Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 18i nyilvános ülésén hozott határozatok:

113/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Füzesabonyi Járási Hivatal kialakítása érdekében kötendő megállapodást, és azt
a mellékleteivel együtt jóváhagyja, elfogadja.
Felhatalmazza Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a
megállapodást és az egyéb szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László
Polgármester

114/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi
Központ Füzesabony magasabb vezetői állására pályázatot ír ki az alábbi
tartalommal:
A pályázatot meghirdető munkáltató: Füzesabony Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesabony Város Önkormányzat
Polgármestere
Az egészségügyi intézmény megnevezése: Egészségügyi Központ Füzesabony
3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.
Betöltendő munkakör és beosztás: Egészségügyi Központ Füzesabony
(3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.) intézményvezető, a vezetői megbízás
mellett napi 6 órában az intézmény profiljában tartozó szakrendelést is kell folytatni
A pályázó feladata: Az Egészségügyi Központ Füzesabony vezetése
Képesítési és egyéb feltételek: - orvostudományi egyetemi végzettség,
szakorvosi képesítéssel
- egészségügyi(szak)menedzseri képesítés vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés

- előnyt jelent felsőfokú közgazdasági
végzettség
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet
- a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony
fennállása, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba
történő kinevezés lehetősége
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázathoz csatolni kell: - önéletrajzot, szakmai életrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a képesítési és egyéb feltételeket igazoló iratok
másolatait
- a pályázónak az Egészségügyi Központ
Füzesabony vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseit, programját
- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul
A pályázat benyújtásának feltétele: Az előírt feltételeknek megfelelő pályázat
határidőre történő benyújtása
Bérezés: A Kjt. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: A Kjt-ben foglalt közzétételtől
számított 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő
első képviselő-testületi ülés. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának a jogát fenntartja.
A pályázatot benyújtásának helye,módja: A pályázatot „Egészségügyi
Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2
másolati példányban) kell leadni Füzesabony Város Önkormányzat
Polgármesteréhez címezve 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.) a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Titkárságán
A vezetői megbízás várható kezdő időpontja: 2012. december 1.
A megbízás megszűnésének várható időpontja: 2017. november 30.

A megbízás időtartama: 5 év
A pályázatot 30 napra közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Központ
internetes oldalán, valamint közzé kell tenni az Egészségügyi Közlönyben és a
helyben szokásos módon is.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
115/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
tudomásul veszi, hogy 2013. január 1-jével a törvény erejénél fogva a
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása megszűnik.
A 2013. január 1-je után történő esetleges felülvizsgálatot és módosítást
követően létrehozandó Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásában
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részt venni.
A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásában eddig ellátott kötelező
feladatok 2013. január 1-jét követően történő ellátásáról a Képviselő-testület a
későbbiekben dönt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

116/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Az „A” típusú pályázat esetében 10 főt 2.400 Ft/hó
összeggel kíván támogatni, a „B” típusú pályázat esetében 1 főt 2000 Ft/hó
összeggel kíván támogatni, mely betervezésre kerül a 2013-as évi
költségvetésbe.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Gulyás László polgármester

117/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő
támogatását az alábbi 9 tanulónak ítéli oda a 2012. szeptember 01. - 2013. január
31-ig terjedő időszakra, öt hónapon keresztül 7.000 Ft összegben:

Név
Antal László
Bukta Nóra
Lőrincz Bianka
Gál Edina
Kovács Dóra
Jacsó Marcell
Szamosi Dániel
Garamhegyi Balázs
Berkes Anna

Lakcím
Füzesabony Mátyás kir. út 79.
Füzesabony Ifjúság út 1.
Füzesabony Radnóti út 14.
Füzesabony Hunyadi út 52.
Füzesabony Egyetértés út 4/B 2/7
Füzesabony Egyetértés út 9.
Füzesabony Virág út 8.
Füzesabony Egyetértés út 4/B 3/11
Füzesabony Dózsa Gy. út 78.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

118/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a VIK Füzesabony
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a maximális csoportlétszám
átlépést a Szilva csoportban (26 fő) engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

119/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
Berényi Géza által bruttó 2.000.000. Ft-ért felajánlott füzesabonyi 1377/24 hrszú ingatlant nem vásárolja meg.
Tudomásul veszik a Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységének
felajánlását a makadámútra vonatkozóan és a járda, villanyoszlop marad a
jelenlegi helyén.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Gulyás László polgármester

120/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
Füzesabony Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására;
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának 2012. évi
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. Füzesabony Város lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő vagy a feletti.
II. Füzesabony Város Önkormányzata helyi adó bevezetéséről döntött és 2012
évben ilyen jogcímen 349 300 e Ft bevételt tervez.
III. Füzesabony Város önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 50 693 e
Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el 2012. I. félévre vonatkozóan.
.
IV. Füzesabony Város önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő:
Felelős:

2012. november 5.
Gulyás László polgármester

121/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
Füzesabony Város városszintű vagyonbiztosítása tárgyában a 2013. évre
vonatkozóan maximum 5 biztosítási ajánlatot kér vagyonbiztosítások terén,
majd a beérkezett ajánlatok alapján dönt a Képviselő-testület.
Az ajánlat terjedjen ki az alábbiakra:
- a biztosítandó vagyonkör: valamennyi vagyonra együttesen terjedjen ki,
- biztosítás időtartama: 3 év
- a biztosítási érték a 2012. évi beruházások összegével növekedjen,
- a biztosító kockázatvállalása terjedjen ki elemi és természeti kár, üvegkár,
tűzkár, betöréses lopás, felelősségbiztosítás, közterületen lévő műtárgy
rongálása
- az ajánlatok beérkezésének határideje: 2012. december 5.
- maximum 5 ajánlat bekérése szükséges az alábbi társaságoktól:
K& H, Groupama Garancia Biztosító, Generali Providencia Biztosító,
Union Biztosító, Allianz Biztosító.
A gépjármű kötelező felelősség és casco biztosítások esetében felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2012. november 30-ig a meglévő szerződéseket írásban
felmondja, és a fent megnevezett biztosító társaságoktól a maximum 5 ajánlatot
bekérje kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén a teljes gépjármű
állományra vonatkozóan.
A casco biztosításra a 2012. évben is biztosított 3 gépjárműre szükséges a
maximum 5 ajánlat bekérése, a vállalt önrész 10%, de minimum 100 000 Ft.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

122/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
Vasutas Települések Szövetségéből 2012. december 31. napjával kiválik.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

123/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Pusztaszikszó
vízellátásának megoldása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységét az
előkészítésre.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

124/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Posta és a
Polgármesteri Hivatal között viszonylag egy nyomvonalon található 3
mogyorófa nem kerül kivágásra. A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 20
darab facsemetét ültessen egy sorban.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

125/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2012. évi 600.000 Ft összegű bérleti díját
kompenzálja a 2012. évben a Mátyás király út 29. sz. alatti telephelyen elvégzett
felújítások összegével, melyek értéke szintén 600.000 Ft
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

126/2012.(X.18.) képviselő-testületi határozat
I.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván kiírni
első körben a
a. Teleki Blanka Általános Iskola és Sportcsarnok
b. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
c. Művelődési Központ
fűtéskorszerűsítésének az Energo-Pont Kft. által elkészített koncepció alapján
történő megtervezésére és pályázatírásra, melyet a későbbiekben megnyíló uniós
pályázatban kíván benyújtani.
Forrása a Fejlesztési alap.

II.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván kiírni
második körben a
a. Polgármesteri Hivatal
b. Széchenyi István Általános Iskola
c. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
fűtéskorszerűsítésének az Energo-Pont Kft. által elkészített koncepció alapján
történő megtervezésére és pályázatírásra, melyet a későbbiekben megnyíló uniós
pályázatban kíván benyújtani.
Forrása a Fejlesztési alap.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gulyás László polgármester

