Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i
nyilvános ülésén hozott határozatok:

7/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
járóbeteg-szakellátási feladat ellátását 2013. április 30. napját követően is
folytatni kívánja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről 2013.
február 15-ig tájékoztassa az emberi erőforrások miniszterét.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Gulyás László polgármester

8/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 14-i
ülésén első fordulóban megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésére
vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy az alábbiak figyelembevételével
elfogadja a második fordulóra történő előterjesztését.

1.

Az önkormányzati busz üzemeltetése 2013. március 1-től a Füzesabonyi
Városüzemeltetési Kft. részére átadásra kerül. A FÜV Kft. vállalja, hogy
nullszaldósan üzemelteti.

2.

A képviselő-testület nem tárgyalja a kommunális adó év közbeni
emelését.

3.

A VIK Füzesabony karbantartási keretéből
átcsoportosításra kerül az FSC támogatására.

2

millió

forint

A közmunkaprogram önerejéből 2 millió forint kerül átcsoportosításra az
FSC támogatására.
A képviselői tiszteletdíjak 10-%-al történő csökkentéséből eredő
megtakarítás átcsoportosításra kerül az FSC támogatására.

4.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megszüntetését a képviselő-testület
leveszi napirendről, marad 2013-ban is a négy állandó bizottság,

5.

A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság segélykeretét 1
millió forintra, a polgármesteri segélykeretét 800 eFt-ra emeli meg. A
védőnői szakfeladat csökken, melyből 400 eFt a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, 50 eFt a polgármester segélykeretét növeli

6.

A 70 éven felüliek szemétszállítási kedvezményére betervezett összeg a
Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz átadásra kerül, és a bizottság dönt
a segélyről.

7.

A temetési segély megszüntetésre kerül, a köztemetés 1 millió forintos
előirányzata betervezésre kerül.

8.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez az önkormányzat
biztosítja a tárgyi feltételek, a fenntartási költséget. Ezen felül forrást nem
tud biztosítani a hiány nélküli költségvetés okán.

9.

Az adós határozatok kézbesítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói végzik.

10.

Bölcsődefejlesztésre indul pályázat, a pályázat írással megbízzák a Heves
Megyei Területfejlesztési Ügynökséget, melynek a forrását a Fejlesztési
alap terhére biztosítják.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester

9/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
2012. december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
Füzesabony Város Önkormányzata az adósságátvállalásban való részvételt
elfogadja.
Füzesabony Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik
olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemekhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének
biztosításául szolgál.

Füzesabony Város önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert és a Jegyzőt az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítésére és a
szükséges nyilatkozatok megtételére, a megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Gulyás László polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

