Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 26-i nyilvános
ülésén hozott határozatok

136/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı testülete a 2008. november 26-i
ülésén megtárgyalta a 2009. évi költségvetési koncepciót és azt a következıképp
fogadja el:
I. Tervezés Módszere:
A 2009. évi költségvetési tervezést feladat ellátáson alapuló tervezés
módszerével kívánja elkészíteni.
A bevételek és a kiadások tervezésének módszere azonos kell, hogy legyen.
II. Ellátandó feladatok köre:
1.
Az ellátandó feladatok körét növeli a Jelzırendszeres házi segítségnyújtással.
A Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat teljes egészében a
Városüzemeltetési Kft-re bízza.
2.
a) a 2008. évben vállalkozó által ellátandó feladatokat a szerzıdések
lejártával felülvizsgálja az alábbi ütem szerint:
- Piacüzemeltetés 2008.december 31-ig
- Kegyeleti Közszolgálati szerzıdés 2009. 01.31-ig
- Szilvásvárad 2009.09.30-ig

III.Bevételek tervezése:
Saját bevételek: az intézményi mőködési bevételek közül az étkezési térítési
díjbevétel a meghatározó, ennek tervezése elsısorban az önkormányzat
rendeletében meghatározott térítési díjak és étkezést igénybevevık létszáma
alapján kell tervezni.
*A térítési díjakat decemberben felül kell vizsgálni.
Az egyéb mőködési bevételeket a 2008. évi tény adat várható inflációval (4,5
%-kal) növelt összege alapján kell elıírni. Ide tartozhatnak a bérleti díjak, illetve
a közüzemi díjak továbbszámlázásából keletkezı bevételek.

A kötvény kapcsán átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését és hozamait a
kötvényforrás-felhasználási ütemtervben foglaltak alapján, de legalább az
információs füzetben jelöltek szerint tervezni kell. A kötvényforrás-felhasználási
ütemtervet legkésıbb 2008. december 31-ig el kell fogadni.
Saját bevételként vehetık figyelembe az igazgatási bevételek, bérleti díjakból
származó bevételek, valamint az önkormányzat területén kiszabott különbözı
bírságok.
Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeket az érvényes
szerzıdés, illetve helyi önkormányzati rendeletben szabályozott díjakkal kell
figyelembe venni.
Átvett pénzeszközök:
- OEP-tıl átvett pénzeszközök 2008.évi szinten
- Többcélútól átvett pénzeszközök érvényes normatívák szerint
- Egyéb címen átvett pénzeszközök érvényes szerzıdések, megállapodások
szerint
- Szociális kiadásokra átvett pénzeszközök 2008. évi szinten
Helyi adók:
- Helyi adórendelet alapján kell tervezni
- Tartalékot kell képezni a felajánlott IPA részre.
Átengedett bevételek:
- A gépjármőadót az önkormányzat hatályos helyi adórendelete alapján kell
tervezni.
- Az SZJA bevételek pedig a 2009. évi költségvetési törvény elıírásai
alapján kell figyelembe venni.
Költségvetési támogatás:
- 2009.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján
Felhalmozási bevételek:
- a kommunális adó 100%-a
-a csatornamő üzemeltetésért és az ivóvíz minıség javító berendezés
használatáért fizetett bérleti díj összegét megállapodás szerint
- A kötvényforgatásból keletkezı bevételeket, hozamokat felhalmozási
bevételként kell kezelni. Tervezése minimum a Volksbank által kiadott
információs összeállításban foglaltak szerint történik.
- Az elkülönített csatornaszámlán (megszőnt vízi közmő társulat
számlája)keletkezı bevételeket mőködési bevételként kell kezelni.

IV.Kiadások tervezése:
2009.évi engedélyezett létszámkeretet.

Polgármesteri
Hivatal
Egészségügyi és
Szociális Központ
Városi Intézményi
Központ
Összesen:

2008.évi
beszámolóban
szereplı létszám
70 fı

2009.évi
jóváhagyott
létszám
60 fı
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37 fı

175,2 fı

175,2 fı

282,2

272,2

Megjegyzés

Városüzemeltetési
Kft. létrehozás
miatt változik

Személyi juttatás:
a.) Alapilletmények:
- a Jóváhagyott engedélyezett álláshelyek alapilletményének tervezése,
betöltött álláshely esetén a tényleges illetménnyel illetve a jogszabályban
elıírt besorolási bérrel.
- Üres álláshelyek esetében, az álláshelyhez tartozó elıírt végzettséghez
rendelt besorolási bér legkisebb fokozata.
- Átsorolások miatti alapilletmény növekmény az intézmény
költségvetésében tervezendı.

b.) Pótlékok:
Az osztályfınöki pótlék maximális mértékben, az intézményegység vezetık
pótléka 150%-ban, az egyéb pótlékok jogszabályban elıírt minimális
mértékben kerülnek megtervezésre. Intézményegység-vezetı helyettesi
pótlék 130%.
c.) Illetmény kiegészítések:
A hatályos jogszabályi elıírások alapján tervezendı.
d.) Helyettesítési díj, túlóra:
A pedagógiai program és
meghatározásra a túlóra szám.

a

tantárgy

felosztás

alapján

kerüljön

e.) Jubileumi jutalom:
Okmányokkal igazolt jogosultsági alapon tervezendı.
f.) Napidíj:
Jogszabály alapján tervezendı.
g.) Egyéb sajátos juttatások:
Hatályos jogszabályok elıírásai alapján tervezendık.
h.) Ruházati költségtérítés:
A jogszabályban meghatározott munkakörök esetében, a jogszabályban
meghatározott mértékben kell tervezni. Jogszabály által nem szabályozott
dolgozók esetében évi 5.000 Ft/fı juttatást kell tervezni.
i.) Közlekedési költségtérítés:
2008. évi teljesített adatok növelve 4,5%-kal.
j.) Étkezési hozzájárulás:
2009. évi SZJA törvényben meghatározott járulékmentes mértékkel
k.) Megbízási díj:
A megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok személyi juttatási
kiadását a 2008. évi költségvetésben jóváhagyott szinten kell tervezni.

l.) Képviselık tiszteletdíja:
A hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül megtervezésre.
m.) Bankszámlavezetés költségtérítése:
Engedélyezett álláshelyenként évi 2.000 Ft/fı/év
n)Állományba nem tartózók juttatásai:
Itt kell megtervezni a megszőnt dolgozók valamennyi juttatását, illetve a
prémium évek juttatásait.
Ny) köztisztviselık és közalkalmazottak szakmai képzésére 2008. évi szinten
pénzügyi keretet biztosít. Keret felosztása létszámarányosan történik.
o) A 13.havi illetmény kiesése miatt 50.000 Ft/fı kafeteri csomag tervezése
munkavállalónként, amennyiben a város pénzügyi lehetıségei ezt
megengedik.

Járulékok:
Hatályos jogszabályok alapján tervezendı a társadalombiztosítási járulék, a
munkaadói járulék és az egészségügyi hozzájárulás. Táppénz hozzájárulás
tervezendı az engedélyezett álláshelyek alapján 5.000 Ft/fı/év összegben.
Dologi kiadások:
2008.évi teljesítés - csökkentve egyszeri kiadásokkal (évközi egyszeri
pótelıirányzatok)- mindez növelve a várható infláció (4,5%) mértékével.
Kivéve:
- Étkeztetés költségei
(A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadásokat a SODEXHO árakkal és
a 2008. évi átlagos étkezık számával kell tervezni.)
- Épület karbantartás költségei
- A városi rendezvények terve és költségvonzata a MOB javaslata alapján
kerüljön beépítésre.
- Díszkivilágítás beszerzése 1.000 eFt keretösszeg
V.Beruházások, fejlesztések:
A gazdasági program célkitőzéseit, illetve a jelenlegi pályázati lehetıségeket
figyelembe véve a következı beruházások várhatók 2009-ben :
• Csapadékvíz elvezetés (önerı 2009. 43.000 eFt-forrás kötvény)
• Járóbeteg ellátás bıvítés( önerı 2009. 28.000 eFt-forrás kötvény)
• Településrehabilitáció ( önerı 2009. 25.000 eFt-forrás kötvény)
• Orvosi rendelı kialakítása (önerı 2009. 10.000 eFt-forrás általános
tartalék)
• Szabadság út felújítása (önerı 2009. 5500 eFt)
• Oktatásfejlesztés, infrastruktúra fejlesztés Teleki (2009.önerı 12.000
eFt)
• Füzesabony-Szihalom kerékpárút tervezés (2009. önerı 1000 eFtforrás a kötvény)
Lehetıség szerint pályázatok útján 2009-ben még megvalósulhatnak a
következı beruházások:
• Járdafelújítások 18.000 eFt
• Kátyúzások 5.000 eFt
• Parkolók építése 15.000 eFt
• Nyomvonalsüllyedések javítása 2.000 eFt
• Új közlekedési táblák 750 eFt
• Fásítás 2.000 eFt
• Nagyfelülető burkolat javítás 2.500 eFt
• Aszfaltszınyeges útfelújítások 80.000 eFt
• Füzesabony-Szihalom kerékpárút kiépítése (2009.önerı 7.000 eFT)

•
•
•
•

Játszótér felújítás (2009.önerı 10.000 eFt)
Panel Plusz program támogatása
Temetık belsı felújítása-utak-WC kialakítás
Intézmények felújítása, állagmegırzés (Remenyik Zs.Gimn, Teleki
Blanka Ált, Iskola, Széchenyi István Általános Iskola)
• Buszmegállók kialakítása
• Füzesabony város intézményeiben energetikai felmérések
készüljenek el
A fent említett összegek kalkulált összegek a tényleges kivitelezési
költség a beruházás elıtt újra felmérendı.

Átadott pénzeszközök:
Mőködési célú kiadások :
-2008.évi eredeti szinten, illetve érvényes megállapodások szerzıdések,
határozatok alapján tervezendı
Kivéve: civil szervezetek támogatás, sport támogatása
10 %-kal emelt szint
- a Városüzemeltetési Kft. részére jutatott pénzeszközök a képviselı testület
által jóváhagyott 2009. évi mőködési terv alapján.
- Fejlesztési célú kiadások: érvényes megállapodás és Önkormányzati
rendeletben meghatározottak alapján

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:
- Jogszabályi elıírások szerint
A tervezésnél bruttó módon kell figyelembe venni a juttatásokat (bevételi
oldalon központosított támogatásként, kiadási oldalon pedig a 100%-ban
megtervezett juttatásokat).
Tartalékok:
Általános tartalékot kell képezni 3.000 eFt-os összegben.
Mőködési céltartalékot kell képezni intézményi-önkormányzati mőködési
jellegő pályázatok önerejeként 3.000 eFt-os összegben. Ezen felül tartalékot
kell képezni a különbözı számítástechnikai és egyéb gépek pótlására
javítására korszerősítésére. (2.000 eFt)
Céltartalékként kell megtervezni az amortizációs alap, lakásalap, árvizes
alszámla 2009. évi várható összegét, amennyiben beruházáshoz, felújításhoz
nem rendeli az önkormányzat.

VI.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója:
A 2008. évi költségvetési törvény szerint általános és feladatalapú támogatásra
jogosultak a kisebbségi önkormányzatok. A támogatásra igénylés útján kerül
sor, amelynek feltételeit, szabályait a Kormány rendeletben határozta meg. Ez
nem változik a 2009.év tekintetében sem.
Füzesabony Város Önkormányzata, az állami támogatáson felül a 2009. évi
költségvetésében 1.000 eFt-os támogatást biztosít a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére.
A személyi juttatások esetében a hatályos rendeletben szereplı tiszteletdíjak
kerülnek megtervezésre. A járulékok között pedig a jogszabályban
meghatározott mértékkel kell számolni. A dologi kiadások esetében pedig az
állami támogatás ismeretében tesz javaslatot a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat.
Határidı :
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné mb. gazd.ir.vez.

137/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és úgy
határozott, hogy a városgondozási feladatokra ellátására korlátolt felelısségő
társaságot alapít a következıkben foglalt alapító okirat szerint, egyben a
121/2008./X.01./ határozatában szereplı ügyvezetıi megbízási határidıt az
alapító okiratban foglaltak szerint módosítja, valamint az ügyvezetıi
tevékenység ellátását 2008. december 5. napjától munkaviszony keretében
állapítja meg

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen,
a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezı szerzıdésminta1 alkalmazásával a következık szerint
állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság2
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság
A társaság rövidített cégneve:3 FÜV Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvő cégneve:4 ..................................................................................
A társaság idegen nyelvő rövidített cégneve: Hiba! A könyvjelzı nem
létezik....................................................................
1.3. A társaság székhelye: 3390 Füzesabony, Mátyás Király út 29.
A társaság székhelye5
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)6 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................
1.4. A társaság telephelye(i):7 3390 Füzesabony, Mátyás Király út 27.
1.5. A társaság fíóktelepe(i):8 ..................................................................................................
1.6.9 A cég e-mail elérhetısége: füv@freemail.hu

1

Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bıvíthetı vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten
megengedi. A szükség szerint kitöltendı szövegrészek abban az esetben is a szerzıdésminta részét képezik, amennyiben ezen
részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.
2
Aláhúzással jelölendı.
3
Szükség esetén kitöltendı.
4
Szükség esetén kitöltendı.
5

Aláhúzással jelölendı.

6

Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelezı.
7
Szükség esetén kitöltendı, bıvíthetı.
8
Szükség esetén kitöltendı, bıvíthetı.
9

Kitöltése kötelezı!

2. A társaság alapítója
Név:10 ..............................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Cégnév (név):11 Füzesabony Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):12 15380580 Törzsszám
Székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
Képviseletre jogosult neve: Laminé Antal Éva, Füzesabony Város Polgármestere
Anyja neve: Zsiga Éva
Lakcím: 3390 Füzesabony, Petıfi út 2.

3. A társaság tevékenységi körei legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével
3.1. Fıtevékenység: 81.30 Zöldterület-kezelés
3.2. Egyéb tevékenységi körök:13 .
38.11 Nem veszélyes hulladékok győjtése
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejezı építés m.n.s.
43.91 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.41. Közúti áruszállítás
49.42. Költöztetés
80.10 Személybiztonsági tevékenység
81.10 Építményüzemeltetés
81.21 Általános épülettakarítás
81.29 Egyéb takarítás,
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
3.3. A társaság ügyvezetése14 .................................................................................................
a)15 jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

4. A társaság mőködésének idıtartama
A társaság idıtartama: határozatlan

10

Természetes személy esetén kell kitölteni.

11

Szervezet esetén kell kitölteni.

12

Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
Szükség esetén kitöltendı, bıvíthetı.
14

Aláhúzással jelölendı.

15

Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezıen jelölendı, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

5. A társaság törzstıkéje
5.1. A társaság törzstıkéje 759.400,- Ft,
azaz Hétszázötvenkilencezer-négyszáz forint, amely
a) 500.000,- Ft, azaz
Ötszázezer forint készpénzbıl áll,
amely a törzstıke 66 százaléka
b)16 259.400 Ft, azaz Kettıszázötvenkilencezer-400 forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstıke 34 százaléka17
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történı benyújtásáig18
a) a pénzbeli hozzájárulás 50 19 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 250 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezetı bankjába/pénztárába20, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a
társaság rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstıke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a
fennmaradó készpénz összeget 2009. január 3. -ig, legkésıbb azonban a cégbejegyzéstıl számított egy
éven belül befizetni.
5.4. A törzstıke teljesítésének megtörténtét az ügyvezetı köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): Füzesabony Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 759.400,- Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 500.000,- Ft
21
b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 259.400 Ft
22
megnevezése: Számítógép, tartozékokkal, szoftverek értéke: 163.400 Ft
Főnyíró gép
értéke: 96.000 Ft

7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot az üzletrész
testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon
megosztása esetén osztható fel.

16
17

Szükség esetén kitöltendı.

Gt. 116. § (2) bekezdés.
18
Aláhúzással jelölendı.
19
Pontos számmal jelölendı. Figyelemmel a Gt. 115. § (1) bekezdésére, a pénzbeli hozzájárulásnak legalább az 50%-át be
kell fizetni.
20
Aláhúzással jelölendı. A cég pénztárába történı befizetés esetén a cég a bejegyzését követı 8 napon köteles pénzforgalmi
számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.
21
Az 5.1. b) pont kitöltése esetén kitöltendı.
22
Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bıvíthetı.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke emelése folytán új taggal egészül ki, és
így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani.

9. A nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli
törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal
kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errıl az ügyvezetıt írásban
értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetı
11.1. A társaság ügyvezetıje:
23
Név: Vasas László
Anyja neve: Horneczki Anna
Lakcím: 3323 Szarvaskı, Rózsa utca 18.
A megbízatás24
a) határozott idıre25
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. november 26.
A megbízatás lejárta:26.2013. november 25.
11.2.27 Az ügyvezetı fizetıképességi nyilatkozat tételére köteles.

12. Cégvezetı
12.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére28
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2.29 Cégvezetınek kinevezett munkavállaló(k):
30
Név: ...........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................
Kinevezés kezdı idıpontja: ............................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
23

Több ügyvezetı esetén bıvíthetı.
Aláhúzással jelölendı.
25
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
26
Az a) pont választása esetén kitöltendı.
27
Gt. 131. §(3) bekezdés.
28
Aláhúzással jelölendı.
29
Kizárólag a 12.1. alpont aláhúzása esetén tölthetı ki.
30
Szükség szerint bıvíthetı.
24

Név: Vasas László
31
Név: ..........................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezık:32
a)
Név: ................................................................................................................................
és
33
Név: .................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)34

Név: .............................................................................................................................
és
35
Név: ................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelıbizottság
14.1. A társaságnál felügyelıbizottság választására36
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2.37 A felügyelıbizottság elnöke:
Név: Atkári Lajos
Anyja neve: Szegedi Anna
Lakcím: 3390 Füzesabony, Kinizsi út 6.
A megbízatás38
a) határozott idıre,39
b) határozatlan idıre40
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. november 26.
A megbízatás lejárta:41 2013. november 25.
14.3.42 A felügyelıbizottság tagjai:
Név: Kádas Imre
Anyja neve: Rácz Éva
Lakcím: 3390 Füzesabony, Kerecsendi út 3.
A megbízatás43
a) határozott idıre,44
b) határozatlan idıre45
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. november 26.
A megbízatás lejárta:462013. november 25.
47

31

Név: Farkas István

Szükség szerint bıvíthetı.
Szükség szerint kitöltendı.
33
Szükség szerint bıvíthetı.
34
Szükség szerint bıvíthetı.
35
Szükség szerint bıvíthetı.
36
Aláhúzással jelölendı.
37
A 14.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendı [Gt. 34. § (2) bekezdés].
38
Aláhúzással jelölendı.
39
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
40
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
41
Az a) pont választása esetén kitöltendı.
42
A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
43
Aláhúzással jelölendı.
44
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
45
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
46
Az a) pont választása esetén kitöltendı.
32

Anyja neve: Szajlai Piroska
Lakcím: 3390 Füzesabony, Radnóti út 27.
A megbízatás48
a) határozott idıre,49
b) határozatlan idıre50
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. november 26.
A megbízatás lejárta:51 2013. november 25.
15. Könyvvizsgáló52
A társaság könyvvizsgálója:
Név:53 ................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ......................................................................................
Cégnév:54 Agria Privát Könyvvizságáló, Könyvvelı és Adótanácsadó Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 10-09-022036
Székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. III/2.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy neve: Szlama Mária
Kamarai nyilvántartási száma: 000916
Anyja neve: Patkó Mária
Lakcím: 3300 Eger, Rákóczi u 89. II/15.
Helyettes könyvvizsgáló neve: ....................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................................
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. november 26.
A megbízatás lejárta: 2009. november 25.

16. A társaság megszőnése
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon az
alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: 2008. november 26.
47

Több felügyelıbizottsági tag esetén bıvíthetı.
Aláhúzással jelölendı.
49
Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).
50
Abban az esetben jelölhetı, amennyiben a vezetı tisztségviselı(k) is határozatlan idıre kerültek megválasztásra [Gt. 36. §
(1) bekezdés].
51
Az a) pont választása esetén kitöltendı.
52
A Gt. 40–44. §-a esetén.
48

53
54

Természetes személy esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.

Az alapító aláírása:
......................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte:55
......................................................................................................................................

55

Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzı által történı közokiratba foglalás.

138/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának képviselı testülete a 2008. november 26án tartott ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatalnál a Városüzemeltetés szakfeladaton az
alábbiakban felsorolt álláshelyek véglegesen megszüntetésre kerülnek:
Intézmény
megnevezése

Munkakör,
kulcsszám

besorolás,

Polgármesteri
Hivatal

Kulcsszám 8405100
munkavezetı
Kulcsszám 8405300
Egyéb irodai jell. Munkakör
(adminisztrátor)
Kulcsszám 8005500
Karbantartó és főtı
Kulcsszám 8405100
Takarító,
kisegítı
(segédmunkás)
Kulcsszám 8405500
Szakmunkás,
vízvezeték
szerelı karbantartó
Kulcsszám 8405500
Szakmunkás, gépk. Vez,
karbantartó
Kulcsszám 8405300
Betanított munkás, raktáros
Kulcsszám 8405700
Mesterfokú
szakmunkás,
asztalos, karbantartó, anyagelıkészítı
Kulcsszám 8405500
Szakmunkás, Karbantartó,
gondnok
Kulcsszám 8005500
Főtı, karbantartó

Létszámcsökkentés
Idıpontja
2008.12.31.

Megszőnés oka

2008.12.31.

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

2008.12.31.

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

2008.12.31.

Feladatátszervezés

2008.12.31

Feladatátszervezés

Megjegyzés

Feladatátszervezés

Határozott
idejő
jogviszony, megszőnés
idıpontja: 2009.03.21.
Üres állás

A megszüntetésre kerülı álláshelyek 5 évig nem állíthatók vissza, csak akkor, ha
a kötelezıen ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik.
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az
elıreláthatólag megüresedı üres álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség.
Határidı:
Felelıs:

azonnal és értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı

139/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
A Képviselı-testület
jóváhagyja.

Füzesabony
Határidı:
Felelıs:

Város

Településszerkezeti

Tervét

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Hoór Kálmán városi fıépitész

Településszerkezeti terv
139/2008. (XI.26.) számú határozattal módosított
102 /2003. (VII.29) számú határozat

Füzesabony
Településrendezési tervének korszerűségi felülvizsgálata

2008.

RÉGIÓ

Városépítészeti

és

Műemléki

Tervező Kft.

3530 Miskolc, Papszer u. 20. sz.
Tel./Fax: (46) 505-435  regio@t-online.hu

1. A település szerkezetét és a területfelhasználást meghatározó adottságok
A település szerkezetét meghatározó térszerkezeti adottságok:
 A térség fontos közlekedéshálózati csomópont, az M3 autópálya, 3.
sz. 25. sz. 33. sz. főutak, valamint a 80. sz. Budapest-Miskolc vasúti
főfonal és a 86. sz. Füzesabony-Eger, valamint a 108. sz.
Füzesabony-Debrecen vasúti mellékvonal találkozási pontjainál.
 Füzesabony kistérségi központ, térségi feladatokat ellátó
intézményrendszerrel.
 A város a vasútvonal két oldalára települt. A településközpont a déli
területrészen alakult ki, ezen kívül mindkét oldal alközponti
funkciókkal és lehetőség szerint teljeskörű ellátással rendelkezik, ill.
erre a szintre fejlesztendő.

A település szerkezetét meghatározó természeti adottságok:
 A település a Laskó- és Eger-patak találkozásánál fekszik,
közel sík, egyhangú felszínű hordalékkúpon, a Heves-sík
tájegység érzékeny természeti területének északi részén.
 A területet érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a Hevesi Puszták
Tájvédelmi körzet tervezett bővítése, az Érzékeny természeti
területek (ESA), valamint a Különleges madárvédelmi területek
(SPA)
 Ásványvagyon szempontjából a felszín alatt kavicsvagyon található.
 A térség mezőgazdaságilag jól művelhető terület.

2. A településszerkezet további fejlődésének általános elvei
 A település beépítésre szánt területe az új lakóterületekkel és új

A településszerkezet hálózati elemeinek fejlesztése során:
 javítani kell a városszerkezet hálózati rendszerén, térségi
kapcsolatának rendszerén;
 javítani kell a közlekedési kapcsolatokat a városrészek között;
 a városközpontot mentesíteni kell a forgalmi utaktól, korszerű, új
funkciókkal bővített átalakítása, rehabilitációja szükséges;
 kijelölendő a távlatban a térségen áthaladó Szolnok-Eger autópályagyorsforgalmi út nyomvonala és hálózati kapcsolati rendszere az
igazgatási területen belül.



A településszerkezetet meghatározó elemek változásai:
 A település igazgatási területe távlatban nem változik, így az
igazgatási határ nem módosul. Az igazgatási területet az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

2

gazdasági területekkel bővül. Új beépítésre szánt területek a
belterületen és a külterületen egyaránt kijelölésre kerülnek.
Létre kell hozni a város hierarchikus övezeti rendszerét, mely a
városias jellegű központi területektől a gazdasági és lakóterületeken
át a mezőgazda-sági területekig megfelelő átmenetet képez úgy,
hogy lehetőséget adjon minden övezeti kategóriában fejlesztési
területek kijelölésére.

3. A település nagyságrendje
Füzesabony kisvárosi jellegű település, a kistérség központja. Távlati
lakosságszáma 8500 fő, melynek lakó- és munkahelyellátását, egészséges
környezetét kell biztosítani a térségi ellátáson felül.

4. A belterület fejlesztése
A belterületen az alábbi fejlesztések kerültek kijelölésre:
 A lakóterületek alakítása
o A meglévő lakóterületeken:
 Szerkezetileg szükséges új utcanyitások mentén új telekalakítások és beépítési lehetőségek kerültek kijelölésre.
 Funkcionálisan rosszul működő nagyméretű tömbbelsők
feltárási és új beépítési lehetősége került kijelölésre.
o Új lakóterületek kijelölése
 Új összefüggő lakóterület került kijelölésre a település keleti
részén.
 A központrendszer és az intézményellátás fejlesztésének alakítása

A központ és az alközpontok helyei, fejlesztése és továbbfejlesztése
A gazdasági területek alakítása
o Meglévő gazdasági területek
o Új gazdasági területek
A zöldterületi fejlesztés alakítása
o Közparkok
o Közkertek, játszó- és pihenőterületek
A környezet alakítása
o Közterületek
o A környezet védelme
o





5. A külterület fejlesztése
A külterület fejlesztése során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
 A táj- és a környezetrendezés alapelvei



Az erdő és a mezőgazdasági területek alakításának alapelvei

6. A közlekedési hálózat alakítása
Az M3-as gyorsforgalmi út a település déli külterületi szakaszán a
közlekedési kapcsolatokat külön csomóponttal biztosítja.

Füzesabony-Eger vasúti mellékvonalon. A főútról a város északi részének
belterületi feltárása közvetlen szintbeni csomóponttal biztosított. A déli
terület a régi 33. sz. útról, ill. az új 33. sz. útról biztosított.

A 3.sz. Budapest-Miskolc-Kassa elsőrendű országos főútvonal, külterületi
főút a település beépített területeit elkerüli. Északon lévő nyomvonala 2x1
forgalmi sávos, és körforgalmi csomóponttal korszerűen kiépített. A külterületi főút északi szakaszán egy szintbeni közúti-vasúti átjáró található a

A 33.sz. Füzesabony-Debrecen másodrendű országos főútvonal, külterületi
főút a település beépített területeit nyugati irányban kerüli, komplikált megközelítési, áttekinthetőségi problémával a kettős elkerülő út miatt. A meg3

közelítési viszonyok javítása érdekében a nyugati irányú forgalmi kapcsolatok egyszerűsítését, geometriai finomítását a csomópontok korszerűsítését kell megoldani. A főút nyomvonalán három különszintű keresztezés
található, egy vasúti fővonal és két közúti összekötő ág.

KIEMELT KISZOLGÁLÓUTAK, GYALOGOS ZÓNA
Beavatkozás:
• Külterületi kiemelt kiszolgáló utak kiépítését javasoljuk a lőtér
térségében a Laskó patakon átvezető híddal. Az utak egy egységes
rekreációs terület kiépítésének zálogai.

Az M8-as–M25-ös gyorsforgalmi utak nyomvonalát a módosított Országos
Területrendezési Terv (2008) tartalmazza. A tervezett nyomvonal érinti a
város igazgatási területének nyugati részét, és új csomóponttal kapcsolódik
az M3-as autópályához.

A legintenzívebb gyalogos zónák a Baross Gábor - Arány János utcákon és
Rákóczi úton adódnak. Nem véletlenül hiszen itt vannak a
személyközlekedési szükségletek gócpontjai és a városi ügyintézés,
kereskedelem csomópontjai.

BELTERÜLETI FŐUTAK
A városrészek körüli forgalmi kapcsolatok a belső úthálózati struktúrát
mentesítik az átmenő forgalom zavaró hatásától, így a városrészek közötti,
és a településen belüli célforgalmak számára szolgál.

A KÜLTERÜLET HÁLÓZATI ELEMEI
A külterületi dűlőutak főleg mezőgazdasági területek, szántók kiszolgálását
végzik. Ezt igazolja az autópályán található különszintű keresztezések
száma, amelyek a Görbefertő-Birinyi kút-Görbefertő-Guba kút területek
kapcsolatát biztosítják.

A belső úthálózat fejlesztése:
• Keleti összekötő út építése a Mátyás Király utca és a Szihalmi út
között. A tervezett út szintben keresztezi a Füzesabony-Debrecen
vasútvonalat, majd felüljáróval a vasúti fővonalat és az üzemi
területek között (a nagyfeszültségű légvezeték miatti nyílást
felhasználva) csatlakozik az északi városrész Szihalmi útjához. Így
az út biztosítja a város keleti ki- illetve bejáratát. Az út kategóriája
belterületi főút, szabályozási szélessége 30m. (Keresztmetszeti
elrendezése T-6/1)
• Az előző útépítéshez kapcsolódóan javasoljuk a Kossuth utca és
Mátyás király út érintett szakaszának főúti besorolását. Ezzel
folyamatos főúti kapcsolat jön létre a Hunyadi utca és Szihalmi út
között.

Beavatkozás:
•
A földút formájában meglévő átkötés kiépítését, és ezzel a
Kerecsendi út és az elkerülő út feletti felüljáró közvetlen
útkapcsolatát javasoljuk kiépíteni. Ezzel az igen komplikált
felüljáróról lejáró csomópont is korszerűen átépíthető.
AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉS
Füzesabony helyközi közlekedési szükségleteit elsősorban az Agria Volán
Rt. és másodsorban nagyszámú betérő járataival a Borsod Volán Rt.
biztosítja. Az autóbusz forgalom a Herbária –Hunyadi- Baross G.Kerecsendi-Szihalmi utakat használja.
A forgalom számára kiépített autóbusz-pályaudvar 6 induló-érkező
álláshellyel rendelkezik. A betérő járatok nagy része csak a kedvezőbb
közúti kapcsolatokkal rendelkező főutakra érkezik (Kerecsendi-Szihalmi) és
csak az északi telepi rész megállóiból biztosít eljutási lehetőséget.

BELTERÜLETI MELLÉKUTAK (GYŰJTŐUTAK)
Beavatkozás:
• További úthálózati fejlesztést javasolunk a keleti fejlesztési területek
feltárása érdekében. Az új gyűjtőutat a Baross Gábor utca
meghosszabbításaként indítjuk, majd délnek fordítva az Eger patak
keleti partján és a gázvezeték csorda nyugati oldalán vezetve kötjük
vissza a Mezőtárkányi útba, még az autópálya keresztezése előtt.
Az út számára két híd építése szükséges az Eger patakon.

Feladat:
Biztosítani a társvolánok számára a kedvező úthálózati kapcsolatokkal, a
nagy időveszteségek nélküli betérést illetve továbbhaladást.
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VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A város a Budapest – Miskolc villamosított, kétvágányú vasúti fővonal
mellett fekszik. A vasútvonal jelentős mértékben javítja a település
közlekedésföldrajzi helyzetét. Vasúti csomópont is egyben, a FüzesabonyEger és Füzesabony-Debrecen mellékvonalakkal.
A vasútállomás központi elosztóhely és az Intercity járatok megállóhelye is.
A fővonalon a személyszállítás a meghatározó, de nem elhanyagolhatók,
főleg az éjszakai órákban futó tehervonatszámok sem. A fővonal
személyszállítási sebességét szintbeni vasúti átjárók nem lassítják, a
keresztezés különszintben megoldott.

Beavatkozás:
• A két településrész közúti kapcsolatát biztosítandó javasoljuk a
Hunyadi utcai történelmi nyomvonalon a vasúti átjáró újbóli
megnyitását sorompóval biztosított szintbeni átjáró formájában,
esetleg csak időszakos működtetéssel.
PARKOLÁS
A városközpontban jelentkező kapacitáshiányok kiegyenlítésére a hosszanti
út melletti fásított parkolók kialakítását javasoljuk. Baross Gábor utca,
Rákóczi utca.

7. A közműhálózat alakítása
VÍZELLÁTÁS
Vízigény és kapacitás
Víznyomás
Hálózat
Tűzoltóvíz és tűzcsapok

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS
Regionális rendszerek
Transzformátorok
Elosztó hálózat
GÁZENERGIA ELLÁTÁS
Regionális rendszerek
Gázfogadók
Elosztó hálózat

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS
Szennyvízelvezető rendszer és hálózat
Szennyvízátemelők
Szennyvízkezelés
Szennyvízbefogadó

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ELLÁTÁS
Vezetékes telefonhálózat
Mobil telefonhálózat
TV-kábeltv ellátás
Internet

FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS
Természetes vízfolyások
Csapadékvízelvezetési rendszer

8. A környezeti elemek védelme
A 8005/2001. (Mk 156) KöM tájékoztató alapján védetté nyilvánított ex
lege védett láp helyrajzi számai a következőek:

Természetvédelmi területek
1. Országos jelentőségű természetvédelmi terület:
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Hrsz
091
088
089
096/1
096/2
093/3
096/3
096/4
096/5
Összesen:

5. Különleges madárvédelmi területek (SPA)
A Heves síkon (kód: BNP03, terület nagysága: 639.597,3 ha) különleges
madárvédelmi területek (Natura 2000 SPA) kialakítása van tervezve,
annál is inkább, mert ezen területet az európai vadon élő madárfajok
védelme érdekében fontos madárvédelmi élőhelyek (IBA) egyikeként van
nyilvántartva HU36 kóddal.

Terület
0,2483 ha
14,9875 ha
0,4306 ha
1,3222 ha
3,0044 ha
1,7251 ha
1,683 ha
2,5242 ha
7,7931 ha
33,7184 ha

6. Természeti területek helyrajzi számai
Hrsz
079/1
079/3
081/23b
087
093/1a
093/1b
093/2a
093/2b
099
0100/3
0101
0102/1
0102/2
0102/3
0102/4
0102/5
0102/6
0102/7
0102/8
0102/9
0102/10
0102/11
0102/12
0103/7
0110/11,2
0124/1
0124/2
0124/3
0124/4

2. Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei
(Országos és térségi ökológiai folyosók)
• Folytonos folyosó helyrajzi számai:
Kijelölése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának dokumentuma
alapján.
• Megszakított folyosó (Természeti terület) helyrajzi számai:
- 0146/5,6,7,8,9,10,11,12,13
- 018/27,28
A területre vonatkozó helyrajzi számokat a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságától – jelen dokumentum kiadásakor – még nem kaptuk
meg.
• Magterület
Kijelölése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának dokumentuma
alapján.
3. Hevesi Puszták Tájvédelmi Körzet tervezett bővítése
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága a Hevesi Puszták Tájvédelmi Körzet
bővítését, a védetté nyilvánítást tervezi a város közigazgatási területének
déli részén, a Csörsz árok elnevezésű területen, a 0205 helyrajzi
számon.
4. Érzékeny természeti területek (ESA)
Füzesabony település a 2/2002 (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet,
továbbá az Országos Területrendezési Terv szerint a Hevesi síkhoz,
mint kiemelten fontos érzékeny természeti terület térségéhez tartozik.
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Területhasználat
Vízállásos terület
Vízállásos terület
Vízállásos terület
Út, kivett terület
Szántó
Gyep
Szántó
Gyep
Út, kivett terület
Vízállás
Eger-csatorna
Szántó
Szántó
Út
Vízállásos terület
Gyep
Szántó
Vízállásos terület
Vízállásos terület
Vízállásos terület
Szántó
Vízállásos terület
Szántó
Vasút, kivett terület
Erdő
Erdő
Erdő
Út
Erdő

0124/5
0124/6
0124/7
0124/8

7. Helyi értékek
A 3. számú főúttal párhuzamosan annak a Budapest irányába kivezető
szakaszát kísérő koros, egészséges fasort a 0180/25 és a 18/29 hrsz-ú
ingatlanok főút melletti részén.

Erdő
Erdő
Erdő
erdő

9. Az épített környezet védelme
•

MII

10170

Vasútállomás
épülete

MII

2172

MIII

1853

Szent János
Római Katolikus
Templom, illetve
Nepomuki Szent
János szobra
Szent Vendel
Kápolna

Helyrajzi szám

Címe (utca,
házszám)

A
műemléképület
neve

Törzsszám

Kategória

Országosan védett műemlékek:

Füzesabony,
Baross Gábor
utca 1.
Füzesabony,
Szent János tér
1.

1377/2

Pusztaszikszó

0336/1

•
1853

2. sz. műemléki környezet – Szent János Római Katolikus
Templom, ill. Nepomuki Szent János szobra
A Szent János Római Katolikus Templom, illetve Nepomuki Szent
János szobrának műemléki környezetébe az alábbi telkek és
épületek tartoztak:
1852, 1851, 1834, 1832, (1854/2, 1938 Szent János tér egy
része), 1856, 1857, 1859, (1804 hrsz. Mátyás király utca egy
része), 1502, 1937, 1934/2,1, 1933/1,2, 1941/7, (1942 hrsz.,
Templom utca egy része), (1862 hrsz, Mezőtárkányi út egy része)
3. sz. műemléki környezet – Szent Vendel Kápolna
A Szent Vendel Kápolna műemléki környezetébe helyrajzi szám
szerint az alábbi telkek tartoznak:
0336/15,14,13,11
0332/4,5,6,7,8,9
(0335 hrsz. út egy része)

Helyi építészeti védelem alá vont épületek:
a) Helyi védelem alatt álló épületek
A helyi védelem alatt
álló épület neve,
Címe (utca, házszám)
rendeltetése
Püspöki vízimalom
Eger-patak mentén
„Múzeum” épülete
Mátyás király út 27. sz.
Tiszttartói lak
Zrínyi u. 32. sz.
Tornyos Iskola
Szihalmi u. 34. sz.
Lakóház
Templom u. 16. sz.

Országosan védett műemlékek műemléki környezete:
• 1. sz. műemléki környezet – Vasútállomás épülete
A vasútállomás műemléki környezetébe helyrajzi szám szerint az
alábbi telkek és épületek tartoznak:
(1377/22 vasúti terület egy része), (1377/24 hrsz. egy része),
1377/33, 2438/1, 2449, 2439/2, 2448, 2447/1,2, 2445, 2444,
1647/22,27,23,20,19,17,16,15,14,11,10,9,8,4,3,2,28,29, 1377/32,
(1377/30 vasúti terület egy része), 1651, 1650/1,2, (2446/1,2,
Baross Gábor utca egy része), (2242, Rákóczi utca egy része)
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Helyrajzi
száma
1535/2
1522
2730
1226/1
1950

b) Helyi védelem alá vonandó épületek és épületegyüttesek
A helyi védelem alatt
Címe (utca, házszám)
Helyrajzi
álló épület neve,
száma
rendeltetése
Püspöki vízimalom
Eger-patak mentén
1535/2
„Múzeum” épülete
Mátyás király út 27. sz.
1522
Tiszttartói lak
Zrínyi u. 32. sz.
2730
Tornyos Iskola
Szihalmi u. 34. sz.
1226/1
Lakóház
Templom u. 16. sz.
1950
Kolumbár kastély
Hunyadi u. 12. sz.
2613
Öregek Napközi
Zrínyi u. 21. sz.
1980
Otthona
Körzeti Földhivatal
Széchenyi István út 7.
2436
sz.
(volt) Községháza
Rákóczi u. 7. sz.
1783
épülete
(volt) Almáskerti
Füzesabony
Vadászház
(Agdahaus)
Lakóház
Árpád u. 11. sz.
2505, 2506
Lakóház
Mátyás király u. 37. sz.
1528
Lakóház
Zrínyi út 20. sz.
2751
Pikopack Víztorony
Kerecsendi u. 123. sz.
568/13
Közterületi műalkotások:
Kisfaludy szobor
(I. világháborús
emlékmű)
Feszület
Feszület

Füzesabony, Rákóczi
utca

2242
közterület

Kossuth utca – Csillag
utca találkozása
Mátyás király utca –
Vízimalom romja felé
vezető utca találkozása

2147, 2009
közterület
1804
közterület

Külterületen:
Pusztaszikszói magtár

Füzesabony, külterület

Pusztaszikszói műhely

Füzesabony, külterület

c) Helyi értékvédelmi területek
Belterületen:
• 1. sz. helyi értékvédelmi terület – Szent János Római
Katolikus Templom védett műemléki környezetét körülvevő
helyi értékvédelmi terület.
A terület helyrajzi számai a következőek:
(a vastagon kiemelt számok a Római Katolikus Templom,
illetve Nepomuki Szent János Szobrának védett műemléki
környezetét jelölik):
2204/4,5,6,10, 2244/1, 2245/2, 2246, 2245/1, 2244/2, 2239,
2235, 2233, 2232/3, 2231, (2242 – a Rákóczi utca egy része),
1746, 1748, 1749, 1750, 1779, 1781, 1782, 1783, 1786,
1784, 1785, 1787, 1788, 1791, 1792, 1793,1794, 1795, 1796,
1797, 1798, 1799/1,2, 1800, (1801 – Kárpát utca egy része),
1535/3, 1542/15, 1541, 1540, 1539, 1537, 1535/5, 1535/4,
1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1526, 1525, 1524,
1523, 1522, 1517, 1516, 1515, 1514, 1481, 1483, 1484,
1485, 1486, 1487, 1856, 1857, 1858, 1859, (1862 –
Mezőtárkányi út egy része), 1488, 1493, 1494, 1495, 1496,
1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505,
1506, 1507, 1859, 1858, 1857, 1856, (1854/2 – Szent János
tér), 2775/1,2, 2774, 1935, 1936, 1937, 1934/2, 1933/1,2,
1932, 1931, 1930/1,2, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924,
1923, 1922, (2782/2 – Csaba utca), (1818/2 – Csincsa-patak),
1920/1,2, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1910/1,2,
1911/1,2, 1912/1,2, 1913/1,2, (1938 – Szent János tér),
(1804 – Mátyás király utca egy része), (2009 – Csillag utca),
(1999 – Zrínyi utca), 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005,
2006, 2007, 2008, 1961, 1962, 1963/1,2, 1964, 1965, 1966,
1967, 1968, 1969, 1970 ,1971/1,2, 1977, 1978/1,2, 1979,
1980, (1981 – árok), 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1939, 1940,
1941/2,7,4,5,6, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950,
1955, 1957, 1958, 1959, 1960, (1942 – Templom utca),
1807, 1808, 1809, 1810/1,2, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817, (1818/1 – Csincsa-patak), 1839, 1840, 1842,
1843, 1844, 1837, 1836, 1835, 1824, 1833, 1834, 1843,
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1844, 1832, 1831, 1830, 1829, 1825/1,2, 1823, 1822, 1821,
1820, 1819, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851,
1852, 1853.

Régészeti területek
A) Régészeti lelőhelyek:
Füzesabony határában a következő régészeti lelőhelyek találhatók:
1. Füzesabony-Kettős halom
2. Füzesabony-Öregdomb
3. Füzesabony-Cigánydomb
4. Füzesabony-Pusztaszikszó-Gyümölcsös
5. Füzesabony-Szikszói berek
6. Füzesabony-Kastély-dűlő I.
7. Füzesabony-Kastély-dűlő II.
8. Füzesabony-Budaháti-tábla
9. Füzesabony-Dormándi út keleti oldala
10. Füzesabony-Bikafertő
11. Füzesabony-Panyiti
12. Füzesabony-Gubakút
13. Füzesabony-Szennyvíztelep
14. Füzesabony-Kisbudai berek
15. Füzesabony-Bozsi rész II.
16. Füzesabony-Vasúti felüljáró
17. Füzesabony-Bozsi rész I.
18. Füzesabony-Laskó patak
19. Füzesabony-Nagy-alsó-dűlő
20. Füzesabony-Buda-dűlő
21. Füzesabony-Eger csatorna
22. Füzesabony-Tiszafüredi vasút
23. Füzesabony-Bozsi dűlő II.
24. Füzesabony-Bozsi dűlő I.

Külterületen:
• 2. sz. helyi értékvédelmi terület – Pusztaszikszó elnevezésű
terület
A terület helyrajzi számai a következők:
0339/22/8/28/27/2/24/10/14/21/20/9/25/3/25/4/5/12/15/14/13/
30/29/26/18
• 3. sz.. helyi értékvédelmi terület – Csörsz-árok
Belterületen: 2897/2
Külterületen: 0179, 0169

B) Füzesabony Öregdomb elnevezésű földvár
A rendelkezésünkre álló régészeti lelőhelyek közül a Füzesabony Öregdomb nevű terület az 1996. évi LIII. tv. 22. § (2) bekezdése alapján
őskori földvárként ex lege védett. A terület helyrajzi számai az alábbiak:
2850/9, 2850/13, 2850/15, 2850/17, 2852/1, 2852/2, 2852/3, 2838, 2835/2,
2840, 2841, 2842, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849
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140/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
a felsıoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történı
támogatását az alábbi tanulóknak ítéli oda a 2008. szeptember 01- 2009. január
31-ig terjedı idıszakra, öt hónapon keresztül 5.000 Ft összegben:
• Balogh Zoltán
• Gombás Krisztina
• Nagy Veronika
• Varacskai Erzsébet

Füzesabony Turul út 34.
Füzesabony Dózsa Gy. út 80.
Füzesabony Damjanich J. út
19.
Füzesabony Alkotmány út 30.

A fennmaradó 172.000Ft-ot a Géniusz Ifjúsági Alapítványnak utalja át.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

141/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a
Városi Intézményi Központ Általános Iskolák Intézményegységének Széchenyi
István Általános Iskola és Teleki Blanka Általános Iskola maximális
osztálylétszám átlépését engedélyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Valyon István VIK igazgató

142/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy a
2009-es állami rendezvények lebonyolítását és a hozzá rendelt költségeket
elfogadja, valamint a várossá válás 20 éves évfordulójára tervezett eseményeket
támogatja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

143/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. november 26-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Városfejlesztési Bizottság javaslatát, amely a 2501 jelő
(M3 autópálya és Eger közötti) út korszerősítésével érintett becsatlakozó utak
önkormányzati átvételére vonatkozott és úgy határozott, hogy a 2501 jelő (M3
autópálya és Eger közötti) út korszerősítésével érintett becsatlakozó utakat a
beruházás befejezése után a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt-tıl nem veszi
át.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki ir. vez.
Dudás Lászlóné mb. gazdasági ir. vez.

144/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. november 26-án megtartott
ülésén megtárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely
az önkormányzati földrészletek (Füzesabony 748 hrsz-ú, 2043/2 hrsz-ú, 2998
hrsz-ú) nyilvános árverésen történı haszonbérbe adására vonatkozott és úgy
határozott, hogy
1. Füzesabony, 748 hrsz-ú 10.000 m2 nagyságú földrészlet haszonbérbe
adása 3 (naptári) év idıtartamra /a terület a Telepi temetı mellett
helyezkedik el/
Kikiáltási ára: 2,0 Ft/m2
2. Füzesabony, 2043/2 hrsz-ú 3236 m2 nagyságú földrészlet haszonbérbe
adása 3 (naptári) év idıtartamra /a terület a Kossuth úton helyezkedik el/
Kikiáltási ára: 2,0 Ft/m2
3. Füzesabony, 2998 hrsz-ú 5044 m2 nagyságú földrészlet haszonbérbe adása
3 (naptári) év idıtartamra /a terület a Fenyı út végén helyezkedik el/
Kikiáltási ára: 2,0 Ft/m2
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki ir. vez.
Dudás Lászlóné mb. gazd. ir. vez.

145/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
2009. évre 1 év idıtartamra kér ajánlatot a városszintő vagyonbiztosításra.
Az ajánlat terjedjen ki az alábbiakra:
- a biztosítandó vagyonkör: valamennyi vagyonra együttesen terjedjen-e ki
- a biztosítási érték 2008. évi szint csökkentve vagyoneladásokkal és
növekedjen az évközi beruházások összegével
- a biztosító kockázatvállalása terjedjen ki elemi és természeti kárra, üvegkárra
tőz kárra, betöréses lopás elleni biztosításra.
- az ajánlatok beérkezési határideje: 2008. december 4.
- minimum 3 ajánlatot kérjünk be.
A beérkezett ajánlatokról 2008. decemberi ülésén a képviselı testület dönt.
Határidı:
Felelıs:

értelemszerint
Laminé Antal Éva polgármester

146/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. november 26-i
ülésén úgy határozott, hogy elıkészítést követıen a Globál-Sansz Kft. kérését a
2008. decemberi ülésén ismételten megtárgyalja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

147/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. november
26-án megtartott ülésén megtárgyalta az Egerfarmos, Mezıtárkány,
Mezıszemere, Szihalom települések KEOP 1.2.0 környezetvédelmi program
keretében megvalósuló szennyvíz beruházás pályázatára vonatkozó javaslatot és
úgy határozott, hogy
• Füzesabony Város Önkormányzata hozzájárul a füzesabonyi szennyvíz
tisztító telep bıvítéséhez, amelyet a KEOP 1.2.0 környezetvédelmi
program keretében Egerfarmos, Mezıtárkány, Mezıszemere, Szihalom
települések önkormányzatai kívánnak megvalósítani.
• Füzesabony Város Önkormányzata a pályázatban részt vesz
támogatóként, de önerıt nem biztosít.
• Hozzájárul, hogy a beruházással létrejövı vagyon tekintetében
Füzesabony Város területén Egerfarmos, Mezıtárkány, Mezıszemere,
Szihalom Önkormányzata kizárólagos tulajdont szerezzen.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné mb. gazd.ir.vez.

148/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
a VIK kötelezı eszközjegyzék teljesítésének utolsó évi elıirányzatát az alábbi
módosítással elfogadja.
Intézmény

Eszközök, felszerelés

Hétszínvirág Óvoda Értelmi képességeket és
kreativitást
fejlesztı
eszközök
Ábrázoló tevékenységet
fejlesztı eszközök
Összesen
Lepedı
Pöttömke Óvoda
Törölközı
Automata mosógép
Összesen
Teleki
Blanka Sportudvar berendezése
Általános Iskola
Porta helyiség kialakítása
Összesen
Széchenyi
István Általános Iskola
Tornaterem
Remeniyk
sporteszközeinek
Zsigmond
beszerzése
Gimnázium
Orvosi szoba berendezése
Sötétítı függöny
Összesen
Sokszorosító grafikai prés,
Városi Zeneiskola
rajzeszközök
Összesen

Mennyiség
1 klt

Költség
igény (Ft)
350.000

1 klt

200.000

160 db
160 db
1 db
1 db
1 db
-

550.000
160.000
100.000
80.000
340.000
1.200.000
200.000
1.400.000
0
440.000

400.000
100.000
940.000
250.000
250.000

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Valyon István VIK igazgató

149/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határozott, hogy
Füzesabony Város Önkormányzata tagként csatlakozik az ÉMOR-TISZK
Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen
Közhasznú Zártkörően Mőködı Részvénytársasághoz, melynek székhelye:
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
Elfogadja annak alapszabályát és szindikátusi szerzıdését, valamint a szükséges
vagyoni hozzájárulást: 100 000 Ft, azaz egyszázezer Forintot - 200 db 500Ft/db
névértékő részvény – amely teljes egészében készpénzbıl áll - biztosítja.
Az önkormányzatot a polgármester képviseli a Zrt-ben.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

150/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
tárgyában benyújtott javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társulási
Megállapodás módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Határidı:
Felelıs:

2009. január 01.
Laminé Antal Éva polgármester

Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 26-i zárt ülésén
hozott határozatok

151/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottság javaslatára 2008. november 26-án tartott ülésén megtárgyalta az
elıterjesztést és úgy határozott, hogy Bíró Gábor és neje Füzesabony, Béke út
2.sz. alatti lakosok rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 50.000 Ft összegő
átmeneti segélyt állapít meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı

152/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2008. november 26-án tartott ülésén
megtárgyalta a hetven éven felüli egyedülálló lakosok egyszeri 2008. évi 3.
negyedévi települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj átvállalására
vonatkozó elıterjesztést és úgy határozott, hogy a mellékletben felsorolt 145
lakos települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díját, 2008. év 3.
negyedévében, az eredetileg erre a célra tervezett elıirányzat terhére átvállalja.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester

153/2008.(XI.26.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. november 26-i
zárt ülésén megtárgyalta és elfogadta Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala
ügyintézési határidejére vonatkozó beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı

