Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-i
nyilvános ülésén hozott határozatok

22/2011.(II.08.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. február 8-i
ülésén első fordulóban megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésére
vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy az alábbiak figyelembevételével
elfogadja a II. fordulóra történő előterjesztését.
- Városi Intézményi Központ Füzesabony karbantartása 15.000 eFt
összegben kerüljön tervezésre.
- Közalkalmazottak részére 3.000 Ft/hó/fő cafetéria biztosítása.
- Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére az eredeti javaslat 50 %-a kerüljön
tervezésre. /1.523 eFt/
- 10 %-os zárolás elrendelése személyi juttatás, járulék és dologi kiadások
tekintetében.
- FSC támogatás 7.017 eFt.
- Városi Televízió támogatása 2011. évben 10.330 eFt.
- Civil alapra 2011. évben 2.000 eFt biztosítása.
- Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. működésére 2011. évben 30.000 eFt
biztosítása.
- Városi rendezvényekre 2011. évben 4.230 eFt biztosítása.
- Polgármesteri Hivatalban egy fő álláshely zárolása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
megbízott jegyző
Dudás Lászlóné gazd. ir.vez.

23/2011.(II.08.) Képviselő-testületi határozat
I.
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Füzesabonyi-, Hevesi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete részére a Füzesabony, Rákóczi út 62. szám alatt
található ingatlanban további 16,56 m2 alapterületű helyiséget ingyenes
használatba adja földhivatali bejegyzés nélkül, a területarányos közüzemi díjak
továbbszámlázása mellett. A közüzemi számlák továbbszámlázására külön
megállapodás köttetik.
II.
A Füzesabonyi Vöröskereszt kérelmének helyt adva Füzesabony Város
Önkormányzat a jelenleg használt 12,76 m2 alapterületű helyiséget visszaveszi,
és használatra átadja az 5,6 m2, valamint 21,54 m2 alapterületű
irodahelyiségeket, a területarányos közüzemi díjak továbbszámlázása mellett. A
közüzemi számlák továbbszámlázására külön megállapodás köttetik.
A használatba adással egyidejűleg az üzemeltetési szerződés módosítása
szükséges.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
polgármestert az üzemeltetési szerződések aláírására.

Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
megbízott jegyző
Dudás Lászlóné gazd. ir.vez.
Dr. Poczok Szabolcs jogi és ig. ir.v.

24/2011.(II.08.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete a 2011. január 8-án megtartott ülésén
megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, amely a
Sodexo étkeztetési kiszállítási helyei megközelíthetőségének javítására
vonatkozott, és úgy határozott, hogy a Teleki Blanka Általános Iskola és a
Széchenyi Általános Iskola területén a zúzottköves útpálya kialakítására bruttó
1.070.000 Ft. összeget különít el a Városi Intézményi Központ Füzesabony
karbantartási soron tervezett összeg terhére.
A Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatti Szociális Központnál bruttó 675.000 Ft.
nagyságú összeg kerüljön betervezésre a költségvetés 2. fordulójában.
A két általános iskola vonatkozásában felhatalmazza a Városi Intézményi
Központ Füzesabony igazgatóját, míg a Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatti
Szociális Központnál a Szociális Központ vezetőjét az előkészítő munkák
elindítására, majd a kivitelezés lefolytatására.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika mb. jegyző
Mann Roland városfejlesztési irodavezető
Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
Valyon István VIK igazgató
Godó János Szociális Központ vezető

25/2011.(II.08.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 8-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy az
Egészségügyi Központ beruházási projekttel kapcsolatos projektmenedzsment
költségekre vonatkozóan nem biztosít fedezetet.

Határidő.
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika mb. jegyző
Mann Roland városfejlesztési irodavezető
Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-i
zárt ülésén hozott határozat

21/2011.(II.08.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 8-i zárt
ülésén úgy határozott, hogy a költségvetés második fordulóban történő
tárgyalására a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. terjessze elő a költségvetését
30.000 eFt összeggel, amely tartalmazza a kft. előzőleg beterjesztett
költségvetésében szereplő valamennyi feladatot.
A képviselő-testület Boda Miklós ügyvezető utazási költségtérítését a
törvényben meghatározott 9 Ft/km összegben állapítja meg 2011. január 1-től.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Boda Miklós FÜV Kft. vezető

