas Imre képviselı bizottsági tag helyett Eperjesi László képviselıt választja
meg.
A külsıs bizottsági tagok létszámát 2 fıre csökkenti azzal, hogy Hidvéginé
Molnár Judit kikerül a külsıs bizottsági tagok közül, amely a késıbbiekben
pótlásra kerül.

A módosítással nem érintett rész továbbra is változatlanul érvényben marad.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Füzesabony Város Képviselı-testületének
127/2008./X.01./ határozata
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely a
TANKER 94 Kft. (Füzesabony, Rákóczi út 85.) Füzesabony 3-33. sz.
fıközlekedési utak csomópontjánál építendı üzemanyagtöltı állomás a városi
szennyvízcsatorna hálózathoz való csatlakozására vonatkozott és úgy határozott,
hogy
1. A TANKER 94 Kft. (Füzesabony, Rákóczi út 85.) Füzesabony 3-33. sz.
fıközlekedési
utak
csomópontjánál
építendı,
üzemanyagtöltı
állomásának 363.600 Ft összegben állapítja meg a csatornaközmő
hozzájárulási díjat.
2. A városi csatornahálózathoz történı csatlakozás a Heves Megyei Vízmő
Zrt.-vel történt egyeztetést követıen a hatályos jogszabályok betartásával
történhet.
3. A szükséges engedélyek beszerzésérıl a fogyasztó köteles gondoskodni.
4. Csak kommunális eredető szennyvizek bebocsátása lehetséges a városi
hálózatba, ipari jellegő egyéb szennyezéső szennyvizek csak elızetes
tisztítás után bocsáthatók be.
5. A városi csatornahálózathoz történı csatlakozás esetleges pluszköltségei
/pl. a gerinchálózatról leágazó kiépítendı csatlakozó vezeték kiépítése,
fogadó akna kialakítás, átkötı vezeték tervezése./ a TANKER 94 Kft-t
terhelik.
6. A TANKER 94 Kft-t terheli a szolgáltató Heves megyei Vízmő Zrt. által
támasztott követelményrendszer is.
7. A csatornaközmő hozzájárulás összegét a TANKER 94 Kft. Füzesabony
Város Önkormányzata számára 2008. december 31-ig köteles megfizetni.
8. Jelen feltételrendszerrıl megállapodást kell kötni a TANKER 94 Kft-vel,
a megállapodás aláírásával a képviselı-testület a polgármestert
hatalmazza meg.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika mb. jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki ir. vez.
Dudás Lászlóné gazdasági ir. vez. helyettes

Füzesabony Város Képviselı-testületének
128/2008./X.01./ határozata

1. Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. október 1-i ülésén úgy
határozott, hogy részt kíván venni a Tisza-Tarna-Rima-Mente
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület munkájában tagként.
2. A képviselı-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Közhasznú egyesület
alapszabályát.
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesület
Alapszabályát aláírja.
4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesület
ülésein az önkormányzatot képviselje, akadályoztatása esetén az SZMSZ
helyettesítésre vonatkozó szabályát kell alkalmazni.
5. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az Egyesület induláskori
vagyonát /amely 1.000.000 Ft/ a tagok egyszeri pénzbeni hozzájárulásként
egyenlı arányban kötelesek megfizetni.
6. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület bankszámla
nyitásától számított 15 napon belül az Egyesület számlájára átutalja az
önkormányzatra esı arányos hozzájárulás összegét. A hozzájárulás forrása
az általános tartalék.
7. Az egyesület közgyőlése által elfogadott tagdíjat az egyesület által
meghatározott határidın belül az általános tartalék terhére az
önkormányzat megfizeti.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

