Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
30-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

186/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a következőképp határozza
meg:

I. Tervezés módszere
A Szervezetfejlesztés során – melyet 5 évig köteles fenntartani az
önkormányzat - a költségvetés tervezési folyamat pályázatban
megfogalmazott kritériumainak megfelelően kerül megtervezésre a 2012. évi
költségvetés. (1. melléklet)
II. Az ellátandó feladatok körének meghatározása:
A takarékossági intézkedések során az a döntés született, hogy az ellátandó
feladatok körét 2012-ben a koncepció során újra tárgyalja a képviselő testület.
.
III. Bevételek tervezése szintén a szervezetfejlesztés pályázat során javasolt
önkormányzati szintű tervezési modell alapján történik. (1. melléklet)
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 2011. évi tény adat alapján kell előírni.
Ide tartoznak a bérleti díjak, illetve a közüzemi díjak továbbszámlázásából
keletkező bevételek.
Saját bevételként kell figyelembe venni az igazgatási bevételeket, bérleti
díjakból származó bevételeket, valamint az önkormányzat területén
kiszabott különböző bírságokat. Az önkormányzati telkek értékesítése
árverés útján.

Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeket az érvényes
szerződés, illetve helyi önkormányzati rendeletben szabályozott díjakkal kell
figyelembe venni.
A kommunális adó 100%-a működési bevételként kerül figyelembe vételre. Az
iparűzési adó működésre és kötvény törlesztésre használható fel.
Átvett pénzeszközök:
- OEP-től átvett pénzeszközök 2011.évi szinten
- Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök érvényes normatívák szerint
- Egyéb címen átvett pénzeszközök érvényes szerződések, megállapodások
szerint
- Szociális kiadásokra átvett pénzeszközök 2011. évi szinten
Helyi adók:
- Helyi adórendelet alapján kell tervezni
- Tartalékot kell képezni a felajánlott IPA részre.
- Az országgyűlés által elfogadandó törvény függvényében bővíthető.
Átengedett bevételek:
- A gépjárműadót az önkormányzat hatályos helyi adórendelete alapján kell
tervezni.
- Az SZJA bevételek pedig a 2012. évi költségvetési törvény előírásai
alapján kell figyelembe venni.
Költségvetési támogatás:
- 2012.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján
Felhalmozási bevételek:
- a csatornamű üzemeltetésért és az ivóvíz minőség javító berendezés
használatáért fizetett bérleti díj összegét megállapodás szerint. A takarékossági
intézkedések keretében a díjak emeléséről döntött a képviselő testület, a
felülvizsgálat december hónapban esedékes.
- A kötvényforgatásból keletkező bevételeket, a kötvény törlesztés
bevételeként 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:
2012.évi engedélyezett létszámkeret:

Polgármesteri
Hivatal
Egészségügyi
Központ
Szociális Központ
Városi Intézményi
Központ
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3 álláshely megszüntetésre kerül a létszámkeret meghatározásakor. A szociális
mikrotársulás december 31-el történő megszűnése miatt, és mivel az új gesztori
feladatot a január 1-től fennálló mikrotársulásban Mezőtárkány látja el –
továbbiakban, mint munkáltató – így a Szociális Központ létszáma a
mikrotársulás költségvetésébe fog bekerülni. Az önkormányzatnál a dologi
kiadások teljesítése marad.
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
minimális 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:
2011. évi teljesített adatok növelve a várható inflációval.
j.)Étkezési hozzájárulás:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelező minimális mértékben.
Közalkalmazottaknak nem kerül betervezésre.
k.)Megbízási díj:
A megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok személyi juttatási
kiadását a 2011. évi teljesítési szinten kell tervezni.
a.) Képviselők tiszteletdíja:
70 %-al csökken

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 2011.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
tervezése az engedélyezett álláshelyek alapján 5.000 Ft/fő/év összegben.
Dologi kiadások:
2011.évi teljesítés - csökkentve egyszeri kiadásokkal (évközi egyszeri
pótelőirányzatok) -mindez növelve a várható infláció mértékével.
Kivéve:
- Étkeztetés költségei
(A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadásokat a SODEXHO árakkal és
a 2011. évi átlagos étkezők számával kell tervezni.)
- Épület karbantartás költségei (elfogadott karbantartási terv alapján)
- A városi rendezvények terve és költségvonzata az OKSB javaslata alapján
kerüljön beépítésre.
- A 2012-ben a FÜV Kft. részére szerződések alapján fizetett összegek a
decemberben elfogadásra kerülő üzleti terv, illetve finanszírozási terv
alapján kerüljenek beépítésre.
- Utak kátyúzására, járdák karbantartására tervezni kell 7.000.000,- Ft
összeget a költségvetésben.
- A Szociális Központ nappali demens ellátásához szükséges bútorzat
beszerzését javasolt a dologi kiadások között tervezni.
- Karbantartások vonatkozásában elkülönített keretösszeg: VIK: 2.000 eFt,
Polgármesteri Hivatal 2011. évi szint 10 %-os zárolással.
Kötelezően tervezendő:
Tehetséggondozó alap
Rákóczi út 42.sz. társasház közös költsége
4/2009 (I.28.) rendelet „Füzesabony legvirágosabb portája”
100.000 Ft
5/2009 (II.11.)rendelet „Füzesabony ünnepi fényei” díjazásokra
100.000 Ft
Hó takarítási munkálatokra
Ft
Díszkivilágítás le és felszerelés
Közvilágítási lámpatestek pótlása
Leader – Füzesabony régészeti kiállító helyének megújítása
653 000 Ft
Leader – Környezettudatosság

500.000 Ft
150.000 Ft
díjazásokra

1.500.000
600.000 Ft
200.000 Ft

132 500 Ft

Start munka program: 35 fő foglalkoztatására kerül sor a 2012-es év során,
melynek kapcsán 100 %-os állami támogatást kap önkormányzatunk. A
támogatás kiterjed a foglalkoztatottak bér és járulék kiadásaira, melynek összege
28 602 000 Ft, valamint eszközbeszerzésre, melynek összege 12 976 500 Ft. A
pályázat keretében lehetőség van munka és védőruházat, szerszám, kisgépek,
traktorok vásárlására. A foglalkoztatás keretében részt vevők a közutak, a
csapadékvíz elvezető árkok valamint az illegális szemétlerakó helyeket tartják
karban, tisztítják meg.
V.Beruházások, fejlesztések:
A gazdasági program célkitűzéseit, illetve a jelenlegi pályázati lehetőségeket
figyelembe véve a következő beruházások várhatók 2012-ben:
• Szociális Központ beruházás
• Füzesabony-Szihalom kerékpárút
• Sportcsarnok felújítás pályázati önerő 3 922 e Ft 57/2011. (III.29.)
• Településrehabilitáció maradvány, kb. 13 millió Ft
Lehetőség szerint pályázatok útján 2012-ben még megvalósulhatnak a
következő beruházások:
• parkolási problémák megoldása: 5.000.000 Ft
• utak, járdák karbantartása: 7.000.000 Ft
• forgalomirányító táblák pótlása: 250.000 Ft
• közterületek, parkok, játszóterek karbantartása: 300.000 Ft
• pályázati önerőkhöz pénzeszköz elkülönítés: 2.000.000 Ft
• A Pusztaszikszón élő külterületi lakosok beköltöztetésére, bérlakások
kialakításához, alkalmas pályázat esetén forrást biztosít.
Tájékoztató jelleggel:
Széchenyi István Általános Iskola
- F - Tornaterem vizesblokkjainak teljes felújítása, valamint a hozzá
tartozó folyosók, ajtók festése
kb.
1.000.000.- Ft
- F - Belső udvar balesetveszély elhárítása: újra aszfaltozása,
csapadékvíz elvezetése
kb. 5.000.000.- Ft
-

B - Tantermi bútorok /iskolapadok, székek/ cseréje
1.000.000.- Ft

Teleki Blanka Általános Iskola
- F - Nyílászáró cseréje (ajtók, ablakok cseréje, hőszigetelés,

kb.

födémszigetelés, vakolás, festés) / Pályázat esetén!/
45.000.000.- Ft
- F - Az 1956-os vizesblokk teljes felújítása /2db/
1.700.000.- Ft
- F - Pincei részen kis tornaterem kialakítása 1-4.o-ig
500.000.- Ft
- F - Pincei részen asztalitenisz terem kialakítása
(kb. 1050x530 cm terület).
250.000.- Ft
- F - Pincei részen a folyosó részleges rendbetétele
70.000.- Ft
- B - Tantermi bútorok (székek, asztalok, szekrények)
1.000.000.- Ft
- F - Szertárak kis foglalkoztatókká történő átalakítása
160.000.- Ft
Sportcsarnok
- F - Sportcsarnok vizesblokkjainak teljes felújítása
/Pályázat esetén!/
10.000.000.- Ft
- F - Sportcsarnok külső homlokzatának rekonstrukciója
/Pályázat esetén!/
10.000.000.- Ft
- F - Belső tereinek festése, javítása /Pályázat esetén!/
5.000.000.- Ft
- F - Sportcsarnok világításának felújítása
2.000.000.- Ft

kb.
kb.
kb.

kb.
kb.
kb.
kb.

kb.

kb.
kb.
kb.

Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
- F - A csoportszobákhoz tartozó mosdók teljeskörü folyamatos
felújítása
kb.
500.000.Ft/mosdó
- F - A kerítés lábazatának cseréje
kb. 2.000.000.- Ft
- F - Technikai dolgozók öltözőjének teljeskörü felújítása
kb.
200.000.- Ft
- F - Bejárati ajtók előtti rész térkövezése
kb.
1.000.000.- Ft
Pöttömke Bölcsőde
- F - 1 csoport teljes felújítása, festése, parketta javítása
200.000.- Ft
Hétszínvirág Bölcsőde

kb.

-

F - A fűtést leválasztani az óvoda rendszerérő, eddig pazarlás
volt
kb.
3.000.000.- Ft
- F - 2 db bejárati ajtó cseréje, mely a csoportszobákat közvetlenül az udvarral köti össze
kb.
200.000.- Ft
- F - Kerítés csere 35 m beton alj pala vagy drót
kb.
500.000.- Ft
Hétszínvirág Óvoda
- F - Női mosdó kialakítása, mert „bádog kalitkában” van a felnőtt
mosdó együtt a gyerekekkel
kb.
- F - Főbejárat lépcsőjének felújítása (szétmállik, töredezik)
500.000.- Ft
- F - Főbejárat fölé előtető készítése
400.000.- Ft
- F - Az óvoda bejáratainak kitolása, annak érdekében, hogy
aulát tudjunk kialakítani
300.000.- Ft
- F - Az udvar kerítésének cseréje és a nagykapu felújítása
1.000.000.- Ft
Alapfokú Művészeti Iskola
- F - Hangszigetelés a termekben
- F - Ajtók szigetelése
900.000.- Ft

300.000.- Ft
kb.
kb.

kb.
kb.

kb. 2.500.000.- Ft
kb.

Könyvtár
- F - Vizesblokk felújítása, tisztasági festés, padlózat javítása
200.000.- Ft
Az összes felújítási, beruházási igény: 96 380 000 Ft

kb.

Átadott pénzeszközök:
Működési célú kiadások :
- A takarékossági intézkedések során a támogatások felülvizsgálatáról döntött
a képviselő testület.
2012. évi támogatások
Polgárvédelem (Füzesabony Város)
0 Ft
FSC
2011. évi szinten
VTV
4.500 eFt
Felsőfokú hallgatók támogatása + Bursa Hungarica 500.000 Ft + 500.000 Ft

Civil alap
Babakötvény
Kistérség tagdíjKistérség

által

500 eFt
100 eFt
meghatározott

összeg

Orvosi ügyelet
Kistérség által meghatározott összeg
Tagintézményi, kistelepülési támogatás Kistérség által meghatározott összeg
- Fejlesztési célú kiadások: érvényes megállapodás és Önkormányzati
rendeletben meghatározottak alapján
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások:
- Jogszabályi előírások szerint
- A 70 éven felüliek szemétszállítását jövedelemhez kell kötni.
Rendelettervezet a novemberi ülésre kerül benyújtásra.
- A köztemetés ellátására a legkedvezőbb ajánlatot elfogadni, és szerződést
kötni a szolgáltatóval.
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 e Ft-os összegben.
Működési céltartalékot kell képezni intézményi-önkormányzati működési
jellegű pályázatok önerejeként 3.000 e Ft-os összegben. Ezen felül tartalékot
kell képezni a különböző számítástechnikai és egyéb gépek pótlására
javítására korszerűsítésére. ( 2000 e Ft). Egészségügyi Központ számára
céltartalék elkülönítése 3.000.000 Ft
Céltartalékként kell megtervezni az amortizációs alap, lakásalap, árvizes
alszámla 2012. évi várható összegét, amennyiben beruházáshoz, felújításhoz
nem rendeli az önkormányzat.
VI.Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója:
A 2011. 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 2012.év tekintetében sem.
Füzesabony Város Önkormányzata, az állami támogatáson felül a 2012. évi
költségvetésében 500 e Ft-os támogatást biztosít a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére.
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
Önkormányzat.

ismeretében

tesz

javaslatot

a

Cigány

Kisebbségi

A koncepció kialakításának kapcsán ha a koncepció alapján történő tervezés
következtében a hiány mértéke nem vállalható, az alábbi hiánycsökkentési
lépések kerülnek kidolgozásra.
- racionalizálásra vonatkozó lépések vizsgálata (belső erőforrások feltárása)
- nem kötelező feladatok csökkentése
- nem kötelező feladatok elhagyása, felszámolása
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

187/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
Füzesabony Város városszintű vagyonbiztosítása tárgyában a 2012. évre
vonatkozóan legalább 5 biztosítási ajánlatot kér, majd azok alapján a 2011.
december havi ülésen dönt a képviselő-testület.
Az ajánlat terjedjen ki az alábbiakra:
- a biztosítandó vagyonkör: valamennyi vagyonra együttesen terjedjen ki,
- a biztosítási érték a 2011. évi beruházások összegével növekedjen,
- a biztosító kockázatvállalása terjedjen ki elemi és természeti kárra,
üvegkárra, tűzkárra, betöréses lopás elleni biztosításra, vezetékes-víz
kárra.
- az ajánlatok beérkezésének határideje: 2011. december 15.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

188/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. november 30-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy:
1.
Zártkörű felhívással kell pályázatot kiírni könyvvizsgálói feladatok ellátására:
Ajánlat benyújtására az alábbi könyvvizsgálókat vagy könyvvizsgáló
szervezeteket kell felkérni:
Agria Privát Kft. képviseletében: Szlama Mária
dr. Zagyva Béla Eger
Szilágyi Magdolna Gyöngyös
Ungváriné Fenyves Beáta Heves
X-Audit Kft. Füzesabony Szentkorona út 9.
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a 2011.09.30-i mérleg főösszeget, a
pénzforgalmi főösszeget, valamint az önálló intézmények számát.
2.
A szerződés időtartama:1 évre ad megbízást a képviselő-testület folyamatos
könyvvizsgálatra.
3. A pályázat kiírásában meg kell jelölni, hogy ezen feladatot, csak költségvetési
minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló végezhet.
4. Pályázati feltételként a képviselő-testület az alábbi információkat kéri:
a) banki igazolás
b) referenciák
c) információ a pályázó pénzügyi helyzetéről
5. Fizetési feltételek:
Folyamatos megbízás esetén negyedéves számlázás
6.
A pályázat kiírásának határideje: 2011. december 05.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2011. december 20.
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2012. februári ülés
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

189/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát,
amely a Füzesabony, Turul út 2/a szám alatti volt Gyermekorvosi Rendelő –
Védőnői Szolgálat épületszárnyának elbontására és a terület letakarítására
vonatkozott és úgy határozott, hogy a Füzesabony, Turul út 2/a szám alatti volt
Gyermekorvosi Rendelő – Védőnői Szolgálat épületszárnyának elbontására és a
terület letakarítására bruttó 1.240.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a bontási munkák elindításra.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Mann Roland városfejl. ir.vez.
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
Dr. Poczok Szabolcs
jogi és igazgatási ir.vez.
190/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-i
ülésén megtárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, amely a
települési
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára/elkészítésére
vonatkozott és úgy határozott, miszerint felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezze a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának soron
következő ülésén azt, hogy tűzzék napirendre a 2002-ben elkészült (7 települést
magába foglaló) közös, településenként részletezett Környezetvédelmi Program
felülvizsgálatát/elkészítését. Az itt elhangzottakról tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Mann Roland városfejl. ir.vez.
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
Dr. Poczok Szabolcs
jogi és igazgatási ir.vez.

191/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatát elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Dr. Bán János aljegyző
192/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és a Közművelődési Megállapodás
megkötésének feltételeit az alábbiak szerint elfogadta: Feladatellátóként Poczok
Tímea Füzesabony, Fecskekert út 14. szám alatti lakossal köt megállapodást.
Feladatátadó a Rendelet 5.§-ban felsorolt alábbi közművelődési feladatok
ellátását 2012. január 1-től 2012. december 31-ig szóló határozott időtartamra
átadja a Feladatellátónak.
Felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Megállapodás aláírásra.
Határidő: 2012.01.01.
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jgyző
Dr. Bán János aljegyző
Antal Annamária közokt. referens
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

193/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-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 főigazgató. Felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési
Megállapodás aláírásra.
Határidő: 2012.01.01.
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jgyző
Dr. Bán János aljegyző
Antal Annamária közokt. referens
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
Valyon István
VIK főigazgató

194/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2012. évi városi rendezvénytervet 3.300.000 Ft összeggel elfogadja, a
LEADER pályázat rendezvénye - Környezettudatos nevelést elősegítő
rendezvénnyel kiegészítve 662.500 Ft-tal, mely betervezésre kerül a 2012. évi
városi költségvetésbe.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jgyző
Dr. Bán János aljegyző
Antal Annamária közokt. referens
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
Poczok Tímea
közművelődési munkatárs

195/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Füzesabony,
Széchenyi út 23. I. számú lakás felújítását nem végezteti el tekintettel az
önkormányzat gazdasági helyzetére.
Határidő: azonnal
Felelősök: Gulyás László polgármester
196/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 30-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
hozzájárul a Füzesabony Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet 4. § (14) bekezdésében foglalt 10%-os zárolás feloldásához az
Városi Intézményi Központ Füzesabony tekintetében, a bér jellegű előirányzat
esetében 8 % zárolást feloldja.
A Képviselő-testület elrendeli a megfelelő előirányzati sorokra történő
visszavezetését, továbbá hogy a fel nem használt összeg, a hitel előirányzat
csökkentésére kerüljön felhasználásra.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jgyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
197/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 30-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális feladatot 2012. január 1-től a
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásán belül kívánja ellátni.

Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

198/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 30-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
hozzájárul a Füzesabony Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet 4. § (14) bekezdésében foglalt 10%-os zárolás feloldásához az
Egészségügyi Központ tekintetében, a bér jellegű előirányzat esetében a zárolás
100 %-át, a dologi előirányzat esetében a zárolás 50 %-át feloldja.
A Képviselő-testület elrendeli a megfelelő előirányzati sorokra történő
visszavezetését, továbbá hogy a fel nem használt összeg, a hitel előirányzat
csökkentésére kerüljön felhasználásra.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

199/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 30-i
ülésén úgy határozott, hogy a Széchenyi út 2-4-6 szám belső udvara, valamint a
Zeneiskola bejárónál lévő egyenetlenségek kijavításával a Füzesabonyi
Városüzemeltetési Kft-t bízza meg a Start munkaprogramban résztvevők
támogatásával gépi erő igénybe vételével.
Határidő: értelem szerint
Felelősök: Gulyás László polgármester
Juhász József FÜV Kft. vezető

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
30-i zárt ülésén hozott határozatok:
200/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november
30-i ülésén úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatára Antal Marianna Füzesabony, Széchenyi út 49. szám alatti lakos
részére rendkívüli élethelyzetére való tekintettel 10.000 Ft összegű átmeneti
segélyt állapít meg, melynek forrásaként a bizottság segélykeretét jelöli meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető

201/2011.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat

I.

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
november 30-i képviselő-testületi ülésén a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot elbírálta, és úgy
határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A”
típusú Ösztöndíjpályázatát az alábbi hallgatóknak ítéli meg, akik 2
féléven át havi 2400 Ft-ban részesülnek, mely betervezésre kerül a
2012. évi költségvetésbe:
Szeredi Krisztina
Szabó Ivett
Tuza Barbara
Medgyesi Márton Vilmos
Budai Kitti Diána
Juhász Kinga
Kelemen Dániel
Medgyesi Gréta Dalma
Püspöki Gabriella
Kiss Virág
Horváth Evelin
Boda Gergely

II.

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
november 30-i képviselő-testületi ülésén a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot elbírálta, és úgy
határozott, hogy az alábbi hallgatók Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati „A” típusú Ösztöndíjpályázatát elutasítja, melynek
okaként a forráshiányt jelöli meg:
Tóth Alexandra
Suth Loránd Dániel
Kiss Alma
Veres Péter
Máté Edit
Kelemen Adrienn
Pethő Noémi
Bársony Viktória
Balázs Réka
Szalai Gréta
Gál Edina
Zágonyi Csilla
Gregus Tamás
Székely Enikő
Gál Bernadett
Berkes Anna
Bartók Brigitta
Antal Angelika

III.

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
november 30-i képviselő-testületi ülésén a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot elbírálta, és mivel
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „B” típusú
Ösztöndíjpályázatára nem nyújtott be senki kérelmet, így azt
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Dr. Bán János aljegyző
Bényeiné Gombos Rita
mb. gazdálkodási irodavezető
Antal Annamária közoktatási referens

