Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i
zárt ülésén hozott határozatok
118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június 29-i ülésén megtárgyalta a
Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıi állására benyújtott pályázatokat,
és úgy határozott, hogy ügyvezetınek határozatlan idıtartamra 3 hónapos
próbaidıvel 2009. július 1-tıl Boda Miklós Gyöngyös, Mátrai út 11. sz. alatti
lakost bízza meg.
Bér: nettó 150.000 Ft/hó. Útiköltség térítés megállapodás alapján.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
119/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta és az alapító okirat módosítását a következıképp elfogadja, és
felhatalmazza Laminé Antal Éva polgármestert, hogy a szükséges
jognyilatkozatokat a cégeljárásban meg tegye.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Füzesabony Város Önkormányzata tevékenysége során kiemelkedı jelentıségőnek tartja a polgárok
társasági, közösségi, mővelıdési lehetıségeinek a magas fokú biztosítását, valamint a kulturált
szórakozás elısegítését. Ezen tevékenységgel a város polgárai igényeinek a felkeltését kívánja
elısegíteni, és az igények, továbbá a kulturális értékek közvetítésében kíván részt venni. Lényeges
feladatának tekinti az Önkormányzat polgárainak tájékoztatását a kiegyensúlyozottság és
tárgyilagosság jegyében, az Önkormányzat Képviselı-testületének és hivatalának, továbbá
intézményeinek, a város más társadalmi és gazdálkodó szervezeteinek, civil szervezıdéseinek
tevékenységérıl.
Ennek érdekében nyereség és vagyonszerzési cél nélkül gondoskodni kíván polgárai részére a helyi
közérdekő információk gyors és pontos közreadásáról, valamint közérdekő kérdésekben a település
polgárai, politikai és civil társadalmi szervezetei, gazdasági szereplıi és intézményei véleményének
megismerésérıl és figyelembevételérıl.
A fenti kitüntetett célok megvalósítása érdekében az alapító elhatározta, hogy a közhasznú társaság
társasági szerzıdésének módosításával a közhasznú társaságot nonprofit korlátolt felelısségő
társaságként mőködteti tovább az alábbiakban részletezett tartalommal a Gazdasági Társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján a mai napon az alábbiak szerint:

1. Az egyszemélyes Korlátolt Felelısségő Társaság - cég - elnevezése:
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítı
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
2. A cég rövidített elnevezése:
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítı Nonprofit Kft.
3. A cég székhelye:
3390 Füzesabony, Rákóczi út 50.
4. A tag neve és adatai:
Füzesabony Város Önkormányzata
(székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)
A tag a Társaság részére tagsági jogviszonyon alapuló személyes közremőködést nem végez.

5. A Társaság mőködése:
A tag a társaságot határozatlan idıre hozza létre. A Társaság mőködését 1997.03.11. napján kezdte
meg, a cégjegyzékbe bejegyzést 10-14-000013 szám alatt nyert.
6. A Társaság ügyvezetése:
A Társaság ügyeinek intézésére Molnárné Simon Edit (a.n.: Tasi Julianna) 3390 Füzesabony,
Felszabadulás út 28/A. sz.. alatti lakos, a Társaságon kívül álló személy jogosult, aki a Társaság
ügyvezetıje.
A Társaság ügyvezetıjének megbízatása 2009.07.01. napjától 2014.06.30. napjáig terjedı határozott
idıtartamra szól. Az ügyvezetı az ügyvezetıi tisztséget munkaviszonyban látja el.
Az ügyvezetı újraválasztható és bármikor visszahívható.
Az ügyvezetı az ügyvezetıi tisztet vállalja, és egyben kijelenti, hogy nem állnak fenn vele szemben a
Gazdasági Társaságokról szóló törvényben jelölt kizáró összeférhetetlenségi (kizáró) okok.
Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezetı részérıl önálló.
Az ügyvezetı jogosult a cégjegyzésre, a céget akként jegyzi, hogy az elıírt, elınyomott, vagy
nyomtatott cégszöveg alá nevét az aláírás-mintának megfelelıen önállóan írja alá.
Az ügyvezetı feladatai:
- a 2006. évi IV. törvényben foglalt ügyek elıkészítése Füzesabony Város Önkormányzat Testület
részére döntéshozatalra,
- az érvényes terv elıirányzatainak elkészítése és elıterjesztése,
- mérleg elkészítése, elıterjesztése,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerő vezetése,
- a jogszabályban elıírt esetekben intézkedés megtétele a Cégbíróság felé,
- a társaság gazdálkodási és mőködési feltételeinek biztosítása,
- társasági vagyon kezelésérıl, védelmérıl való gondoskodás, a társasági cél szerinti felhasználásról,
továbbá a vagyon gyarapításáról,
- intézkedés Füzesabony Város Önkormányzat Testülete által hozott határozatokról, folyamatos
nyilvántartás, a Határozatok Könyvének vezetése,
- gondoskodás a társaság mőködésével kapcsolatos szabályzatok elkészítésérıl,

- a társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az ügyvezetı köteles Füzesabony Város Önkormányzat Testülete alapító tag kérésére a társaság
ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveiben és irataiba való betekintést lehetıvé tenni.
Az ügyvezetı a társaság egyes dolgozóira nem ruházhatja át képviseleti jogát.
7. A társaság célja és tevékenységi köre:
A társaság célja a város polgárainak minél teljesebb körő és hiteles tájékoztatása a helyi közérdekő
információk közreadásával a kiegyensúlyozottság és tárgyilagosság jegyében, valamint közérdekő
kérdésekben a polgárok társadalmi és gazdasági szervezetek vélemény-nyilvántartási fórumának
biztosítása Füzesabony Város Képviselı-testülete és bizottságai, valamint hivatala, intézményei,
illetıleg a város társadalmi és gazdasági szervezetei tevékenységének bemutatása, a testületi
döntések széles körben történı megismertetésének elısegítése.
Közmővelıdési és szórakoztatási igények kielégítése közmővelıdési szerzıdés szerint történik.
A társaság tevékenységi körébe két egymástól jól elkülöníthetı feladatcsoport tartozik. Egyrészrıl
közhasznú társaságként elsıdlegesen és fı feladatként közhasznú, a város polgárai szükségleteinek
kielégítése nyereség – és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység végzése, a 7.1. pontban
meghatározottak szerint.
Másrészrıl a fenti közhasznú tevékenység elısegítése érdekében üzletszerő gazdasági tevékenység
folytatása az alapító okirat 7.2. pontjában foglaltak szerint.
7.1. Közhasznú tevékenység
Film-, video-, televíziómősor-gyártás – Fı tevékenység
Közmővelıdés
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai
Televíziómősor összeállítása, szolgáltatása
Elıadó-mővészet
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
7.2. A közhasznú tevékenység ellátását segítı üzletszerő gazdasági tevékenység:
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Hangfelvétel készítése, kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Piac-, közvélemény-kutatás
Fényképészet
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Telefoninformáció
Jármővezetı-oktatás
Filmvetítés
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás
Mővészeti létesítmények mőködtetése

7.3. Az üzletszerő gazdasági tevékenység kizárólagos célja a közhasznú szolgálati tevékenységek
mőszaki, személyi és szakmai feltételeinek javítása, az e célra mozgósítható források feltárása. A
Társaság e tevékenységi körben arra hivatott, hogy javítsa Füzesabonyban a közszolgálati
televíziózás feltételeit, ennek megfelelıen az üzletszerő gazdasági tevékenységbıl származó hasznot
a közhasznú tevékenység ellátására kell fordítani, az nyereségként fel nem osztható.
A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
A közhasznú tevékenységek folytatása körében nem zárja ki, hogy abból más is részesülhessen.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7.4. A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell
gondoskodnia.
A tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi újságban és a helyi televízióban
nyilvánosságra hozza.
7.5. A Társaság a fent megjelölt fı tevékenységen (tevékenységi körökön) kívül bármely gazdasági
tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A Társaság a gazdasági
tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésıbb a tevékenység
megkezdésével egyidejőleg – a Cégközlönyben köteles közzétenni. A Társaság tagjai mindazonáltal
megállapodnak abban, hogy a Társaság hatósági engedélyköteles tevékenységet nem folytat.
Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytathat, ha tagjai, vagy munkavállalói
között van olyan személy, aki a jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.
8. A Társaság vagyona:
8.1. A Társaság törzstıkéje 3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer Forint.
A tag törzsbetétje 3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer Forint.
Ebbıl nem pénzbeli betét: 2.805.467,- Ft
Pénzbeli betét: 294.533,- Ft.
A tag kijelenti, hogy 294.533,- Ft pénzbeli betét a Társaság részére már befizetésre került a társaság
számlájára.
A nem pénzbeli betét az alábbi dolgokból áll, melynek értéke a könyvvizsgáló által megjelölt értékben
került meghatározásra:
1 db Elekta színes TV
1 db Video kamera + felszerelés
1 db Sharp Video rekorder
1 db National
1 db MX-1 Mixer
1 db Orion színes TV
1 db Mikrofon szett
1 db Editáló szett
1 db AT 386 számítógép
1 db Video felszerelés
1 db Video felszerelés
1 db JVC Video record
1 db ASTOUN for WINDOWS
Összesen:

22.000,- Ft
250.000,- Ft
32.832,- Ft
85.500,- Ft
220.000,- Ft
23.000,- Ft
14.315,- Ft
510.000,- Ft
95.000,- Ft
25.000,- Ft
8.000,- Ft
12.000,- Ft
7.820,- Ft
1.305.467,- Ft

Az alapító a fent jelölt teljes nem pénzbeli betétet képezı összes apport tárgyat a Társaság
rendelkezésére bocsátotta akképpen, hogy azt a Társaság birtokába és tulajdonába adta.

9. A tagot megilletı szavazati jog mértéke:
A tagot a Társaság döntéseinek meghozatala során üzletrésze után egy szavazat illeti meg.
10. Az osztalékra (osztalékelılegre) való jogosultság:
A Társaság tevékenységébıl szerzett jövedelem kizárólag a társasági célok megvalósítására
fordíthatók.

A Társaság tevékenységébıl származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az
a Társaság vagyonát gyarapítja, illetve a Társaság a nyereséget közhasznú célra
fordítja.
11. A pótbefizetési kötelezettség:
A tag döntésével a veszteségek fedezésére a tag számára törzsbetéte arányában
pótbefizetési kötelezettséget írhat elı. Pótbefizetés naptári évente legfeljebb egy
alkalommal rendelhetı el, mértéke naptári évente nem haladhatja meg a tag
törzsbetétjének 30 %-át. A pótbefizetést készpénzben kell teljesíteni, az annak
elrendelésérıl szóló taggyőlési határozat keltétıl számított 30 napon belül. A
pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
Az ügyvezetı haladéktalanul köteles a tag számára javasolni, hogy a tag határozzon
a pótbefizetések, illetve azok fel nem használt része törzsbetétarányos
visszafizetésérıl a – visszafizetés idıpontjában a tagjegyzékben szereplı – tagok
részére, mihelyt meggyızıdött arról, hogy azok a veszteségek pótlásához nem
szükségesek. A visszafizetésre mindazonáltal kizárólag a törzsbetétek teljes
befizetése után kerülhet sor.
12. A Felügyelı Bizottság:

A Társaság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából felügyelı
bizottságot hoznak létre. A Társaság tagjai a Társaság felügyelı bizottságának tagjait az
alábbiak szerint választják meg:
1./ Turócziné Németh Anna (a.n.: Asztalos Irén) 3390 Füzesabony, Radnóti út 15.
2./ Balog Gábor 3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond út 24.
3./ Józsa Ferenc (a.n.: Nagy Etelka) 3390 Füzesabony, Ifjúság út 15.
A Társaság megválasztott felügyelı bizottsági tagjainak megbízatása 2009.07.01. napjától
2014.06.30. napjáig terjedı idıtartamra szól.
A Felügyelı Bizottság elsı ülésén elnököt választ. A Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság
ügyvezetését, jogában áll a társaság ügyvezetıjétıl jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság
könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértıvel a társaság
költségére megvizsgáltatni.
A Felügyelı Bizottság az ellenırzése során tapasztalt hiányosságokra felhívja az alapító figyelmét.
A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni az alapító Füzesabony Város Önkormányzat Testülete elé
terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A Felügyelı Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, mőködésének szabályait és azt jóváhagyásra az
alapító, Füzesabony Város Önkormányzat Testülete elé terjeszteni.
A Felügyelı Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén a három tag jelen van.

A Felügyelı Bizottság összehívását az ok és cél megjelölésével a két Felügyelı Bizottsági tag írásban
kérheti a Felügyelı Bizottság elnökétıl, aki ezen kérésnek eleget téve 3 napon belül köteles a
Felügyelı Bizottság ülését összehívni. Amennyiben a Felügyelı Bizottság elnöke ezen
kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a két tag az ok és cél egyidejő megjelölésével a Felügyelı
Bizottság ülését maga is összehívhatja.
A Felügyelı Bizottság határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. A Felügyelı Bizottság üléseire a
könyvvizsgálót és az ügyvezetıt meg kell hívni. A Felügyelı Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltı
személyektıl általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével a
táraságnak okozott kárért felelısséggel tartoznak.
A Felügyelı Bizottság tagjainak cserélıdése, vagy a Felügyelı Bizottság új tagokkal történı
kiegészítése esetén az új tagok(ok) megbízatása a Felügyelı Bizottság eredeti megbízatásának
idıpontjáig szól.
13. A Társaság könyvvizsgálója:

A Társaság tagjai a Társaság könyvvizsgálójának a VVA Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság (3351 Verpelét, Rákóczi u. 2/7., Cg. 1009-024265) könyvvizsgáló szervezetet választották meg. A könyvvizsgálói teendıket
a szervezet képviseletében Vitéz Zsolt (a.n.: Tusai Mária) 3351 Verpelét, Rákóczi u.
32. szám alatti lakos látja el.
A Társaság megválasztott könyvvizsgálójának megbízatása 2009.07.01. napjától 2014.06.30. napjáig
terjedı idıtartamra szól.
A könyvvizsgáló megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Füzesabony
Város Önkormányzat Testülete elé terjesztett minden más jelentést abból a szempontból, hogy azok
valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok elıírásainak.
A könyvvizsgáló véleményérıl a Füzesabony Város Önkormányzat Testületét írásban tájékoztatja.
Ha a Füzesabony Város Önkormányzat Testülete a szükséges döntéseket nem hozza meg, a
könyvvizsgáló errıl a Cégbíróságot értesíti.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az ügyvezetıtıl a vezetı munkatársaktól és
minden alkalmazottól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír, - és áruállományát,
vagyoni helyzetét, szerzıdéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentıs csökkenése várható,
vagy olyan információk birtokába jut, amely esetlegesen az ügyvezetés, vagy a Felügyelı Bizottság
felelısségét veti fel, úgy köteles errıl a Felügyelı Bizottságot, illetve az alapító Füzesabony Város
Önkormányzat Testületét haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az alapító az értesítést követı 30
napon belül intézkedik, és errıl a könyvvizsgálót 8 napon belül értesíti.
14. Összeférhetetlenségi rendelkezések
A vezetı szerv (taggyőlés és ügyvezetı) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a
tagsági viszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.
Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
- a vezetı szerv (taggyőlés és ügyvezetı) elnöke vagy tagja,
- a Társasággal a megbízásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı
nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az elızıekben meghatározott személyek hozzátartozója.

15. A társaság idıtartama, üzleti éve:
A társaság határozatlan idıtartamra alakul.
A Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdıdik és december 31. napján ér véget.
16. Pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések
A Társaság könyveit a jogszabályok elıírásainak megfelelıen vezeti. Az ügyvezetı köteles minden
üzleti év végét követıen mérleget-, és olyan beszámolót készíteni, melybıl a Társaságnak az elızı év
végén felmérhetı gazdasági helyzete kitőnik. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg az
ügyvezetı igazgató köteles elkészíteni a közhasznúsági jelentést is, melyek elfogadása a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
17. A Társaság mőködésének nyilvánossága:
A taggyőlés ülései kizárólag a közhasznú tevékenységek vonatkozásában nyilvánosak, egyéb
kérdések tárgyalásánál a Társaság tagjain és a Társaság által meghívottakon kívül más a taggyőlésen
nem vehet részt. A Társaság taggyőlése fontos okból – különösen, ha a taggyőlés gazdasági, vagy
személyi ügyet tárgyal – a jelen lévı tagok szavazatainak egyszerő szótöbbségével a taggyőlésrıl,
vagy annak egy részérıl a nyilvánosságot kizárhatja.
Amennyiben a Társaság bármely szervének határozata nagy nyilvánosságot érint, úgy azt a sajtó
útján is közzé kell tenni. A taggyőlés határozatait általában nem hozza nyilvánosságra, azonban a
taggyőlés a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbségével bármely határozatának nyilvánosságra
hozatalát elrendelheti.
A Társaság tagjai a Társaság irataiba korlátozás nélkül betekinthetnek. Más személy érdekeltségének
valószínősítése mellett az ügyvezetı engedélyével tekinthet be a Társaság irataiba, elızetes
bejelentés alapján, a Társaság székhelyén.
A Társaság mőködését és a szolgáltatásai igénybevételének módját a Szervezeti és Mőködési
Szabályzat tartalmazza.
A Társaság éves beszámolását nyilvánosságra hozza, a Társaság üzleti titkot nem képezı egyéb
irataiba kívül álló személy az ügyvezetı engedélyével tekinthet be.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet. A Társaság köteles a közhasznúsági jelentést a
tárgyévet követı évben legkésıbb június hó 30. napjáig saját honlapján, vagy egyéb nyilvánosság
számára elérhetı módon közzétenni.
18. Egyéb rendelkezések:
A Társaság tagja akként rendelkezik, hogy amennyiben a Társaság több személyessé válik, úgy a
taggyőlés összehívója már az eredeti meghívón megjelöli a megismételt taggyőlés idıpontját.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény és a Közhasznú szervezetekrıl szóló CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.
Fenti alapító okiratot alapító, mint akaratával mindenben megegyezıt, elolvasás után, helybenhagyva
aláírta.
Kelt Egerben, 2009. június 29. napján
Füzesabony Város Önkormányzata
egyedüli tag
(képv.: Laminé Antal Éva polgármester)
Ellenjegyzı ügyvéd ezúton igazolom, hogy a létesítı okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítı okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezető okirat
elkészítésére az adott okot, hogy a Társaság korábbi Társasági szerzıdését és annak összes

módosítását az egyedüli tag 2009. június 29. napján kelt döntésével hatályon kívül helyezte, és a fent
hivatkozott, új Alapító okiratot, mint egységes szerkezető okiratot hozta létre.
Ellenjegyezte:

120/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és a TIGÁZ-DSO által javasolt elıszerzıdés feltételeit elfogadja
azzal, hogy az önkormányzat által tervezett Ifjúsági és Szabadidıpark
kivitelezéséhez a TIGÁZ-DSO hozzájárul, és a területet környezetbe illeszkedı
módon rendben tartja.
Egyben felhatalmazza Laminé Antal Éva polgármestert, hogy az elıszerzıdés
megkötésekor, továbbá a végleges szerzıdés megkötésekor, amennyiben az az
elıszerzıdésben foglaltakkal azonos tartalmú, a szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva
polgármester
121/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 02/12. hrsz. alatt felvett és a 0157/22.
hrsz. alatt felvett ingatlanok vonatkozásában kötött földhaszonbérleti szerzıdést
a haszonbérlı kérésének megfelelıen 2014. november 1. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva
polgármester
122/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 29-i ülésén
megtárgyalta a Füzesabony 1377/24 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonában álló út
elidegenítésére vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a területre
vonatkozó vételi szándékát bejelenti a tulajdonos felé azzal, hogy az ingatlant
érintı kisajátítási eljárástól akkor, és csakis akkor tekint el, amennyiben – a

terület egyébként is közcélú, közforgalmú voltára tekintettel – méltányos,
mérsékelt áron adja át Füzesabony Város Önkormányzatának.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mősz. ir. vez.
Dudás Lászlóné gazd. ir. vez.
123/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a következı nyilatkozatot teszi.
Füzesabony Város Önkormányzata úgy nyilatkozik, hogy a településünkön lévı
felhagyott lakossági hulladéklerakó rekultiválását a II. fordulós KEOP-2.3.0
pályázat keretében a Tisza-tó Környéki Településeket Összefogó Jogi
Személyiségő Társuláshoz csatlakozva kívánjuk elvégezni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

