Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 22-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozatok

61/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Az SZMSZ (Ügyrend) IV. fejezete /A testületi döntések előkészítése és végrehajtása/
6. pontja az alábbiak szerint változik:
„6. Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartás, együttműködés
–
A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzattal külön kötött
megállapodás alapján tartja a kapcsolatot
–
A Gazdálkodási Iroda által ellátja a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, hatásköröket”
Az SZMSZ (Ügyrend) V/B. fejezete /A belső szervezeti egységek feladatkörei/ /3/
Gazdálkodási Iroda Ellátja az alábbi q., ponttal egészül ki:
„q.) a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat.”
Az SZMSZ (Ügyrend) VI. fejezet VI/A Egyéb szabályok az alábbi francia bekezdéssel
egészül ki:
„- A Gazdálkodási Irodavezető mint gazdasági vezető felel a nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok jogszerű
végrehajtásáért. A Jegyző a munkaköri leírásban kijelöli azt a személyt, aki a
gazdasági vezető akadályoztatása esetén a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos
feladatok ellátásában helyettesíti.”
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

62/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony város Képviselő testülete megtárgyalta az előterjesztésben leírtakat és úgy
határozott, hogy az eddig végzett előkészítő munka folytatásaként a „Füzesabony
város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú KEOP7.1.0/11-2013-0008 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési,
PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes beszerzéseket megindítja.
Megbízza a testület a Polgármestert, hogy a beszerzésekhez kapcsolódóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal ill. értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

63/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás
(ETT/EGTC) –annak alapító tagjaként – létrehozásának meghirdetését és a szakmai
koordinációt vállalja, mint a Kárpát-medencei Hangya SCE alapító tagja is. Vállalja
továbbá, hogy az ETT részére, a működési engedély rendelkezésére állását követően,
székhelyi ingatlan használati lehetőséget biztosít.
Felkéri a Hangya SCE illetékes testületeit, vezetését, hogy az ETT létrehozásával
kapcsolatos feladatok szervezési, illetve előkészítő munkáiban vele együttműködésben
vegyen részt.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
64/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Képviselő testülete megtárgyalta a MÁV Budapest-Miskolc vasútvonal
fejlesztése kapcsán átalakítandó aluljáró tervezet építési (átalakítási) munkáit és úgy
határozott, hogy tervezői ismertetést kér a tervek szerint átalakítandó (építendő)
aluljáró építésével kapcsolatban.
A képviselő-testület a terv egyeztetést megelőzően már most nyilatkozik arról, hogy
Füzesabony Város Önkormányzata mint ügyfél kizárólag abban az esetben támogatja a
tervezett építési (átalakítási) munkákat, amennyiben az összhangban áll Füzesabony
Város Önkormányzat városfejlesztési elképzeléseivel, Rendezési tervével, és az ÉszakDéli városrész között kialakult közlekedési rendet szem előtt tartva biztosítja a
lakosság zavartalan, akadálymentes átjáráshoz kapcsolódó érdekeit és szabad
mozgáshoz való jogát.
Megbízza a testület a Polgármestert, hogy a tervezői egyeztetést készítse elő, és a
határozatról a MÁV képviselőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester
64-1/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. május 22-i ülésén úgy
határozott, hogy kizárólagos egyetértési jogot kér az önkormányzat a terv
egyeztetéskor.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester

65/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
/5350 Tiszafüred, Húszöles út 149./ által benyújtott Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a
szerződés megkötésével egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester
66/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Füzesabony Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a 2014/2015-ös nevelési évben 5
csoportot indít.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
67/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 22-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást kiegészíti az alábbiak
szerint:
„8.) Füzesabony Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rögzíti,
hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.”
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
Paczók András RNÖ elnöke

68/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
I. Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a 2014.
május 22-i ülésén az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 26/2014. (II.27.)
számú határozatban elfogadott intézkedési tervben szereplő kizárólagos
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi stabilitására vonatkozó
intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja:
a.) Bevételek növelése és határidőre történő beérkezésének elősegítése, folyamatos
kapcsolattartás a szerződött felekkel (támogatási szerződés, vállalkozói
szerződés, önkormányzat), mindezekből a működési kiadások fedezetének
biztosítása.
b.)
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős:
Molnárné Simon Edit Ügyvezető
c.) Fejlesztések megvalósítása pályázati forrásból, folyamatos pályázatfigyelés, az
önerő biztosítása támogatási forrásból vagy üzleti tevékenységből.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Molnárné Simon Edit Ügyvezető
d.) A költségek átvizsgálása minden évre a hatékony gazdálkodás céljából,
mindezeket elősegítvén minél kedvezőbb üzleti, vállalkozói, szolgáltatói
szerződések megkötése, a hatályos szerződések felülvizsgálata minden üzleti
évet megelőzően.
határidő: legkésőbb tárgyévet megelőző év december 31-ig
felelős: Molnárné Simon Edit Ügyvezető
e.) Üzleti tevékenység tudatos bővítése (hirdetés, reklám, PR anyagok),
önkormányzatok és cégek felkeresése kapacitás ajánlattal. Pályázati projektek
figyelése, melyek kapcsán kommunikációs partnerként közreműködhet a Kft.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Molnárné Simon Edit Ügyvezető
f.) Önkéntesek foglalkoztatása külsős munkatársként, kapcsolattartás a Munkaügyi
Kirendeltséggel, támogatott foglalkoztatott esetleges igénybevétele kapcsán.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Molnárné Simon Edit Ügyvezető

Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.
a.) Bevételek növelése és határidőre történő beérkezésének elősegítése, folyamatos
kapcsolattartás a szerződött felekkel (támogatási szerződés, vállalkozói
szerződés, önkormányzat), mindezekből a működési kiadások fedezetének
biztosítása. Árajánlatok, költségkalkulációk során törekedni arra, hogy az
önkormányzati munkákat a Kft. végezhesse anyagárban.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Juhász József Ügyvezető
b.) A Kft. által megelőlegezett költségek hatékony realizálása, ennek kapcsán
továbbra is folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat gazdálkodási
irodájával.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Juhász József Ügyvezető
c.) A költségek átvizsgálása, költségcsökkentő intézkedések megtételének
folyamatossága, a hatályos szerződések felülvizsgálata minden üzleti évet
megelőzően.
határidő: legkésőbb tárgyévet megelőző év december 31-ig
felelős: Juhász József Ügyvezető
d.)Üzleti tevékenység bővítése, a külső munkák értékének felső határa bruttó 1
millió Ft-ban kerül meghatározásra, így esetleges nem teljesítéskor sem
veszélyeztetett a Kft. működése.
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Juhász József Ügyvezető
e.) Kapcsolattartás a Munkaügyi Kirendeltséggel, támogatott foglalkoztatott
igénybevétele kapcsán, improduktív létszám megszüntetése, helyette
szakmunkások alkalmazása
határidő: havonta folyamatos, negyedévente írásos tájékoztató a Polgármester
felé a negyedévet követő hónap 15-ig
felelős: Juhász József Ügyvezető

69/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
II. Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a 2014. május
22-i ülésén az előterjesztést és úgy határozott, hogy a 26/2014. (II.27.) számú
határozatban elfogadott intézkedési terv alábbi pontjainak határidejét az alábbiak
szerint egészíti ki:
Polgármesternek címzett 1.d pont határideje:
Határidő: a szállítói számlák kiegyenlítése és a lejárt tartozások átütemezése
kapcsán értelem szerint, folyamatosan szükséges az intézkedés. A
Képviselő Testület tájékoztatása a 2014. április 24.-i ülésen
megtörtént, majd ezt követően kéthavonta a soros testületi ülések
alkalmával, de legkésőbb minden páros hónap utolsó napjáig.
Felelős:
polgármester
Jegyzőnek címzett 1 . számú intézkedés határideje:
Határidő: 2014. február 5. (intézkedés végrehajtva), továbbiakban minden évben
legkésőbb a költségvetési törvény hatályba lépésétől számított 45. nap.
Felelős:
jegyző, gazdálkodási irodavezető
Jegyzőnek címzett 2. számú intézkedés határideje:
Határidő: 2014. április 30. (intézkedés végrehajtva), majd ezt követően
amennyiben az önkormányzatnál keletkezik devizában fennálló
kötelezettség, úgy legkésőbb az adott év zárszámadási rendeletének
elfogadása (minden év április 30-ig)
Felelős:
jegyző, gazdálkodási irodavezető
Az így kiegészített intézkedési tervet jóváhagyja
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző, gazdálkodási irodavezető

70/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület
Rákóczi u.5-7.sz.alatt bérelt iroda helyiség használata során keletkező áramdíját
megtéríti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. §. (1) foglalt: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: …17. közreműködés a
település közbiztonságának biztosításában;” feladatellátásához kapcsolódóan az
általános tartalék kerete terhére.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a határozatának megfelelően kösse meg a
helyiség bérletére vonatkozó szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
71/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2014. május 22-i ülésén
az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Városi
Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. –vel kapcsolatban hozott 187/2013. (XII.19.)
számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:
Mivel a VTS Nonprofit Kft.-nek az éves tevékenységes során áfa befizetési
kötelezettsége keletkezett, így nem jogosult a LEADER pályázaton elnyert
eszközbeszerzéshez kapcsolódóan áfa visszaigénylésre. Az áfa összegét, 1 837 704 Ftot Füzesabony Város Önkormányzata biztosítja a fejlesztési alap terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester
72/2014. képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta, és
elfogadta Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról készült 2013. évi átfogó értékelést.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester

72-1/2014. képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testület úgy határozott, hogy keressük
meg a Mikrotársulást, hogy mi biztosítottuk a két főt, létszám problémák felmerültek a
feladatuk ellátása során. Intézkedjenek, hogy megoldásra kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás László polgármester
73/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
a 2014. május 24-i ülésén úgy határozott, hogy a városi játszóterek biztonságtechnikai
felülvizsgálatára készített intézkedésére vonatkozóan a Városfejlesztési iroda a
következő testületi ülésre készítsen egy olyan tervet, ami többféle változatban
bemutatja és nem az ár lesz a meghatározó.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
74/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
a 2014. május 24-i ülésén úgy határozott, hogy a Remenyik Zsigmond Gimnázium
épületgépészeti felújítására vonatkozó javaslatokat 10 napon belül rendkívüli ülésen
tárgyalja meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
75/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 22.-én megtartott
ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt 2013. évi üzleti beszámolóját és úgy
határozott, hogy elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester
76/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 22.-én megtartott
ülésén megtárgyalta a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft 2013.
évi üzleti beszámolóját és úgy határozott, hogy elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

77/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 22.-én megtartott
ülésén megtárgyalta a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft 2013. évi üzleti
beszámolóját és úgy határozott, hogy elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 22-i, zárt ülésén hozott határozatok

78/2014. (V.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetői megbízásra beérkezett
pályázatot támogatja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gulyás László polgármester

