Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
7-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

142/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
jelenleg észlelt bűncselekmény gyanús ügyekben, melyekben az előző
Önkormányzat még nem tett feljelentést, úgy jelen Önkormányzat Képviselőtestülete megteszi a szükséges intézkedést Laminé Antal Éva és társai ellen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László
polgármester

143/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén úgy határozott, hogy a Remondis-Tisza Kft. Felügyelő Bizottságába
delegált Dr. Bartos Lászlóné Füzesabony, Ifjúság út 13. szám alatti lakos
megbízását visszavonja, és új tagként Sipos Attila Füzesabony, Egri út 1. szám
alatti lakost bízza meg 2011. január 01. napjával.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

144/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a következőképp határozza
meg:
I. Tervezés módszere
Feladatellátáson alapuló tervezés valósuljon meg.
A bevételek és a kiadások tervezésének módszere azonos kell, hogy
legyen.

II. Az ellátandó feladatok körének meghatározása:
Az ellátandó feladatok körét 2011-ben nem kívánja növelni
Füzesabony Város Önkormányzata.
III.

Bevételek tervezése:
Saját bevételek: Az intézményi működési bevételek közül az étkezési
térítési díjbevétel a meghatározó, ennek tervezése elsősorban az önkormányzat
rendeletében meghatározott térítési díjak és étkezők létszáma alapján kell
tervezni.
A térítési díjakat decemberben felül kell vizsgálni.
Az egyéb működési bevételeket a 2010. évi tény adat alapján kell
előírni. Ide tartoznak a bérleti díjak, illetve a közüzemi díjak
továbbszámlázásából keletkező bevételek.
Saját bevételként vehetők figyelembe az igazgatási bevételek,
bérleti díjakból származó bevételek, valamint az önkormányzat
területén kiszabott különböző bírságok.
Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeket az
érvényes szerződés, illetve helyi önkormányzati rendeletben szabályozott
díjakkal kell figyelembe venni.
A kommunális adóbevétel 100 %-a működési bevételként tervezendő.

-

Átvett pénzeszközök:
OEP-től átvett pénzeszközök 2010.évi szinten
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök érvényes normatívák
szerint
Egyéb címen átvett pénzeszközök érvényes szerződések, megállapodások
szerint
Szociális kiadásokra átvett pénzeszközök 2010. évi szinten

Helyi adók:
- Helyi adórendelet alapján kell tervezni
- Tartalékot kell képezni a felajánlott IPA részre.
Átengedett bevételek:
- A gépjárműadót az önkormányzat hatályos helyi adórendelete alapján kell
tervezni.
- Az SZJA bevételek pedig a 2011. évi költségvetési törvény előírásai
alapján kell figyelembe venni.

Költségvetési támogatás:
- 2011.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján
Felhalmozási bevételek:
- a csatornamű üzemeltetésért és az ivóvíz minőség javító berendezés
használatáért fizetett bérleti díj összegét megállapodás szerint
- A kötvényforgatásból keletkező bevételeket, hozamokat felhalmozási
bevételként kell kezelni. Tervezése minimum a Volksbank által kiadott
információs összeállításban foglaltak szerint történik.
- Az elkülönített csatornaszámlán keletkező bevételeket működési
bevételként kell kezelni.
IV.Kiadások tervezése:
2011.évi engedélyezett létszámkeretet.

Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi Központ
Szociális Központ
Városi Intézményi Központ
Összesen:

2010.évi
beszámolóban
szereplő létszám
60
27
18
166
271

2011.évi
jóváhagyott
létszám
57
27
18
166
268

Személyi juttatás:
a.)Alapilletmények:
- a Jóváhagyott engedélyezett álláshelyek alapilletményének tervezése,
betöltött álláshely esetén a tényleges illetménnyel illetve a jogszabályban
előírt besorolási bérrel. forráshiány esetén a garantált illetményen felüli
juttatások átvizsgálása indokolt.
- Üres álláshelyek esetében, az álláshelyhez tartozó előírt végzettséghez
rendelt besorolási bér legkisebb fokozata.
- Átsorolások
miatti alapilletmény növekmény az
intézmény
költségvetésében tervezendő.
b.)Pótlékok:
Az osztályfőnöki pótlék, illetve az egyéb pótlékok jogszabályban előírt
maximális mértékben kerülnek megtervezésre.
c.)Illetmény kiegészítések:
A hatályos jogszabályi előírások alapján tervezendő.

d.)Helyettesítési díj, túlóra:
A tantárgyfelosztás alapján minimális túlórakeret kerüljön meghatározásra (a
tantárgyfelosztás figyelembe vételével), melynek túllépése esetén mindig
írásbeli indoklás szükséges. Túllépés esetén meg kell vizsgálni a fegyelmi
felelősséget és számolni kell a fegyelmi felelősségre vonással.
e.)Jubileumi jutalom:
Okmányokkal igazolt jogosultsági alapon tervezendő.
f.)Napidíj:
Hatályos jogszabály alapján tervezendő.
g.)Egyéb sajátos juttatások:
Hatályos jogszabályok előírásai alapján tervezendők.
h.)Ruházati költségtérítés:
A jogszabályban meghatározott munkakörök esetében, a jogszabályban
meghatározott minimális mértékben kell tervezni.
i.) Közlekedési költségtérítés:
2010. évi teljesített adatok növelve 3,5%-kal.(várható inflációval)
j.)Étkezési hozzájárulás:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelező minimális mértékben.
A közalkalmazottak részére 3.000 Ft/fő/hó értékben kell tervezni.
k.)Megbízási díj:
A megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok személyi juttatási
kiadását a 2009. évi teljesítési szinten kell tervezni.
a.) Képviselők tiszteletdíja:
A hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül megtervezésre.
m.) Bankszámlavezetés költségtérítése:
Törvényi kötelezettségnek megfelelően.
n)Állományba nem tartózók juttatásai:
Itt kell megtervezni a megszűnt dolgozók valamennyi juttatását, illetve a
prémium évek juttatásait.
Ny) köztisztviselők és közalkalmazottak szakmai képzésére 2010.évi szinten
pénzügyi keretet biztosít. Keret felosztása létszámarányosan történik.

Járulékok:
Hatályos jogszabályok alapján tervezendő a társadalombiztosítási járulék, a
munkaadói járulék és az egészségügyi hozzájárulás. Táppénz hozzájárulás
tervezendő az engedélyezett álláshelyek alapján 5.000 Ft/fő/év összegben.
Dologi kiadások:
2010.évi teljesítés - csökkentve egyszeri kiadásokkal (évközi egyszeri
pótelőirányzatok)-mindez növelve a várható infláció (3,5%) mértékével.
Kivéve:
- Étkeztetés költségei
(A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadásokat a SODEXHO árakkal és
a 2010. évi átlagos étkezők számával kell tervezni.)
- A városi rendezvények terve és költségvonzata a MOB javaslata alapján
kerüljön
beépítésre.
- A 2010-ben a FÜV kft. részére szerződések alapján fizetett összegek a
decemberben elfogadásra kerülő üzleti terv, illetve finanszírozási terv
alapján kerüljenek beépítésre.
- Utak kátyúzására tervezni kell 7.000.000,- Ft összeget a költségvetésben.
- Karbantartások vonatkozásában a VIK tekintetében 36.000 eFt összeg
kerüljön betervezésre, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 3.000 eFt
összeg kerüljön betervezésre épület karbantartási feladatokra.
Kötelezően kerüljön tervezésre:
Tehetséggondozó alap 10 fő részére 10 hónapon keresztül 10.000 Ft, összesen
1.000.000 Ft
Rákóczi út 42.sz. társasház közös költsége 200.000 Ft
Panel plusz támogatása 155/2009 (XI.18) 3.000.000 Ft
4/2009 (I.28.) rendelet „Füzesabony legvirágosabb portája” díjazásokra 100.000
Ft
5/2009 (II.11.) rendelet „Füzesabony ünnepi fényei” díjazásokra 100.000 Ft
Hó takarítási munkálatokra 3.000.000 Ft
Díszkivilágítás le és felszerelés 600.000 Ft
Közvilágítási lámpatestek pótlása 500.000 Ft
V.Beruházások, fejlesztések:
A gazdasági program célkitűzéseit, az önkormányzati döntéseket illetve a
jelenlegi pályázati lehetőségeket figyelembe véve a következő beruházások
várhatók 2011-ben:
• Járóbeteg ellátás bővítés
• Füzesabony-Szihalom kerékpárút tervezés

Lehetőség szerint pályázatok útján 2010-ben még megvalósulhatnak a
következő fejlesztések:
• parkolási problémák megoldása: 5.000.000 Ft
• utak, járdák karbantartása: 10.000.000 Ft
• forgalomirányító táblák pótlása: 250.000 Ft
• közterületek, parkok, játszóterek karbantartása: 300.000 Ft
• pályázati önerőkhöz pénzeszköz elkülönítés: 2.000.000 Ft
• panel plusz program támogatása:3.000.000 Ft
A fent említett összegek kalkulált összegek a tényleges kivitelezési
költség a beruházás előtt újra felmérendő.
Átadott pénzeszközök:
Működési célú kiadások :
-2010.évi eredeti szinten, illetve érvényes megállapodások szerződések,
határozatok alapján tervezendő, melyeket a jogszabályi változásoknak
megfelelően felül kell vizsgálni.
- Fejlesztési célú kiadások: érvényes megállapodás és Önkormányzati
rendeletben meghatározottak alapján
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:
- Jogszabályi előírások 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 5.000 eFt-os összegben.
Működési céltartalékot kell képezni intézményi-önkormányzati működési
jellegű pályázatok önerejeként 3.000 eFt-os összegben. Ezen felül tartalékot
kell képezni a különböző számítástechnikai és egyéb gépek pótlására
javítására korszerűsítésére. (2.000 eFt) Az Egészségügyi Központ részére
3.000.000 Ft céltartalékot kell elkülöníteni.
Céltartalékként kell megtervezni az amortizációs alap, lakásalap, árvizes
alszámla 2011. évi várható összegét, amennyiben beruházáshoz, felújításhoz
nem rendeli az önkormányzat.

VI.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója:
A 2010. 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 2011.év tekintetében sem.
Füzesabony Város Önkormányzata, az állami támogatáson felül a 2011. évi
költségvetésében 1.000 eFt-os támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére. 2011. évre vonatkozóan is 1.000 eFt támogatást határoz
meg a Képviselő testület.
A személyi juttatások esetében a hatályos rendeletben szereplő 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.

Ha a koncepció alapján történő tervezés következtében a hiány mértéke nem
vállalható, a következő hiánycsökkentési lépések kerüljenek kidolgozásra.
- racionalizálásra vonatkozó lépések vizsgálata (belső erőforrások feltárása)
- nem kötelező feladatok csökkentése
- nem kötelező feladatok elhagyása, felszámolása

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné gazd. irodavezető

146/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadta Füzesabony Város
Önkormányzat szolgáltatás tervezési koncepcióját.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

147/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a tűzoltóság
épületében található földszinti vizesblokk felújításának anyag költségére az
általános tartalék terhére 270 eFt-ot biztosít.
A kivitelezéssel a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft-t bízza meg.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.
Boda Miklós FÜV Kft. ügyvezető

148/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
elfogadja a 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Vasasné Dr. Zelei Mónika
Munkaszervezet vezető

149/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete a 149/2010.(XII.7.) határozatával
módosítja a Városi Intézményi Központ Füzesabony alapító okiratát az
alábbiak szerint:

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul

7. Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége
Alaptevékenysége:
- Alapvető szakfeladat: 801214 Általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás
- Új szakfeladat: 852011 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerű nevelése (14. évfolyam)

- Régi szakfeladat: 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- Új szakfeladat: 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban
tanulók számára
- Új szakfeladat: 855921 Kollégiumi nevelés
- Régi szakfeladat: 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
- Régi szakfeladat: 552411 Munkahelyi vendéglátás
- Új szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- Új szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Régi szakfeladat: 801115 Óvodai nevelés
- Új szakfeladat: 851011 Óvodai nevelés ellátás
- Új szakfeladat: 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése.
- Új szakfeladat: 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés
ellátás:

Óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után,
akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM
rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja.
- Régi szakfeladat: 801225 SNI tanulók nevelése, oktatása
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése
oktatása
- Új szakfeladat: 852012 SNI tanulók nevelése (1-4. évfolyam)
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése
oktatása
- Új szakfeladat: 852021 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerű nevelése (58. évfolyam)
- Új szakfeladat: 852022 SNI tanulók nevelése (5-8. évfolyam)
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése
oktatása
- Régi szakfeladat: 801313 Alapfokú művészeti oktatás
- Új szakfeladat: 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- Új szakfeladat: 852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban
- Régi szakfeladat: 802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés

- Új szakfeladat: 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 9-12/13.
évfolyam
- Új szakfeladat: 853112 SNI gimnáziumi oktatás 9-12/13. évfolyam
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Régi szakfeladat: 802166 Gimnáziumi felnőttoktatás
- Új szakfeladat: 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás 9-12/13. évfolyam
- Régi szakfeladat: 802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés
- Új szakfeladat: 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 912/13-14. évfolyam
- Új szakfeladat: 853112 SNI szakközépiskolai oktatás 9-12/13. évfolyam
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Új szakfeladat: 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás szakképzési tanfolyamokon
- Új szakfeladat: 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Új szakfeladat: 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók kollégiumi nevelése
- Régi szakfeladat: 805113 Napközi és tanulószobai foglalkozás
- Új szakfeladat: 855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
- Új szakfeladat: 855912 SNI tanulók napközi otthoni nevelés
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Új szakfeladat: 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

- Régi szakfeladat: 853211 Bölcsődei ellátás
- Új szakfeladat: 889101 Bölcsődei ellátás
- Régi szakfeladat: 853244 Családsegítés
- Új szakfeladat: 889924 Családsegítés
- Régi szakfeladat: 923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
- Új szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
- Az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében
- Fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét folyamatosan
fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásának elérését, részt vesz a könyvtárak
közötti dokumentum- és információcserében.
- Az 1997. évi CXL. törvény 65. §-a értelmében gyűjteményét és
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú
információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és
dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állománnyal rendelkezik.
- A könyvtár ellát iskola könyvtári feladatokat, így a 11/1994 MKM
rendelet 3. számú melléklete szerint feladata a gyűjtemények
folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása;
tájékoztatás
nyújtás
a
dokumentumokról
és
szolgáltatásokról; tanórai foglalkozások tartása, egyéni és csoportos
helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.
- Új szakfeladat: 910123 Könyvtári szolgáltatás
- Régi szakfeladat: 924014 Sportintézmények, sportlétesítmények
működtetése
- Új szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- Új szakfeladat: 931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
- szakfeladat: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek
pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél helyett
- Új szakfeladat: 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek,
programjainak komplex támogatása
- Új szakfeladat: 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
- Új szakfeladat 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- Új szakfeladat 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

Záradék: A Városi Intézményi Központ Füzesabony, Gimnázium,
Szakközépiskola, Diákotthon, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Családsegítő Szolgálat és Könyvtár alapító
okiratát Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.
december 7-én 149/2010.(XII.7.) képviselőtestületi határozatával 2010.
december 7-i hatállyal hagyta jóvá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Antal Annamária közoktatási ref.
Valyon István VIK igazgató

150/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott
VIK Füzesabony Általános Iskolák Intézményegysége (VIK Füzesabony,
Széchenyi István Általános Iskola, VIK Füzesabony, Telki Blanka Általános
Iskola, VIK Füzesabony, Dormándi Általános Iskola) tekintetében elfogadja az
alábbi módosításokkal kiegészített Művelődési - Pedagógiai Programot:
A Kt. 71.§-ának (1) bekezdése értelmében a tanuló az iskola magasabb
évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen
teljesítette.
E főszabály alól csak az első évfolyamon tanulók esetén van kivétel, ugyanis az
első évfolyamon a tanuló csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre,
ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan
mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.
A 2010/2011-es tanévtől kezdődően:
- Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor
szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam
végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló minősítésére
intézményünk pedagógiai programja az osztályzatokkal történő értékelés
alkalmazását írja elő. Ugyanez a szabály vonatkozik minden újonnan belépő
tantárgyra is.

- „Nem szakrendszerű oktatás” a 2011/2012-es tanév végéig tart kimenő
rendszerben. Vagyis a 2010/2011-es tanévben az 5-6. évfolyamokon, míg a
2011/2012-es tanévben csak a 6. évfolyamon zajlik nem szakrendszerű képzés.
Ezt követően az általános iskola alapozó szakaszában csak „szakrendszerű”
oktatást kíván folytatni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Valyon István
VIK igazgató
Antal Annamária
közoktatási referens
Nagy István
intézményegység-vezető

151/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a Közművelődési Megállapodás
megkötésének feltételeit elfogadta.
Feladatellátóként a Városi Intézményi Központ Füzesabony, Gimnázium,
Szakközépiskola, Diákotthon, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Családsegítő Szolgálat és Könyvtárat bízza meg:
(Székhelye: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. szám), melynek képviselője:
Valyon István igazgató.
Felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011.01.01.
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Valyon István VIK igazgató
Antal Annamária
közoktatási referens

152/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a Közművelődési Megállapodás
megkötésének feltételeit az alábbiak szerint elfogadta: Feladatellátóként a
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kft-t bízza meg (Székhelye:
Füzesabony, Rákóczi út 50.), melynek képviselője: Molnárné Simon Edit
ügyvezető.
A Feladatátadó a Rendelet 5. §-ban felsorolt alábbi közművelődési feladatok
ellátását 2011. január 1-től 2011. június 30-ig szóló határozott időtartamra átadja
a Feladatellátónak.
Felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Megállapodás aláírásra.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy kérjen fel szakértőt annak a
kivizsgálására, miszerint van-e lehetőség arra, hogy a közművelődési feladatokat
a Városi Intézményi Központ Füzesabony lássa el.
Határidő:
Felelős:

2011.01.01.
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Antal Annamária
közoktatási referens
Dudás Lászlóné gazd.ir.vez.

153/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2011. évi városi rendezvények
költségére 4.230 eFt összeget állapít meg, valamint a civil alapot 2.000 eFt
összeggel hozza létre.
Határidő:
2011. 01. 01.
Felelős:
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Antal Annamária
közoktatási referens
Dudás Lászlóné
gazdálkodási irodavezető

154/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatát elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Antal Annamária közokt. ref.

155/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
Füzesabony, Rákóczi út 50. szám alatt található Művelődési Ház és volt ÁMOR
presszó vizes blokkjainak (női és férfimosdó és WC) felújítása a 2011. évi
költségvetés kapcsán betervezésre kerül 3.500 eFt összegben.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Mann Roland irodavezető
Dudás Lászlóné gazd.ir.vez.

156/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, amely a
Füzesabony és Szihalom közötti kerékpárút építési engedélyezésére és a
kerékpárút létesítéséhez szükséges 1955 m2 nagyságú földrészlet vásárlásra
vonatkozott és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Körzeti Földhivatal számára
az egyszeri földvédelmi járulékot, az eljárási igazgatási szolgáltatási díjat
megfizeti (amelynek 50%-át Szihalom Község átvállalja a két település közti
érvényben lévő kétoldalú megállapodás alapján), illetve a Füzesabony
közigazgatási területére eső 060/6, 062/6, 062/8, 062/9, 062/12, 062/13, 062/14
hrsz-ú összesen 1955 m2 nagyságú földrészletet kerékpárút létesítése céljából
megvásárolja.

A fenti feladatok elvégzésére keretjelleggel, az ingatlantulajdonosokkal való
egyeztetések után bruttó 1.000 eFt-ot biztosít a 2011. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert arra, hogy tárgyalásokat
folytasson a költségek enyhítése érdekében.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Mann Roland városf. irodavezető
Dudás Lászlóné gazd. irodavezető

157/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésen az előterjesztésesben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a
Bánik Bt-t /3390 Füzesabony, Zrínyi út 8. sz./ hirdeti ki nyertesnek.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű 2011. január 1-től
2015.december 31-ig tartó kegyeleti közszolgálati szerződés aláírására, évi
bruttó 250.000 Ft-ért.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

158/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
121/2010.(XI.09.) határozatát a következőképp módosítja: 2006.december 13-i
ülésén hozott 179/2006.(XII.13.) határozatában foglaltakat helyben hagyja, így a
létszámcsökkentés tárgyában hozott döntését megerősíti.
A 197/2006.(XII.13.) határozat c., pontjában megjelölt III/3. munkakörre
vonatkozóan a munkakör azonosító adatait az alábbiak szerint pontosítja:
munkakör: ügykezelő, jelenlegi kulcsszám: 1430360.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

159/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a
következő döntésekhez kapcsolódó összegeket, melyek forrása a fejlesztési alap
hatályon kívül helyezi. A döntésekhez kapcsolódó 2010. december 31-én
rendelkezésre álló forrás összegét a fejlesztés alapra visszahelyezi. Ezen
beruházásokhoz kapcsolódóan forrást 2011. évi eredeti költségvetésben nem
tervez.
Határozat száma
55/2009 (III.25)
67/2009 (IV.29)
117/2009 (VI.17)
68/2009 (IV.29)
71/2009 (IV.29)
92/2009 (V.13)
136/2009 (IX.02)
93/2009 (V.13)

Megnevezés
Település rehabilitáció
Sportcsarnok felújítás

96/2009 (V.27)

Mozi átalakításhoz terveztetés
Ifjúsági és Szabadidőpark
Széchenyi I.Á.I. belső udvari
vízelvezetés
Kerecsendi úti temető előtti
parkoló
Fedett buszvárók kivitelezése

106/2009 (VI.17)
133/2009 (IX.02)
134/2009 (IX.02)
143/2009 (IX.02)
17/2010 (III.02)

Zrínyi úti rendezvények háza
Szihalmi úti fedett buszvárók
Tárkányi úton fedett buszvárók
Városközpont pályázati önerő
Autóbusz állomás átépítése
Határidő:
Felelős:

2010. 12. 31.
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné
gazdálkodási irodavezető

160/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
2011. január 1-től 2012. április 30-ig terjedő időtartamra Füzesabony Város
Önkormányzatánál a könyvvizsgálói tevékenység ellátásával az X.Audit Kft-t
bízza meg.
Határidő:
2010. 12. 31.
Felelős:
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné
gazdálkodási irodavezető

161/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
Füzesabony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:
A II. fejezet 7.§-a (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Közbeszerzési Bizottság tagjai:
-

Polgármester
Alpolgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke, vagy az általa delegált tag
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke, vagy az általa delegált tag
Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke, vagy az általa delegált tag”

Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

162/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén úgy döntött, hogy a 113/2010.(X.27.) határozatát módosítja, miszerint a
Recyco Kft a tervezőnek számla alapján fizet, ezt a számlát, valamint az ehhez
kapcsolódó bankszámlakivonatot Füzesabony Város Önkormányzatának
megküldi, és egyben felhatalmazza a polgármestert a tervezési-vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelősei:

azonnal
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

163/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén megtárgyalta, és elfogadta a Füzesabony Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2011. évi rendezvény tervét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
164/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. törzstőkéjét 425.000 Ftal felemeli. Az összeg forrása az Amortizációs alap.
A 425.000 Ft-ot a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft.
bankszámlájára való utalással bocsátja a kft. részére 2010.12.15-ig.
A törzstőke ezáltal 921.000 Ft-ról 1.346.000 Ft-ra emelkedik.
A bejegyzéssel Gulyásné Dr. Farkas Éva ügyvédet bízza meg.
Egyúttal a 48/2010.(V.10.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
Felelősei:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dr. Poczok Szabolcs
jogi és igazgatási irodavezető

165/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén úgy határozott, hogy a Get-Energy Kft. energiaszolgáltatásra vonatkozó
szerződését későbbi időpontban újra tárgyalja referencia munkák ismeretében,
és a sikerdíj mértékének csökkentése esetében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
166/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi I. féléves képviselő-testületi
munkatervét.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
167/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén úgy határozott, hogy a 125/2010.(XI.09.) és 126/2010.XI.09.)
határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

168/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
városszintű vagyonbiztosítást a Generali Biztosítóval kívánja megkötni.
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

169/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
gépjármű biztosítást a Grupama Garancia biztosítóval kívánja megkötni.
Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
7-i zárt ülésén hozott határozatok:

145/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
ülésén úgy határozott, hogy Füzesabony Város Önkormányzat Szociális
Központ magasabb vezetői beosztását Godó János /Felsőtárkány, Hegyalja út
22. sz./ nyerte el az alábbi feltételekkel.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, mely betöltésre kerül 2011.
január 01. napjával.
A magasabb vezetői megbízás időtartama 2011. január 01-től 2015. december
31-ig szól.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

170/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
zárt ülésén úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatára Csajbók Zoltán Füzesabony, Orgona út 15. szám alatti lakos részére
rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 20.000 Ft összegű átmeneti segélyt
állapít meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné gazd.ir.vez.

171/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 7-i
zárt ülésén úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatára Szücsi László Füzesabony, Tábor út 41. szám alatti lakos részére
rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 10.000 Ft összegű átmeneti segélyt
állapít meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző
Dudás Lászlóné gazd.ir.vez.

172/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i zárt
ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert Rostás Kálmán és
Bari Róza volt lakásbérlőkkel új lakásbérleti szerződés megkötésére 2010.
december 7. naptól határozott időre, 1 évre a Szent Imre út 12. szám alatti
bérlakásra vonatkozóan.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

173/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 7-i zárt
ülésén úgy határozott, hogy hozzájárul Dr. Kovács Csaba jegyző
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnéséhez, amennyiben a
Heves Megye Aljegyzői kinevezését elnyeri.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

174/2010.(XII.07.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete a 2010. december 7-i zárt ülésén úgy
határozott, hogy Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyzőt bízza meg a jegyzői
feladatok ellátásával a jegyző jogviszonyának megszűnésétől a pályázat útján
kinevezésre kerülő jegyző kinevezéséig.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

