HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. február 19-én 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetésről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
11/2014.
(XI.10.)
önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ___ /2015. ( )
önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

4.

Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

5.

Javaslat a Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

6.

Javaslat a FÜV Kft, a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft, valamint a
Füzesabonyi VTV telephelyének 2015. évi bérleti díjára.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzata,
valamint új Beszerzési Szabályzata elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

8.

Javaslat a Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete részére
helyiség bérbeadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

9.

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2015. évi együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

10. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2015. évi
feladatellátási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a Szociális Központtal kötendő
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2015.

évi

feladatellátási

12. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2015.
évi feladatellásáti megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
13. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
14. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
15. Javaslat nem képviselő bizottsági tag megválasztására. (ESZKSB)
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2015. évi
szabadság ütemtervének elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
17. Beszámoló a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
18. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány Kuratórium tagjának
személyére.
(Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
19. Egyebek
Rendelet száma
1/2015. (II.20.)

2/2015. (II.20.)

3/2015. (II.20.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2015. (
) önkormányzati rendelete a 2015. évi
költségvetésről.
Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.10.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
___ /2015. ( ) önkormányzati rendelete.

Határozat száma
9/2015. (II.19.)
10/2015. (II.19.)
11/2015. (II.19.)
12/2015. (II.19.)
13/2015. (II.19.)
14/2015. (II.19.)
15/2015. (II.19.)
16/2015. (II.19.)
17/2015.(II.19.)
18/2015. (II.19.)
19/2015. (II.19.)
20/2015. (II.19.)
21/2015. (II.19.)
22/2015. (II.19.)
23/2015. (II.19.)
24/2015. (II.19.)
25/2015. (II.19.)

Határozat tárgya
A Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása.
A Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adása.
A FÜV Kft. telephelyének 2015. évi bérleti díja.
A Füzesabonyi Média Nonprofit Kft telephelyének 2015.
évi bérleti díja.
A Füzesabonyi VTV telephelyének 2015. évi bérleti díja.
Füzesabony Város Önkormányzata új Közbeszerzési
Szabályzata elfogadása.
Füzesabony Város Önkormányzata új Beszerzési
Szabályzata elfogadása.
A Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete
részére helyiség bérbeadása.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2015. évi együttműködési
megállapodás.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2015. évi
feladatellátási megállapodás megkötése.
A Szociális Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási
megállapodás megkötése.
Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal
közötti 2015. évi feladatellásáti megállapodás megkötése.
Az Egészségügyi Központtal kötendő 2015. évi
feladatellátási megállapodás megkötése.
A FÜV Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás
elfogadása.
Nem képviselő bizottsági tag megválasztása. (ESZKSB)
Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2015. évi
szabadság ütemtervének elfogadása.
Jegyzői beszámoló elfogadása a Füzesabonyi Polgármesteri
Hivatal 2014. évi munkájáról.

Füzesabony, 2015. március 03.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. február 19-én 15:00 óra.
Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Balsai Tamás képviselő, dr. Gondos István képviselő,
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő, Ragó Attila képviselő,
Tóthné Veres Noémi képviselő

Nem jelent meg:

Sipos Attila képviselő, Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető;
Schmetzné dr. Balogh Szilvia- jogi-és igazgatási iroda-vezető,
Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoport-vezető,
Juhászné Kovács Kornélia – szociális csoport-vezető
Meghívott vendégek: Czifra József - Gazdasági Iroda, Bodnárné Kiss Karolina –
Füzesabonyi
Pöttömke
Óvoda
és
Bölcsőde;
Besenyei Éva – Füzesabonyi Könyvtár- és Közösségi Ház,
Sallainé Szabó Mária – Gyermekjóléti Szolgálat;
Ruttkayné Molnár Beáta – Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda;
Bodnárné Kiss Karolina – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és
Bölcsőde; Bodáné Tóth Ildikó – Egészségügyi Központ,
Turóczi Ilona – Teleki Blanka Általános Iskola,
Nagyné
Rózsa
Zsuzsanna
–
Művészeti
Iskola,
Horváth Péter – Füzesabony VTV, Juhász József – FÜV Kft.,
Molnárné Simon Edit – Média Kft.,
Jegyzőkönyv-vezető: Hegedűs Szilvia
Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, a Városi Televízió nézőit, valamint külön köszöntöm Habis
Lászlót, Eger Megyei Jogú Város polgármesterét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, 2 fő igazoltan van
távol, így testületünk határozatképes. A 18. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Kiosztásra került a képviselő-testület tagjai részére az az Egyetértési Nyilatkozat,
amely Eger Megyei Jogú Város és Füzesabony Város polgármestere között az elmúlt
időszakban folytatott tárgyalások eredményeként most aláírásra kerül.

Habis László Eger Megyei Jogú Város polgármestere:
Példa nélküli ez az alkalom, mivel mi ez idáig a fővárossal kötöttünk megállapodást.
A célok hasonlóak, csak mások az összefüggések. Eger számára Füzesabony egyfajta
logisztikai központ, akár vasúti, akár közúti kapcsolatokról beszélünk.
Ez az Együttműködés egymás erősödését szolgálja. Tudomásom szerint a kormány a
közeljövőben tárgyalja
Egert az autópályával összekötő autóút építését.
A fejlesztési operatív programban mindkét településnek fontos feladatai vannak.
Az informatikában olyan tapasztalatokkal rendelkezünk, amelyek más nagyobb
városok számára is értéket jelentenek.
Bármennyire is kemény költségvetést fogadtunk el, az informatikai fejlesztések
prioritást élveznek nálunk.
A kulturális és turisztikai rendezvények mindkét település lakosai számára lehetőséget
kínálnak.
Aláírásra került az Egyetértési Nyilatkozat Eger Megyei Jogú Város és Füzesabony
Város polgármestere között.
Nagy Csaba polgármester:
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról.
-

-

-

-

Utolsó soros képviselő-testületi ülésünk 2014. december 10-én volt.
2014. december 13.: Kis Bocs Mikulás nap a Sportcsarnokban.
2014. december 16.: Szociális Központ karácsonyi ünnepsége.
2014. december 19.: Egészségügyi Központ évzáró ünnepsége a Művelődési
Házban.
2014. december 21.: Első mézeskalács verseny a jégpályán, illetve az utolsó
adventi gyertya meggyújtása. Többek között Pitti Katalin
Kossuth díjas előadóművésszel, Bóta József Szihalom
polgármesterével látvány és íz kategóriában ítéltük oda az
elismeréseket.
2014. december 28.: I. Városi Disznótor. A rendezvényen sor került egy igazi
székely disznótorra székely vendégek közreműködésével,
valamint egy hagyományos disznótor is látható volt.
2015. január 29.:
Heves megyei fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek
2014-2020 címmel rendeztek fórumot a Házasságkötő
teremben. A rendezvényen a térség településeinek
polgármesterei, valamint vállalkozók vettek részt.
Megyénkben a Területi Operatív Programban (TOP)
összesen 41,6 milliárd forint fejlesztési összeg áll
rendelkezésre.
2015. január 31.:
Kocsonyafőző verseny a jégpályán, ahol a sztárvendég
Jenei Tamás a Paprika TV-ből ismert chéf volt.
2015. február 14.:
Sportbál a Művelődési Házban, illetve a Sportcsarnokban
Bonivárt Vivien Jótékonysági Családi Nap.
Több alkalommal nyilatkoztam a környékbeli rádióknak. (Fm7, Dió Rádió, Tiszató Rádió)

Több vezetővel tartottam megbeszélést:
-

Szihalom település vezetőivel,
ING Biztosító vezetőjével,
Strabag vezetőjével,
Polgárőrség elnökével,
Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatójával,
K&H Bank Zrt. Intézményi banki igazgatóság Önkormányzatok főosztály
osztályvezetőjével.

Tájékoztatom továbbá a testületet és a jelenlévőket, hogy az önkormányzat 60 napos
lejárt szállítói állománnyal nem rendelkezik, vagyis 60 napon túli tartozásunk nincs.
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás kiosztásra került, amelyet kérek
tudomásul venni.
NAPIREND:
1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetésről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
11/2014.
(XI.10.)
önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ___ /2015. ( )
önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

4.

Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

5.

Javaslat a Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

6.

Javaslat a FÜV Kft, a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft, valamint a
Füzesabonyi VTV telephelyének 2015. évi bérleti díjára.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzata,
valamint új Beszerzési Szabályzata elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

8.

Javaslat a Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete részére
helyiség bérbeadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

9.

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2015. évi együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

10. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2015. évi
feladatellátási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a Szociális Központtal kötendő
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2015.

évi

feladatellátási

12. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2015.
évi feladatellásáti megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
13. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
14. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
15. Javaslat nem képviselő bizottsági tag megválasztására. (ESZKSB)
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2015. évi
szabadság ütemtervének elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
17. Beszámoló a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
18. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány Kuratórium tagjának
személyére.
(Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
19. Egyebek

1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetésről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
Kérdezem a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy van- e szóbeli kiegészítés a
napirendhez?
Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Kiegészíteném az előterjesztésben leírtakat:
A tavalyi év költségvetéséhez viszonyítva a költségvetési főösszeg 300 millió Ft-tal
csökkent. Ennek az oka egyrészt az, hogy ez évtől a nevelési intézmények
finanszírozásának Magyar Államkincstári rendszerben történő szerepeltetésének
korlátozására került sor, ami azt jelenti, hogy ezt a hozzávetőlegesen 329 millió
forintot nem szerepeltetjük a költségvetési főösszegben.
További módosulás a kötvényállomány csökkenése illetve az, hogy március 1-től
például az FHT segélyezés a járási hivatal hatáskörébe kerül, így annak pénzügyi
vonzata is csökkenést eredményezett.
Segélyezés:
A betervezett összeg a fentiek alapján természetesen csökkent. Tavaly 89,5 millió
forint volt, jelenleg betervezett összeg 32,7 millió forint, ami az áthúzódó
segélyezéseket finanszírozza.
Az adóerőképességtől tette függővé az állam a normatív támogatást, Füzesabony 26
179 forintos adóerőképességgel rendelkezik. Ennek az lesz a vonzata, hogy a
későbbiekben ez plusz normatívaként fog jelentkezni, ami majd a költségvetési
rendelet módosítását fogja maga után vonni.
Február 28-ig törvényi kötelezettség alapján el kell fogadni az új szociális rendeletet,
amelyet a jelenleg rendelkezésre álló források alapján alkothatott meg
önkormányzatunk, amennyiben év közben plusz forrás képződik, úgy a rendelet
módosítható lesz.
A március 1-je utáni időszakot figyelve, amennyiben a megszűnő segélyek miatt
nagyobb lesz az önkormányzati segély iránti kérelem, úgy át lehet gondolni az
esetleges módosítást.
Szociális Mikrotársulás:
Összesen 16 millió forint van betervezve erre a feladatra, 10 millió a társulásnak
átadott (normatíván felüli rész a bérekre), 6 millió a helyi ÖNO fenntartásának
költsége. Jelen feladat ellátási mód változtatására 2015. évre vonatkozóan nincs
lehetőség.
Legkorábban 2016. január 01-vel lehet más formában gondolkodni a társulással
kapcsolatban, ehhez testületi döntés szükséges 2015. június 30-ig, amely lehetőséget
ad arra, hogy következő évben más formában lehessen ellátni az idősgondozást.
Média Nonprofit Kft.:
Új gazdasági társaság a Média Nonprofit Kft., melynek finanszírozása 17 350 e Ft,
tartalmazza a működési fedezetet és a városi rendezvényeket a rendezvényterv alapján,
helyi újság kiadását.

Az állami ünnepeket a Könyvtár és Közösségi ház fogja lebonyolítani. A további
rendezvényekhez 2.350 e Ft lett betervezve a rendezvényterv alapján, helyi újság,
amely eddig is volt a tavalyi összegen került betervezésre, 3 millió forint összegben.
Fő tevékenység a rendezvényszervezés, a helyi újság kiadása, rádióüzemeltetés,
hirdetések. Összesen 5 fő dolgozik a kft-nél, különböző foglalkoztatási
jogviszonyokban.
Egyéb sport:
Szakfeladaton idén is 500 e Ft került betervezésre.
Civil szervezetek:
A Civil kerekasztal alapítványon keresztül fogja támogatni az önkormányzat.
A vállalkozásfejlesztési támogatás:
5000e Ft került betervezésre, mellyel a helyi vállalkozásokat támogatjuk, a
tevékenységükhöz kapcsolódó hitelfelvétel esetén kedvezőbb kamatozást biztosítva,
kamattámogatás útján.
Intézményi felújítások:
Az április 30-i pénzmaradvány felosztásakor és a tudomásunkra jutott pályázati
lehetőség birtokában kerülnek meghatározásra, jelenleg az eseti, sürgősen felmerülő
problémák megoldására egy ún. vésztartalékot képeztünk minden intézménynél, hogy
el tudják hárítani a kisebb problémákat úgy, mint gázkészülék javítás, zárjavítás,
burkolatjavítás stb.
A nagyobb volumenű karbantartás az önkormányzatnál került betervezésre.
A jogszabályokból eredő építési munkák, mint pl. csoportszoba bővítés pályázati úton
fogja megoldani az önkormányzat, mivel most kerülnek kiírásra az ezt célzó
pályázatok.
Ingatlanértékesítés:
Betervezésre került 77 millió forint, a varroda épülete és a szilvásváradi tábor
értékesítését tervezi az önkormányzat, mert mindkét ingatlan csak veszteséget termel
számunkra.
Önkormányzati utak:
Karbantartására, kátyúzására az előző évihez képest kétszeres összeg került
betervezésre.
Balsai Tamás képviselő:
Amennyiben az ingatlanokat nem tudjuk jó áron eladni, vannak tartalék tervek a
költségvetésre?
Nagy Csaba polgármester:
Állami forrás, ÖNHIKI támogatás.
Balsai Tamás képviselő:
Milyen összegre pályázhatunk?
Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Korábbi évek tapasztalatai alapján, 50-60 millió Ft. igényünk mindig volt. 50%-os
támogatottságban részesültünk eddig. Kétszer lehet egy éven belül a pályázatot beadni.

Volt olyan, amikor közel 80 millió Ft-ot nyertünk, a tavalyi évben pl. 23 milliót.
Kiosztásra került a 60 napon túli tartozás, amely most 0 Ft, viszont a 60 napon belüli
most 26,9 millió Ft. Sajnos meglesz az igényelhető támogatás, ezt mindenképp be
fogjuk adni. Minden lehetőséget ki fogunk használni.
Balsai Tamás képviselő:
A tavalyi évben 22 millió Ft. jutott lakás fenntartási segélyre. 1 millió Ft. nem lesz
elég.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Amikor Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető hozzászólt a
költségvetéshez, akkor erre utalt a plusz normatívánál, és azért mondta, hogy figyelni
kell majd március 01-je után a bejövő igényeket, és ha ezeknek a birtokában vagyunk,
akkor tudunk számolni, és akkor tudjuk módosítani akár a költségvetési rendeletet,
akár a szociális rendeletet. Mi is számítunk erre a problémára.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Elég szűk téren mozgunk, hisz csökkent az állami normatíva. 77 millió Ft. lett beírva
ingatlan eladásra. Jó lenne megszabadulni tőlük, ha rendes ajánlatot kapna a város.
A szociális rendelet jelen formájában elfogadhatatlan. A segélyeket nagyon ki kell
dolgozni, erre biztos, hogy plusz juttatások kellenek. 2 millió Ft. nagyon kevés. Ezt a
rendeletet mindenképp vissza kell hozni, át kell gondolni, mert a rászorulók száma
emelkedik, akiket támogatnunk kell.
Ha megnézzük a költségvetés számait, hogy mit növeltünk és mi az, amire a város
több pénzt szán, akkor láthatjuk, hogy a programokra és a Média Kft-re plusz
költségeket tudott rászánni.
A közbiztonság javításával és a munkahely teremtéssel talán egyetértünk. Ezzel
kapcsolatban lenne javaslatom, amit talán átgondolna a testület.
Az egyik, hogy ki kellene alakítani a mezőőrséget. A hivatalban is tudják, hogy elég
sok támogatást lehet szerezni és a gazdák is hozzájárulnak. Ha ezt talán két fővel
megalakítanánk, akkor márciustól megkezdhetnénk, hogy a városban nagyobb
közbiztonság legyen. 2 millió Ft-ot a költségvetésben el lehetne különíteni.
A másik javaslatom az utak kátyúzása. A telepi városrész útjai katasztrofális
állapotban vannak. A Média Kft-től és a Vállalkozásfejlesztési tartalékból is lehetne
1-1 millió Ft-ot átcsoportosítani.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Nem gondolom, hogy egy négy hónapja felálló testületet kéne a szőnyeg szélére
állítani.
- Kellenek a városban rendezvények, ami pénzbe kerül.
- A mezőőrséget tudnám támogatni, de 2 fő kevés.
- Az utak esetében nincsenek tisztázva a jogviszonyok.
Balsai Tamás képviselő:
A Média Kft. esetében láthatnánk üzleti tervet. A varroda épülete a Hangya
Szövetkezetnek lett kijelölve. Van erre terv? Volt egy hallgatólagos megegyezés
köztünk, mely szerint, ha ingatlant adunk el, helyette földet veszünk.

Nagy Csaba polgármester:
Év végén lett volna a Hangya Szövetkezetnek egy alakuló ülése Csíkszeredán, ahová
ki kellett volna mennem nyitó beszédet tartani. Mivel senki sem ment el, így én sem.
Nem hiszem, hogy ebből valami megvalósulna.
Molnárné Simon Edit Média Nonprofit Kft.
Célunk, hogy minél több rendezvény legyen a városban. Programokat szervezünk,
újságot adunk ki. Az újság teljesen új arculatban és tartalommal fog megjelenni,
terveink szerint március 15-re, amely a kistérséget is felöleli.
Rádiót, online felületet is tervezünk. Lesz bevételi oldal is, nemcsak kiadási.
1 újságíró, 3 rendezvény szervező, 1 takarító dolgozik 6 órában a Kft-nél.
Nagy Csaba polgármester:
Füzesabonyban nem hagyunk senkit rossz helyzetben. Választási ígéretünk volt, hogy
visszaszerezzük a körzetközponti szerepet. A Média Kft. nemcsak Füzesabonyra
terjesztené ki hatókörét, hanem a kistérségünkre is. Az újság a szomszédos
településeken is meg fog jelenni.
A telepi iskolánál és a piacnál szükséges lesz ingatlant vásárolni, de még nem jöttek ki
a pályázatok. Meg kell várnunk, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek, és annak
függvényében kell megcsinálni a fejlesztési tervet.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el
a képviselő-testület a rendeletet. (1.sz. melléklet).
2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
11/2014.
(XI.10.)
önkormányzati rendelet
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság a rendelet javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. (2 .sz. melléklet).
3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ___ /2015. ( )
önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A bizottság a rendelet javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal fogadta el a képviselőtestület a rendeletet. (3.sz. melléklet).
4.

Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester:
2015. január 01-től közös hivatal jött létre Szihalommal, ezért kell közös Szervezeti és
Működési Szabályzat. Jogszabály lehetőséget biztosít önkormányzati tanácsadóra és
én éltem ezzel a lehetőséggel.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nem összeférhetetlen Oroján Sándornak a Média Kft-ben a felügyelő bizottsági és az
önkormányzatnál a gazdasági tanácsadói tagsága? A polgármesteri kabinet
létrehozását is említette a szerződése, amit korábban láthattam. Ez így hogyan állna
fel?
A jegyző asszonyhoz lenne egy kérésem. Megkaphatnánk- e a képviselő társaimmal
egy olyan listát, hogy ki, milyen feladatokért felelős a hivatalban, esetleg
telefonszámmal együtt. Lehetne tájékoztatást kapni az ügyintézőkről?
Nagy Csaba polgármester:
Az önkormányzati tanácsadó összeférhetetlenségét meg fogjuk vizsgálni.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Mivel közös hivatalunk van Szihalommal, így át kell alakítanunk a honlapunk adat
tartalmát. Sok szihalmi lakos azt hiszi, hogy itt kell - akár az anyagkönyvi, akár a
működési ügyeiket - intézni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
9/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén a
javaslatot megtárgyalta és a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadta. Ezzel egyidejűleg Füzesabony Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függelékét hatályon
kívül helyezte
Határidő: értelem szerin
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

5.

Javaslat a Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Balsai Tamás képviselő:
Határozatlan időre szól és bármikor vissza lehet vonni, vagy határozott időre szól?
Nagy Csaba polgármester:
Határozatlan időre szól, de a testület bármikor visszavonhatja.
Balsai Tamás képviselő:
Arra számítotok, hogy a Média Kft. jobban tud pályázni, mint a város?
Nagy Csaba polgármester:
Gazdája lesz a Sportcsarnoknak, ami eddig nem volt. Hasznosítás, illetve az ott
dolgozók tekintetében ez jobb megoldás lesz.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nem támogattam ezt a határozati javaslatot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen
sem, mert átláthatatlan történet. Nem látom, hogy milyen elképzelések vannak.
Az FSC a továbbiakban fizetni fog a teremhasználatért, amely korábban ugye sosem
volt? Mit vár ettől a városvezetés?
Nagy Csaba polgármester:
16:00 óráig az iskola használja a csarnokot, innentől kezdődik a csarnok hasznosítása.
Nemcsak az FSC használja a csarnokot, hanem különböző mérkőzések is vannak
hétvégenként. Lehet ettől eltérő rendeltetésre is hasznosítani.
A Média Kft. feladata egyrészt, hogy hasznosítsa, a másik, hogy mindenképp pályázni
fognak a Sportcsarnokra. Konkrétan prioritásban nagyon előre vesszük.
Szeretném, ha a Teleki Blanka Általános Iskola felújítása után a Sportcsarnok
következne.
Az ott dolgozó két ember felett is munkáltatói jogokat fog gyakorolni a Média Kft.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
10/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén a
javaslatot megtárgyalta és a mellékelt vagyonkezelési szerződéssel a Füzesabony
Város Önkormányzat tulajdonát képező sportcsarnokot a Füzesabonyi Média
Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adja.

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
6.

Javaslat a FÜV Kft, a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft, valamint a
Füzesabonyi VTV telephelyének 2015. évi bérleti díjára.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta mindhárom határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatokat.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
11/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. február 19-i ülésén úgy
határozott, hogy a FÜV Kft. bérleti díját 2015. évre 20.000 Ft/hó összegben állapítja
meg, mely tartalmazza a Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonát képező
eszközök, illetve ingatlan használatára vonatkozó bérleti díjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Juhász József ügyvezető
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
12/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. február 19-i ülésén úgy
határozott, hogy a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. bérleti díját 2015. évre 20.000
Ft/hó összegben állapítja meg, mely tartalmazza a Füzesabony Város Önkormányzat
tulajdonát képező eszközök, illetve ingatlan használatára vonatkozó bérleti díjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Molnárné Simon Edit ügyvezető

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
13/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. február 19-i ülésén úgy
határozott, hogy a Füzesabonyi VTV. bérleti díját 2015. évre 20.000 Ft/hó összegben
állapítja meg, mely tartalmazza a Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonát képező
eszközök, illetve ingatlan használatára vonatkozó bérleti díjat.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Horváth Péter ügyvezető
7.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzata,
valamint új Beszerzési Szabályzata elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta mindkét határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatokat.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
14/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő testület megtárgyalta Füzesabony Város Önkormányzata új közbeszerzési
szabályzat tervezetét és az elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
15/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő testület megtárgyalta Füzesabony Város Önkormányzata új beszerzési
szabályzat tervezetét és az elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

8.

Javaslat a Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi Szervezete részére
helyiség bérbeadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
16/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt Füzesabony Területi
Szervezete részére a Füzesabony, Rákóczi u.62.sz.alatt található ingatlan 1.sz. kis
iroda helyiséget térítésmentes használatba adja 2016. március 31-ig - azzal a
kikötéssel, hogy az iroda helyiségben keletkezett rezsi kiadásokat a használó köteles
megfizetni.
A helyiség 2016. március 31-ét követő bérleti szerződését a testület a lejárat előtt újra
tárgyalja annak függvényében, hogy az Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt
között létrejött-e az ingatlancsere szerződés az előterjesztésben foglaltak szerint.
Amennyiben a csereszerződést az önkormányzat és a Vöröskereszt nem kötötte meg,
úgy a bérleti szerződés elhelyezési kötelezettség nélkül megszűnik 2016. március 31vel.
A testület felhatalmazza a polgármestert az iroda helyiség térítésmentes használatba
adására szóló szerződésének megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
9.

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2015. évi együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

17/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. §-a alapján a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásokat elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Paczók András RNÖ elnöke
10. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2015. évi
feladatellátási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
18/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2015. évi
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a
képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli
ki továbbá elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást.
Határidő: Azonnal
Felelős:Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Bényeiné Gombos Rita gazd. ir. vez.
Paczók András RNÖ elnöke
11. Javaslat a Szociális Központtal kötendő
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2015.

évi

feladatellátási

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

19/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a LaskóRima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás
telephelyével - Szociális Központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal és Családsegítő
Szolgálattal- kötendő együttműködési megállapodást a dologi kiadásokra vonatkozóan,
a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2015. évi dologi előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület a
Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Bényeiné Gombos Rita gazd. ir. vez.
Takácsné Szigeti Ilona Intézményvezető

12. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2015.
évi feladatellásáti megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

20/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat
részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2015. évi előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület a
Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki, továbbá elfogadja az
Önkormányzat és Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő
együttműködési megállapodást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Bényeiné Gombos Rita gazd. ir. vez.
13. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2015. évi feladatellátási
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
21/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Egészségügyi
Központ részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2015. évi
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a
képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli
ki továbbá elfogadja az Egészségügyi Központtal kötendő együttműködési
megállapodást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Bényeiné Gombos Rita gazd. ir. vez.
Dr. Csomós András intézményvezető
Bodáné Tóth Ildikó gazdasági vezető

14. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladatellátási megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta határozati javaslatot, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
22/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. február 19-én megtartott
ülésén úgy határozott, hogy feladatellátási szerződést köt 2015. évre vonatkozóan a
FÜV Kft-vel. Az ellátandó feladatok körét valamint finanszírozás módját a mellékelt
szerződés tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Juhász József FÜV Kft. ügyvezető
15. Javaslat nem képviselő bizottsági tag megválasztására. (ESZKSB)
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Az Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság egyik külsős bizottsági tagja
összeférhetetlenség
keletkezése
miatt
lemondott
bizottsági
tagságáról.
A megüresedett bizottsági helyre Nagy Krisztinát javaslom. Felkérem Nagy Krisztinát,
hogy mutatkozzon be pár szóval.
Nagy Krisztina ESZKSB külső bizottsági tag:
Születésem óta Füzesabonyban élek, jelenleg is itt dolgozom a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnál személyügyi ügyintézőként. Egy évig voltam a
Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének helyi vezetője, majd a Füzesabonyi
Többcélú Kistérségi Társulásnál dolgoztam, mint közoktatási referens.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás
határozati javaslatot.

nem

volt,

így

szavazásra

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
testület a határozatot.

bocsátom

a

fogadta el a képviselő-

23/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében,
valamint 58.§.-ban kapott felhatalmazás alapján Nagy Krisztina Füzesabony, István
király út 17. szám alatti lakost az Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport
Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Nagy Krisztina Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság külső tagja
leteszi az esküt.
16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere 2015. évi
szabadság ütemtervének elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
A vonatkozó jogszabály meghatározta, hogy február 28-ig a képviselő-testületnek el
kell fogadnia a polgármester szabadságolási ütemtervét. A polgármesternek az a
feladata, hogy az ütemterv alapján vegye ki a szabadságát és a későbbiekben
beszámol, hogy ez így történt.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
24/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Csaba főállású
polgármester 2015. évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2015. január 27.
2015. január 30.
2015. február 05.
2015. február 18.
2015. március 06.
2015. április 01.-03.
2015. május 04.-06.
2015. június 15.-19.
2015. július 16.-30.
2015. augusztus 24.-28.
2015. szeptember 14.-18.
2015. október 26.-28.
2015. november 16.-18.
2015. december 28.-31.

1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
1 nap
3 nap
3 nap
5 nap
11 nap
5 nap
5 nap
2 nap
2 nap
4 nap

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nagy Csaba polgármester

17. Beszámoló a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Mindenki megkapta az átfogó beszámolót, amely törvényi kötelezettség alapján
készült el.
A Polgármesteri Hivatal jogszabályok, illetve a testület által elfogadott ügyrend
alapján végzi és végezte feladatait.
A 2014. év megterhelő volt a Polgármesteri Hivatal számára. Három választás volt,
amelyet le kellett bonyolítani, új választási rendszert kellett megtanulni és a
gyakorlatban alkalmazni. Úgy gondolom, hogy jól sikerült a Polgármesteri Hivatalnak
végrehajtani.
Meg kellett szervezni a polgármesteri munkakör átadását-átvételét, amelyen jelen volt
a kormányhivatal is.
Megszervezésre került az új képviselő-testület felállításához szükséges eljárások
lefolytatása, amelyet szintén zökkenőmentesen folytattuk le.
Ez az átfogó beszámoló felkerül majd a honlapra.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
25/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014.
évi munkájáról készült beszámolót a 2015. február 19-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 16:05 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

