HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. április 23-án 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
3. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.06.) rendeletének módosítására (2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. évi pénzmaradvány elszámolása).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
5. Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére a Heves
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
6. Javaslat a Belügyminisztériummal együttműködésben
megalapozó dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

készülő

ITS

7. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
8. Javaslat a 2014 – 2019. évi gazdasági program elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
9. Hozzájárulás telepítési tanulmányterv készítéséhez a füzesabonyi 2882/2 hrsz.
vonatkozásában.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

10. Javaslat a Magyar Ipari Park Szövetség Egyesületbe történő belépésre.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a műjégpálya vásárlásához önerő biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
13. Javaslat a Romániai Zabola
kezdeményezésére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

községgel

testvérvárosi

kapcsolat

14. Egyebek
- Beszámoló Füzesabony település katasztrófavédelmi helyzetéről, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Papp Zsolt tű. szds.
- Javaslat a 93/C/2014 (VII.17.) Képviselő-testületi döntés megerősítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Rendelet száma
5/2015. (IV.24.)

6/2015. (IV.24.)

7/2015. (IV.24.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____ /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2014. évi költségvetési előirányzatairól.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendelete Füzesabony
Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____ /2015. ( ) Önkormányzati rendelete a 2015. évi
költségvetéséről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 évi pénzmaradvány elszámolása)

Határozat száma
47/2015. (IV.23.)
48/2015. (IV.23.)
49/2015. (IV.23.)

50/2015. (IV.23.)
51/2015. (IV.23.)
52/2015. (IV.23.)
53/2015. (IV.23.)
54/2015. (IV.23.)
55/2015. (IV.23.)
56/2015. (IV.23.)

Határozat tárgya
Beszámoló Füzesabony település katasztrófavédelmi
helyzetéről, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
érdekében tett intézkedésekről.
2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötése a
Heves
Megyei
Vállalkozásés
Területfejlesztési
Alapítvánnyal.
A Belügyminisztériummal együttműködésben készülő ITS
megalapozó dokumentumainak elfogadása.
Bírósági ülnökök megválasztása.
A 2014 – 2019. évi gazdasági program elfogadása.
Hozzájárulás telepítési tanulmányterv készítéséhez a
füzesabonyi 2882/2 hrsz. vonatkozásában.
A Magyar Ipari Park Szövetség Egyesületbe történő belépés.
A Romániai Zabola községgel testvérvárosi kapcsolat
kezdeményezése.
A 93/C/2014 (VII.17.) Képviselő-testületi döntés
megerősítése.

Füzesabony, 2015. május 05.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. április 23-án 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,
Sipos Attila képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő,
Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető; Schmetzné
dr. Balogh Szilvia jogi-és igazgatási iroda-vezető,
Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoport-vezető,
Meghívott vendégek: Besenyei Éva – Füzesabonyi Könyvtár- és Közösségi Ház,
Sallainé Szabó Mária – Gyermekjóléti Szolgálat;
Takácsné Sziget Ilona – Szociális Központ; Gulyás Piroska –
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda; Kovácsné Sári Enikő –
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde; Molnár László –
könyvvizsgáló; Nagyné Rózsa Zsuzsanna – Remenyik
Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola; Czifra József – Füzesabonyi Gazdasági
Iroda; Papp Zsolt tű. szds. – Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség; Farkas Zoltán - Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány.
Jegyzőkönyv-vezető: Hegedűs Szilvia
Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, a Városi Televízió nézőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 9 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A testületi ülésünk az SZMSZ alapján került összehívásra.
Az „Egyebek –ben két napirend felvételét javaslom.
1.: „Javaslat a 93/C/2014 (VII.17.) Képviselő-testületi döntés megerősítésére”.
2.: „Beszámoló Füzesabony település katasztrófavédelmi helyzetéről, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.
Javaslom, hogy ez a napirend legyen az első, amelyet megtárgyalunk.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Nagy Csaba polgármester:
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról.
-

-

Utolsó soros képviselő-testületi ülésünk 2015. március 19-én volt.
2015. április 10-én Egerbe látogatott Orbán Viktor miniszterelnök.
A miniszterelnöki tájékoztatóra meghívást kaptam, amelyen részt vettem.
2015. március 19-i képviselő-testületi ülésen hozott határozat alapján
Füzesabony Város Önkormányzata 2015. március 16-án a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek
keretében a rendkívüli szociális támogatásra) a pályázatot benyújtotta.
2015. április 16-án a Holokauszt emlékműnél tartottunk megemlékezést;
2015. április 16-án a Füzesabonyi Sport Club tisztújító közgyűlést tartott.
2015. április 21-én a Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt;

Több vezetővel tartottam megbeszélését:
-

Nyitrai Zsolt országgyűlés képviselővel;
Mezőtárkányi polgármester asszonnyal;
Gyermekjóléti szolgálat füzesabonyi területi vezetőjével;
Szociális Központ vezetőjével;
Vöröskereszt helyi vezetőjével;
Szihalom község polgármesterével;
Polgárőrség vezetőjével;
Széchenyi István Katolikus Általános Iskola igazgatójával;
Hoppál Péter Kulturális Államtitkárral;
A Teleki Blanka Általános Iskola igazgatójával;
dr. Czuriga István kardiológus főorvossal;

A lejárt határidejű határozatokról- és az önkormányzat lejárt szállítói állományának
alakulásáról szóló tájékoztató kiosztásra került, melyeket kérek tudomásul venni.

NAPIREND:
1.

Beszámoló Füzesabony település katasztrófavédelmi helyzetéről, a
katasztrófavédelmi
feladatok
végrehajtása
érdekében
tett
intézkedésekről.
Előterjesztő: Papp Zsolt tű. szds.

2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

4.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.06.) rendeletének módosítására (2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. évi pénzmaradvány
elszámolása).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

5.

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

6.

Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére a
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7.

Javaslat a Belügyminisztériummal együttműködésben
megalapozó dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

8.

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

9.

Javaslat a 2014 – 2019. évi gazdasági program elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

10.

Hozzájárulás telepítési tanulmányterv készítéséhez a füzesabonyi 2882/2
hrsz. vonatkozásában.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

11.

Javaslat a Magyar Ipari Park Szövetség Egyesületbe történő belépésre.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

12.

Javaslat a műjégpálya vásárlásához önerő biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

13.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

14.

Javaslat a Romániai Zabola községgel
kezdeményezésére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

15.

Javaslat a 93/C/2014 (VII.17.) Képviselő-testületi döntés megerősítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

készülő

testvérvárosi

ITS

kapcsolat

1.

Beszámoló Füzesabony település katasztrófavédelmi helyzetéről, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Papp Zsolt tű. szds.

Papp Zsolt tű. szds.:
Előzőekben már megküldtük a beszámolót minden testületi tagnak. 2012. április 01-től
átalakult a katasztrófavédelmi rendszer. Az újjászervezett katasztrófavédelmi rendszer
három szakterületre épül: iparbiztonság, polgári védelem, tűzvédelem. A szakterületek
nem elkülönülten működnek, hanem egymást kiegészítve alkotnak egységes rendszert.
Tűzvédelem:
2013. szeptember 2-án a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrs elindult és
Füzesabonyon kívül további 13 településen lát el elsődleges mentő-tűzvédelmi
feladatokat. A 2014. év volt az első teljes év a működését tekintve. A település
katasztrófavédelmi biztonsága kiemelt jelentőséggel bír, mivel autópálya, főútvonal és
vasúti csomópont is található a területén.
Sokkal több beavatkozás történik a városban és környékén, mint amennyire
számítottunk. Egyenlőre egy gépjármű fecskendő található a város területén, amely a
nap 24 órájában riasztható. 4 fővel van készenlétben hivatásos egység.
Nagy mértékben segíti a hivatásos állomány munkáját a Füzesabonyi Szent Flórián
Tűzoltó Egyesület.
Polgári Védelem:
Itt is átalakult a feladat rendszer. Polgári Védelmi szempontból is kiemelt fontosságú
az M3 autópálya, a főútvonal, valamint a vasúti csomópont felügyelete. Kitelepítés
esetén a lakosság elhelyezése polgári védelmi intézkedést fog igényelni. A vasúti
állomás területén 2013-ban és 2014-ben is történt beavatkozás.
Iparbiztonság:
Az iparbiztonság mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakosságot biztonságban
tudja. Füzesabony területén a veszélyes anyagot szállító járművek száma
kiemelkedően magas. A veszélyes anyagok közúti szállítása és telephelyi ellenőrzése
meghatározott terv szerint történik. Az ellenőrzések során vizsgáljuk, hogy az adott
szállítás megfelel-e vagy sem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Szabálytalanság
esetén, ha szükséges, azonnali intézkedéseket hozunk, valamint hatósági eljárást
kezdeményezünk.
Egyik ilyen ellenőrzés a RID ellenőrzés, vagyis a veszélyes áru vasúti szállításnak
ellenőrzése.
Közúton (autópályán, főútvonalon) ADR ellenőrzéseket hajtanak végre, amelyet a
társhatóságokkal egyeztetnek.
Hatósági terület:
Ez a terület összefogja az előző hármat. Jegyzőkönyveket készít, határozatokat hoz.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
beszámolót.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
beszámolót.

47/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. április 23-i ülésén a
Füzesabony település katasztrófavédelmi helyzetéről, a katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi
költségvetési előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Ez az utolsó lépés a zárszámadás elkészítése előtt. Minden testületi döntésen alapuló
döntést jelenítettünk meg a rendeletben.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendeleti javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. (1.sz. melléklet.)
3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Fontos a törvényi háttere most itt a zárszámadásnak. Új pénzügyi-számviteli rendszer
került bevezetésre. A 2014. év volt az amikor az új, párhuzamos könyvelésben
dolgoztunk.
A Magyar Államkincstár 21-én továbbította a beszámolónkat az állami központi
szervekhez, és így még nem tudjuk mellékelni a törvény által előírt Kincstári jelentést
sem. Viszont az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége az, hogy benyújtsa a
költségvetési zárszámadási rendelet tervezetet. Ez most itt, jelen pillanatban meg is
történik.

Szeretném jelezni, hogy amennyiben a mérleg tételeknek, azoknak is a forrás oldalán
eszközölnének változásokat, vagy sorokon belüli átcsoportosításokat, illetve
helyesbítéseket, azokat mi vissza fogjuk hozni a képviselő-testület elé. Tehát még
rendelet módosítás várható a jövőben. Ezért is jó a törvénynek azon része, amely
mostantól hatályos, mert 2015. május 31-ig kell, hogy hatályba lépjen.
Tehát itt még van egy hónap, hogy olyan állapotba tudjuk hozni a Kincstárral közösen,
hogy véglegesen elfogadásra tudjon kerülni a rendelet tervezet.
Molnár László könyvvizsgáló:
Az lenne a helyesebb megfogalmazás, hogy a testület most megtárgyalja és majd a
javítások után elfogadásra javasolja. Az, hogy a beszámolót elfogadja a testület az még
idő előtti.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Ez most azt jelenti, hogy módosítsuk a rendelet javaslatot?
Molnár László könyvvizsgáló:
A beszámolóban van egy-két dolog, ami tisztázást igényel, főleg az átállásból
fakadóan. Ha a testület most elfogadja, az biztos, hogy nem helytállót fogad el.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Kényszerből teszünk eleget törvényi kötelezettségnek?
Nagy Csaba polgármester:
Mi a javaslatod? Hogyan fogadjuk el a rendelet módosítását, úgy hogy a
jogszabálynak is megfeleljen?
Molnár László könyvvizsgáló:
Részben kellene elfogadni a testületnek. A benyújtott beszámoló alapelveivel és
lényegi részével a testület egyetért, de további módosítások benyújtásával szavazza
csak meg.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Egy rendeletnél lehet olyan, hogy bizonyos részét hatályba léptetjük, bizonyos részét
pedig később. Azt kellene kiválasztani benne, hogy melyik az, amelyik hatályba
léphet. Május 31-ig még vissza kell hozni. Mi a javaslatod?
Molnár László könyvvizsgáló:
Az biztos, hogy a Vagyonleltár az ott van, ahol kb. lennie kell. Biztos a mérleg
eszköz- és a forrás oldala is, de nem biztos az eredmény kimutatás része. A többi jó.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Bizottsági ülésen miért nem beszéltünk erről? Milyen módosításokkal fogadjuk el?
Molnár László könyvvizsgáló:
A szükséges változtatásokkal május 31-én lép hatályba.

Nagy Csaba polgármester:
A szükséges változtatásokkal május 31-én lép hatályba. Addig még lesz testületi
ülésünk, és várhatóan ez még visszakerül.
Sipos Attila képviselő:
Csak egy észrevételt szeretnék megfogalmazni. Ez a testület azt kommunikálta, az volt
a célja, hogy az átláthatóságot, és az önkormányzat intézményeinek, az önkormányzat
működésének az átláthatóságát biztosítja.
Ha az önkormányzat költségvetésének zárszámadásáról van szó, emeljünk ki néhány
konkrétumot az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a likviditási helyzetről, az
önkormányzat alá tartozó intézmények gazdálkodásáról!
Melyek azok a szélsőségek, amelyek a költségvetésben megnyilvánultak, vagy esetleg
a jövőt meghatározó tényezők?
Czifra József Gazdasági Iroda-vezető:
A Gazdasági Iroda alá tartozó intézmények az előirányzatokat betartották, azzal gond
nem volt. Likviditási gondok jellemzőek voltak, amit elsősorban a költségvetési
támogatás csepegtetve érkeztetése okozott.
Gyermekétkeztetés: 2014. március 01-től megváltoztak a térítési díj befizetési
kötelezettségek. Előre számlázással történtek a térítési díj beszedések. Az az általános
tapasztalat, hogy a szülők elfogadták. Augusztus végéig helyreálltak a befizetési
gondok.
Intézményi bevételek: elmaradtak a betervezettől, amelynek elsősorban az volt az oka,
hogy ÁFA visszatérítések nem teljesültek olyan mértékben, mint ahogy betervezésre
kerültek. A jogszabályoknak megfelelően a kedvezményes étkezések után az ÁFA-t is
be kell fizetnünk az adóhivatal felé.
Egy-két hónapos csúszással vagyunk a szolgáltató felé. Felszólító levelet küldtünk ki,
azoknak, akiknél tartozás mutatkozik. Erről a napokban levélben tájékoztattam a
polgármestert.
Intézményi működtetés: azok a karbantartások, felújítások kerültek elvégzésre,
amelyek a biztonságos működéshez szükségesek.
Sipos Attila képviselő:
Valamelyik intézménynek van-e áthúzódó kötelezettség vállalása, amely esetleg az
idei költségvetésünket jelentősen érintheti?
Czifra József Gazdasági Iroda-vezető:
Pályázati pénz nincs. A Pöttömke Óvodának volt egy pályázata, ami 2014-ben lezárult.
Másik intézménynek nincs ilyen jellegű kötelezettsége.
Sipos Attila képviselő:
A szülők az adott hónap 20-a körül megkapják a számlát és az 30-ig esedékes. Tehát
az adott hónap teljesítése kerül kiszámlázásra. Az önkormányzat működésével
kapcsolatban van- e olyan, amit ki kellene emelni?

Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
A fontosabb főszámok:
Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának előirányzati bevételi és
kiadási főösszege 2.774.785e Ft (hiány előirányzati szinten nem tervezhető), teljesítési
szinten a kiadási főösszege 2.463.290e Ft, bevételi főösszege 2.524.982e Ft.
Helyi adók teljesülése: Az eredeti előirányzathoz 272.800e Ft-hoz viszonyítottan a
teljesítés 241.349e Ft-on teljesült, 88 %-on.
Az intézményi működési bevételek: 119%-on teljesült a tervezéshez képest.
A normatív hozzájárulások: 100%-on teljesültek, összegük 469.915e Ft.
A normatív hozzájárulások: 100%-on teljesültek, összegük 469.915e Ft.
A működési célú támogatásértékű bevételek soron az OEP, a Munkaügyi Központ, a
közcélú és közmunka támogatása, az EU-s pályázatok, valamint a Start munka
program támogatása került megjelenítésre, valamint a MÁK év közben kiutalt
bérkompenzációja.
A finanszírozási bevételek között szerepel a hitel, mely fennállt 2014. év elején, ezt az
összeget a kötvénnyel együtt a Magyar Állam konszolidálta.
A kiadási oldalon a személyi jellegű, járulék és dologi kiadások a tervezetteken alul
teljesültek, mely köszönhető egyrészt a takarékos, visszafogott gazdálkodásnak.
Másrészt okozza ezt az is, hogy az átmeneti likviditási nehézségek miatt nem tudtunk
minden számlát teljesíteni.
Az intézményi beruházási kiadások soron a pályázati önerők, a folyamatban lévő
beruházások kiadásai valamint az elvégzett felújítások költségei szerepelnek.
A FÜV Kft. feladatellátási megállapodás alapján látja el feladatát.
A szociális feladatokat az Önkormányzat a Laskó-Rima Menti Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében látja el.
Polgármesteri Hivatal:
A személyi juttatás és járulék sorokon a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselők, munka törvénykönyves dolgozókhoz tartozó kiadások
kerültek megjelenítésre. A bevételi oldalon a bérleti díjakból származó bevételek,
valamint az építéshatóság bevételei kerültek megjelenítésre.
Egészségügyi Központ:
Az Egészségügyi Központ a bevételeit 106%-on teljesítette. Az OEP-től
124.324e Ft-ot igényelhetett a szakrendelések után. Kiadásai 98%-on teljesültek.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Többször is elhangzott, hogy az intézmények likviditási gondokkal küzdenek. Volt
olyan, hogy valamit kikapcsoltak?
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Kikapcsolási értesítő mindig jön, ha elmaradásunk van. Sokszor könyvelési
problémája is van a szolgáltatónak. Inkább csak félreértéséből adódtak ezek a dolgok.
Ragó Attila VOB elnök:
Elhangzott az összefoglalóban, hogy a helyi adók behajtása 88%-ban teljesült. Van
arról tudomásunk, hogy ez vállalkozói vagy lakossági oldal?

Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Vállalkozói oldal, de ami elmaradt, az már az idei évben teljesült.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot, azzal a módosítással, hogy a szükséges változtatásokkal május
31-én lép hatályba.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet (2.sz. melléklet).
4.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.06.) rendeletének módosítására (2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. évi pénzmaradvány
elszámolása).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
A pénzmaradvány elszámolás a 2015. évi költségvetést módosítja. A költségvetés
tárgyalásakor említettük, hogy nem szerepelhetnek benne kifejezetten beruházások, és
hogy ez majd április végén fog realizálódni.
Ez a rendelet tartalmazza 2006-tól a képviselői döntésen alapuló önerőknek az
összegét és a beruházási tervet.
Ami igazán fontos az a 2014. évi pénzmaradvány, a felhalmozási pénzmaradvány
elosztása.
Látszik az összes határozati döntés határozati számmal felsorolva, hogy milyen
feladatra milyen összeget biztosított a képviselő-testület a fejlesztések biztosításához.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet (3.sz. melléklet).
5.

Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester:
dr. Vincze Ferencné belső ellenőr jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni
ülésünkön. Az anyagot megküldtük minden képviselőnek.

dr. Gondos István PÜB elnök:
A következő bizottsági ülésre meghívjuk a belső ellenőr asszonyt.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
48/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. április 23-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2014. évi éves
belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
6.

Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére a
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Farkas Zoltán Kuratórium elnöke:
Nagy örömmel vettem Füzesabony Városával az együttműködést. Eger Városával a
múlt héten írtunk alá hasonló megállapodást, 20 millió Ft-os keretösszeggel.
Ez a Megállapodás azt teszi lehetővé, hogy azon helyi vállalkozások, vagy vállalkozást
alapítani kívánó személyek, akik a helyi adót pontosan fizetik, azok az önkormányzat
jóvoltából egy kedvezőbb kamatszinten juthatnak hozzá saját beruházásuk
előmozdításához. Akár 1,9%-on is fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások.
Reméljük, hogy minél többen élnek a lehetőséggel. Ez egy induló lehetőség és
reméljük, hogy tovább fog fejlődni, minél több vállalkozás tud élni ezzel a
lehetőséggel.
Hamarosan egy agrár mikrohitellel is jönni fogunk. Reméljük, hogy ezzel is tudjuk
segíteni az itt élők előmozdulását, és reméljük, hogy minél több Megállapodást tudunk
megkötni.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Nagyszerű kezdeményezés.
Balsai Tamás képviselő:
A 1. pontban az szerepel, hogy: „Füzesabony városban székhellyel rendelkező, illetve
Füzesabony városban helyi iparűzési adót fizető vállalkozások részére”.
Az „illetve” az „és” vagy „vagy” kapcsolat? Azt kérném, hogy az „illetve” szót
cseréljünk ki „és”-re.

Farkas Zoltán Kuratórium elnöke:
Mindkét variációnak van értelme és jelentősége. Azt kell eldönteni, hogy azokat is
kívánja-e támogatni ezzel a kezdeményezéssel, ahol pl. 90%-ban Füzesabonyban
adózik, de mivel természetes módon van egy telephelye 10%-ban máshol adózik.
Vagy pl. fordítva. Ha a telephelye Füzesabonyban van, de a helyi iparűzési adó össz
bevételéből 90%-ban Füzesabonyban teljesít és hozzájárul a közösséghez, de a
székhelye máshol van, 10% -ban ott adózik.
Mondhatja azt a testület, hogy csak a székhely, és csak 100%-ban itt adózók. Lehet
valamilyen szinten megengedő és azt mondja, hogy az élethez alkalmazkodó, rugalmas
tud lenni.
Mi úgy hajtjuk végre a feladatot, ahogy a testület dönt.
Balsai Tamás képviselő:
Engem a dolog második fele jobban érdekel, hogy itt adózó. A székhely vagy a
telephely is megfelel nekem. Füzesabonyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező és
itt adózó. Füzesabonyi vállalkozó, aki itt is adózik.
Sipos Attila képviselő:
Tudom, hogy az alapítványi támogatási forma a múlt év óta működik. Mik a
tapasztalatok?
Farkas Zoltán Kuratórium elnöke:
Többségében mikro kis- és középvállalkozások veszik igénye. A vállalkozások
megsegítésében vagyunk érdekeltek.
Sipos Attila képviselő:
Konkrétan szeretném tudni, hogy mely településeken történtek együttműködési
megállapodások?
Farkas Zoltán Kuratórium elnöke:
Most nem tudok tételes analitikát felsorolni. Heves és Hatvan településsel is egy
előzetes megállapodás megkötése előtt vagyunk.
Van az alapítványunknak egy honlapja: www.hmvta.hu. Itt a termékek részletes
leírását megtalálják.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A helyi vállalkozások támogatása fontos feladat. Ezzel nem az átláthatóság irányába
megyünk, még akkor sem, ha ezzel jó célt szolgálunk.
Ez más bankok esetében nem fog visszásságot kelteni, jogosulatlan helyzetelőnyt nem
jelent? Jobbnak éreztem volna azt a megoldást, hogy marad a pénz az
önkormányzatnál, és akár egy bizottság keretében létrehozunk egy alapot és abból
bárki igényelhetett volna egy kamat támogatást.
Nekem ez nem a jó irány, de ha törvényileg megfelel, akkor remélem, hogy ezzel
kapcsolatban nem teszünk rosszat.
Nem plusz juttatásként végzi a cég, hiszen van már egy szerződésünk, havi
500e Ft+Áfa. Amikor azt megkötöttük, akkor arról volt szó, hogy felülvizsgáljuk,
hogy ezt meddig gondoljuk. Milyen előrelépések történtek ezzel kapcsolatban? Más
haszna volt- e már a városnak?

dr. Gondos István PÜB elnök:
Farkas Úr elmondta, hogy ennek a dolognak csak nyertesei vannak. Az alapítvány
sokkal gyorsabban, egyszerűbben, olcsóbban tud megjelenni, mint bármelyik más
pénzintézet.
Füzesabony Város Önkormányzata ehhez adja a nevét, vagyis nekünk is köszönhető.
Arról szavazunk, hogy a testület támogatja- e azt, hogy Füzesabony Városban adózó
társaságok kedvezményes hitelben részesülhessenek.
Sipost Attila képviselő:
Számomra meggyőzőbb volt így a Farkas Úr kiegészítésével. A 150 milliós hitelkeret
reményében, a teljes átláthatóság, a teljes jogszabályi megfeleltetéssel, a gyorsaság és
könnyebbség előnyével, mindenképp elfogadásra javaslom.
Balsai Tamás képviselő:
Amikor beszélgettünk erről, akkor arról volt szó, hogy adunk fél-egy év bizalmat
ennek az egész rendszernek. Év végén egy beszámolót lássunk már.
Molnár Richárd alpolgármester:
Ez a program az induló vállalkozásokat is szeretné segíteni. Az 5 millió Ft-ot egy
befektetésnek kell tekinteni. Ha 25-30 vállalkozás fér bele ebbe a 150 millió Ft-ba,
ezáltal 25-30 új munkahelyet teremtünk.
Az érdeklődés nagyon nagy, hiszen 1,9%-os kamatról beszélünk. Az induló
vállalkozásokat senki nem támogatja. Aki akár fél éve működik, annak is tudunk
ezáltal segítséget nyújtani.
Nagy Csaba polgármester:
Válaszolnék a képviselő-asszonynak.
- Átláthatóság: Szigorú szabályok szerint zajlik le, követelmények, feltételek
teljesítése esetén.
- Tett javaslatot arra is, hogy „bizottság”: ezzel az lenne a probléma, hogy ennek
miért ennyit adtuk, a másiknak pedig miért annyit.
- Jogászok által megvizsgált forma, tehát jogszabályba nem ütközik,
- Nem év végén, hanem már július 31-én már tájékoztatást fogunk kapni erre.
Kérem a vezetőt, hogy az elvégzett munkáról és az eredményekről
tájékoztasson minket.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot a Megállapodásban tett módosítás figyelembe vételével, amelyet
Balsai Tamás képviselő tett.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.

49/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
1/2015.(II.06.) költségvetési rendeletében elkülönített 5.000.000.-Ft-ot átadja a Heves
Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítványnak Kamattámogatási Alapból
nyújtandó kamattámogatás céljából célhoz kötött pénzeszköz átadási megállapodás
megkötésével az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Megállapodás
célhoz kötött pénzeszköz átadásáról
Amely létrejött egyrészről Füzesabony Város Önkormányzata (székhelye: 3390
Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 48., adószáma: 15729435-2-10. stat. számjele:
15729435-8411-321-10.) képviseletében Nagy Csaba polgármester,– a továbbiakban:
Önkormányzat -,
másrészről a Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány (székhely:
3300 Eger, Bartakovics u. 36. I/1., megyei nyilvántartási szám: 212/1992, adószáma:
19137339-2-10,) képviseletében Farkas Zoltán elnök, a továbbiakban Alapítvány - az
Önkormányzat és az Alapítvány a továbbiakban együttesen: Szerződő felek –
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek rögzítik, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő
Testülete …../2015.(……..) határozatában foglaltak alapján a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány részére, az Alapítvány által kezelt
Kamattámogatási Alapból nyújtandó kamattámogatás céljából 5.000.000,- Ft összeget
ad át, melynek fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 9.1 melléklet
kiadások csoport 1.20 céltartalék során rendelkezésre áll.


1.
Az Önkormányzat által nyújtott összeg olyan Kamattámogatási Alap céljára
szolgáló számlán kerül elhelyezésre, amelyen az Alapítvány hozamot képez, annak
lekötése mellett. Ennek megfelelően szerepelteti könyveiben, beszámolójában. Az
Alapítvány vállalja, hogy sikeres hitelezési limit megszerzését követően hitelezési
kampányt indít a Füzesabony városban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, és
Füzesabony városban helyi iparűzési adót fizető vállalkozások részére. Az így nyújtott
hitelkonstrukcióban a mindenkori hirdetményben megjelent összes termékkonstrukció
esetében, az alatti kettő százalékkal számított kamatot számol fel az eredményes
hitelkockázati döntés keretében „A” kategóriába minősített ügyfelei felé a futamidő
első 2 éve alatt. Az „A” kategóriába sorolás feltétele, hogy az ügyfél nem
rendelkezhet 30 napot meghaladó helyi adótartozással. E feltétel fennállása érdekében
az ügyfél a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjától kapott
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy megfizette a helyi adót és bevallási
kötelezettségének is eleget tett. Így az 5 millió forint 2 év alatt hozzávetőlegesen 150
millió forint kihelyezését-, illetve eddigi tapasztalatok alapján legalább 15-20 ügyfél
finanszírozását jelentheti.

2.
A 2. pontban felsorolt szempontok teljesülése feltétele annak, hogy a
vállalkozás a legalacsonyabb kockázati kategóriába legyen besorolva. Ez a besorolás
akkor valósul meg, ha a vállalkozásról a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Adócsoportja pontos tájékoztatást ad az Alapítvány részére a helyi önkormányzati
adóhatóságnál nyilvántartott helyi adó-tartozás összegéről a vállalkozó hozzájáruló
nyilatkozata alapján, a hatályos jogszabályi előírások által biztosított keretek között.
3.
Az Alapítvány vállalja, hogy a 3. pontban foglaltak teljesülése érdekében a
Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja részére megküldi a
vállalkozás által aláírt nyilatkozat egy példányát, mely tartalmazza a vállalkozás azon
kifejezett nyilatkozatát, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati adóhatóság
róla az Alapítvány felé, az Alapítvány kérésére adatot szolgáltasson esetlegesen
fennálló helyi adó-tartozásáról.
4.
Az Önkormányzat az 1.) pontban meghatározott összeget jelen megállapodás
mindkét fél részéről történt aláírástól számított 15 napon belül egy összegben utalja át
az Alapítvány MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10549031-49020017 számú
számlájára.
5.
Az Alapítvány a naptári negyedévet követő 30 napon belül - első alkalommal
2015. július 31. napjáig - kimutatást készít az Önkormányzat részére a
kamattámogatásban részesülő ügyfelek befizetéseiről, minősítéseiről, a késedelembe
esett ügyletekről. Az analitikában feltünteti a kedvezmény nélküli kamatot, valamint a
kamatkedvezményt és a visszavont kamatkedvezmény összegét is.
6.
Az Alapítvány minden évben az Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor
- első alkalommal 2016. évben - összesített kimutatást készít az előző évben a
konstrukcióban résztvevő ügyletekről és emellett részletes szöveges beszámoló
készítésével is tájékoztatja a képviselő-testületet a részére átadott pénzeszköz
felhasználásáról.
7.
Az Alapítvány hozzájárul a részére átadott pénzeszköz rendeltetésszerű
felhasználásának az Önkormányzat által ellenőrzéssel megbízott személyek és
szervezetek általi ellenőrzéséhez. Az Önkormányzat jogosult a pénzeszköz
felhasználását a helyszínen is ellenőrizni. Az elszámolási határidőig fel nem használt
pénzeszközt az Alapítványnak az Önkormányzat részére vissza kell fizetnie.
8.
Amennyiben az Alapítvány a pénzeszközt a jelen megállapodásban foglaltaktól
eltérő célra használja fel, vagy a felhasználásról nem tud a jelen megállapodásban
foglaltaknak megfelelően a megjelölt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszközt a
számlájára való beérkezéstől számítva a Ptk-ban meghatározott kamattal növelt
összegben visszafizetni az Önkormányzat részére.
9.
Az Alapítvány képviselői külön okiratban nyilatkoznak a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § és 8. § szerinti
érintettségük vonatkozásában.
10. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik
megtételéhez, valamint a megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges
felhatalmazással rendelkeznek, az alapító okirat rendelkezéseit tekintik irányadónak.
11.

12. Az Alapítvány nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában
köztartozása nincs.
13. Jelen megállapodás módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös
akaratával, írásban érvényes. A megállapodás bármely rendelkezésének
érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét,
Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötés időpontjában fennálló
ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek
között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy
beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A megállapodással kapcsolatban
Szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket Szerződő felek elsősorban tárgyalás
útján kísérlik meg rendezni.
Jelen Megállapodást Szerződő felek átolvasás és értelmezés után - mint ügyleti
akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
Kelt. Füzesabony, 2015. ……………………..
…………………………………….
Füzesabony Város Önkormányzata
képviseletében
Nagy Csaba polgármester

7.

……………………………………….
Heves Megyei Vállalkozás-és
Területfejlesztési Alapítvány
képviseletében
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök

Javaslat a Belügyminisztériummal együttműködésben
megalapozó dokumentumainak elfogadására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

készülő

ITS

Ragó Attila VOB elnök:
A tanulmány rámutatott arra, hogy Füzesabonyban milyen mértékű az elvándorlás.
Ez annak köszönhető alapvetően, hogy Füzesabony népesség megtartó ereje csökkent.
Olyan általános dolgokat foglal össze, hogy kevés a munkahely, kevés a pénz, kevés a
bevétel, tehát Füzesabony problémájával konkrétan foglalkozik is.
Stratégiai célok:
- nem vonzó a városképünk,
- a sport és szabadidős, kulturális tevékenységek hiányoznak sok helyen,
- a városfejlesztési tevékenységeink nem kellően menedzseltek,
- a stratégiai tervezés sok helyen hiányos,
- a közszolgáltatások sok helyen nem megfelelő színvonalúak.
- a város központunk nem igazán városhoz méltó,
- a csapadékvíz elvezetés a városban több helyen nem megoldott,
- a két településrész integráltsága eléggé rossz,
- a közművek, illetve a közintézményeknek az állapota kritikus.
Jól összeszedett tervet kaptunk, amely meghatározza nekünk az irányokat, hogy merre
kell lépni. Másrészt mindenben egyeznek azokkal az elképzelésekkel, amelyeket mi is
megfogalmaztunk.
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.

Sipos Attila képviselő:
Az elkövetkezendő ével legfontosabb feladata az lesz, hogy a városfejlesztéssel, a
pályázatokkal hogyan tudunk előre lépni. A megmaradt kötvénypénzt hogyan tudjuk
hasznosan megforgatni. Örülök, hogy van egy új stratégia. Füzesabony volt az
egyetlen olyan település, ahol 1886-tól 2005-ig a népesség nem csökkent, hanem
növekedett, vagy éppen stagnált, de soha nem volt csökkenés.
A 8.500
lakosságszámhoz képest most nagyon riasztó adatokat találunk. Füzesabonyban a
lakásárak nagyon magasak voltak a rendszerváltás óta és most egyre alacsonyabbak.
Azt kell az önkormányzatnak mindenképp támogatni, hogy hogyan lehet a
vállalkozásokat fejleszteni és ehhez a stratégiát meg kell alkotni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
50/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2015. április 23-i ülésén megtárgyalta az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megalapozó dokumentumait és úgy határozott, hogy
Integrált
Településfejlesztési
Stratégia
keretében
elkészült
megalapozó
dokumentumokat (Megalapozó vizsgálat Füzesabony Város Településfejlesztési
Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához; Füzesabony Város
Településfejlesztési Koncepciójának Fejlesztési Irányai) jóváhagyja.
Megbízza a testület a Polgármestert, hogy döntéséről ÉARFÜ-t értesítse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
8.

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester:
Magyarország köztársasági elnöke a 2015. évi bírósági ülnökválasztást 2015. március
7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
Erről tájékoztattuk a lakosságot. A felhívásra 14 fő jelentkezett, ebből 2 fő
jelentkezését továbbítottuk a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalához, mivel oda is
kell a bíróságra két ülnök. Füzesabonyban ebből 4 fő pedagógus ülnököt, 8 fő
általános ülnököt, amelyből 1 fő nemzetiségi ülnököt kell megválasztanunk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

51/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 23-i ülésén
úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Járásbíróság pedagógus ülnökeinek a következő
személyeket választja meg:
- Poczok Erzsébet
- Németh Benedekné
- Nagy Imre
- Molnárné Simon Edit
A Füzesabonyi Járásbíróság ülnökeinek a következő személyeket választja meg
- Sike Zoltán
- Hajdú József
- Hornyák István
- Sáriné Szücsi Éva
- Poczok Barnabásné
- Nagy László
- Galántai Éva
- Paczókné Glonczi Edit
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
9.

Javaslat a 2014 – 2019. évi gazdasági program elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem valami konkrétra sikeredett. Én ennél kicsit
többet vártam volna.
Az előző napirendnél felmerült az étkeztetés finanszírozása, ami elég nagy mínusz itt a
városban.
Ha a kormányzati elképzeléseket nézzük, valószínűleg teljesen ingyenessé fogják tenni
az összes gyereknek az étkezést, amit nagyon jó, támogatandó dolognak is éreznék, ha
a kormányzat ezt át is vállalná és nem az önkormányzaton maradna ez az újabb
mínusz. Ha pedig az önkormányzaton marad, akkor valahogy csak el kéne nekünk is
indulnunk azon az úton, hogy egyfajta önellátásra berendezkedjünk. Ezzel tudnánk
segíteni abban, hogy a költségek csökkenjenek.
Beszéltünk az előző napirendnél az elvándorlás kérdéséről. Azok, akik óvodába,
iskolába nem ide hordják a gyerekeiket, várható, hogy idővel el fognak menni a
városból, de ez ellen tenni, elég nagy lépés lenne.
Két városrész összekötése: Mindenképp tartsuk napirenden, hogy a telep és a falu
között az autós átjárást valahogy igyekezzünk megoldani vagy megoldatni.

dr. Gondos István PÜB elnök:
Ez az anyag úgy készült el, hogy a 200 oldalas anyag még nem állt rendelkezésre.
Miután csúszott az uniós tisztségviselők megválasztása, így csúszik a teljes kifizetési
rendszer. Legutóbbi fejlesztési bizottsági ülésünk volt Egerben múlt héten, ott sem
tudtunk még konkrétumokról beszélgetni.
Balsai Tamás képviselő:
Ez egy keret, amelyben konkrét tartalom nincs is.
Nagy Csaba polgármester:
Ingyenes étkeztetés: Legnagyobb problémája az önkormányzatnak. Naponta küzdünk
vele, amely adódik egyrészt a fizetési morálból, a kintlévőségekből.
Az egyik legfontosabb feladatunk a lakosság megtartása szempontjából, hogy az
óvodákat, iskolákat rendbe tegyük és ezért mindent megtegyünk. Elég sokat lobbizunk
érte.
Két városrész összekötése: Erre konkrét tervek vannak, mert vasúti pálya felújítás lesz.
Azok a tervek, amelyeket bemutattak, elfogadhatatlanok.
Balsai Tamás képviselő:
Van egy gyönyörű épület, ahol az orvosi ügyelet van. A lakosság ellátásával vannak
problémák.
Nagy Csaba polgármester:
Már több lakos is megkeresett ez ügyben. Kértem, hogy írják le a panaszukat. Nagyon
sok jelzés érkezett az orvosi ügyelettel kapcsolatosan.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Polgármester Úr említette egy korábbi ülésen, hogy a gyógyszertári ügyelettel
kapcsolatban talán lesz valami tárgyalás. Azzal kapcsolatban tudna valami pozitívumot
mondani?
Nagy Csaba polgármester:
Összehívtuk az érintett települések polgármestereit. Elment egy levél az ügyelet felé,
hogy mi az a beteglétszám, ami megjelenik itt Füzesabonyban.
Azt beszéltük meg a többi polgármesterrel, ha ez a válasz megjön, akkor mégegyszer
leülünk és megbeszéljük a dolgokat.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

52/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2015. április 23-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2014 – 2019. évi gazdasági
programot elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10.

Hozzájárulás telepítési tanulmányterv készítéséhez a füzesabonyi 2882/2
hrsz. vonatkozásában.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
Van egy kérelmező, aki a 2882/2 hrsz. alatti területet kérelmezte mezőgazdasági
területbe bevonni.
Hoór Kálmán főépítész:
Nagyon fontos, hogy a képviselő-testület elé egyéni kérelemre, rendezési terv
módosítás esetében olyan anyag kerüljön, amiből kiderül, hogy mi a módosítás
lényege és az alapján tudják meghozni a döntést.
Ragó Attila VOB elnök:
Ha jól értettem, ez a tanulmányterv le fogja nekünk írni, hogy milyen tevékenységek
végezhetők ezen a telephelyen, illetve, hogy milyen feltételekkel lehet módosítani a
besorolását, annak figyelembevételével, hogy a környéken lakókat ne zavarják a
különböző tevékenységek.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Hoór Kálmán főépítész:
Adott esetben erről van szó.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
53/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony város Képviselő testülete hozzájárul, hogy kérelmező (Füzes-Bau Kft,
Ügyvezető: Sári Zsolt) telepítési tanulmánytervet készíttessen Füzesabony Móricz Zs.
út 1hrsz 2882/2 ingatlan átminősítésével kapcsolatban és azt a kérelemhez mellékelje.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hoór Kálmán főépítész

11.

Javaslat a Magyar Ipari Park Szövetség Egyesületbe történő belépésre.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Úgy gondolom, hogy ez már utólagos jóváhagyás.
Nagy Csaba polgármester:
Az alapítási díj egyszeri 200.000 Ft. A tagsági díj 2015. évben 10.000 Ft/hó.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
54/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 2015. április 23-i
ülésén megtárgyalta és ügy döntött, hogy a Magyar Ipari Park Szövetség Egyesület
alapító tagja kíván lenni. Az egyesület alapszabályát elfogadja. A tagsági viszonyból
származó alapítási és éves tagdíjat a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
12.

Javaslat a műjégpálya vásárlásához önerő biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Bizottsági szinten is kérdeztük, hogy miért nem kaptunk még elszámolást a
jégpályával kapcsolatban. Úgy tudom, hogy az ÉMÁSZ-szal van pénzügyi elszámolási
vitánk. Úgy tűnik, hogy dupla áron kaptuk az áramot az eltelt 3-4 hónapban, mint
ahogy a piaci áron kellett volna. Ez ügyben egyeztetések folynak, hogy korrigálják ezt
a számot és akkor jelentősen változni fog az elszámolás. Amíg ez nem történik meg,
addig nem szeretnénk behozni testületi ülésre.
Azt gondolom, hogy a következő testületi ülésen pontosan fogjuk látni, hogy ez
Füzesabony Város Önkormányzatának mennyi pénzébe került.
Balsai Tamás képviselő:
Annyi lenne az észrevételem, hogy először tényleg azt a számot kellene tudni, hiszen
sok millió forintba került a városnak. A másik, hogy érdemes- e ezt üzemeltetni 3
hónapig?
A 22 millió Ft+ÁFA mit tartalmaz? Ez csak a pályát vagy magát az eszközöket, a
traktort vagy ezek még pluszba jönnek ehhez? Ezt sem látom itt leírva.

Ki fogja üzemeltetni ezt a pályát? Szakszemélyzet kell a felállításhoz. A mostani
pályánk teljesen törvénytelenül üzemelt, ez biztos.
Elkésve nem vagyunk, ha a következő ülésre hoznánk be. Pontosítani kell, hogy
konkrétan mit akarunk venni, konkrétan ki fogja üzemeltetni.
Sipos Attila képviselő:
A hozzá tartozó anyagköltséget, a csövezést és egyéb dolgokat körbe kellene járni.
Hol, milyen vállalkozástól lehet megvásárolni.
Balsai Tamás képviselő:
Gondoljuk arra is, hogy egy árajánlatot konkrétan bekérjünk.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Amikor a pénzügyi dolgokról beszélgettünk, többször elhangzott, hogy: ”kritikus az
intézmények állapota, likviditási gondokkal küzdünk, meglévő kötvénypénzünket nem
önrészekre használjuk”.
30 millió Ft-ért és még az ehhez szükséges működtetéshez most veszünk egy
jégpályát.
Jó kezdeményezés volt a jégpálya, de kaptunk előtte egy bevétel-kiadási tételt nagyon
részletesen kimutatva rajta mindenhogy, hogy mennyi lesz a kisházak kiadásából a
bevétel. Aki kint volt, láthatta, hogy nem soknak adták ki a kisházakat.
Mennyibe került a fűtés a gázpalackkal? Kétszer is kértem ezt a kimutatás, hogy
nézzünk meg, hogy mennyi volt, hogy láthassák a füzesabonyi emberek is, hogy
megéri- e ez a szórakozási forma 3 hónapra. Ebből pl. a Teleki Blanka Általános
Iskola összes ablakát ki lehetne cserélni.
Nagy Csaba polgármester:
Ez túlzás.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Jó lenne, ha egy ilyen döntést megalapozottabban hozhatnánk meg, mert tényleg nem a
gyerekek meg a város ellen szólok ebben az esetben, de a város vagyonáért vagyunk
felelősek.
Balsai Tamás képviselő:
Szerintem a megtakarítás helyett plusz 10 milliós költség lett.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Nem vagyunk elkésve, szerintem is jobban át kéne gondolni. Pontosan tudom én is
képviselő-asszony, hogy a város vagyonára vigyázunk. De nem ez a lényeg. Azért
vagyunk itt, hogy a füzesabonyi embereket képviseljük.
Hogy miért nem fordítjuk az iskolára? Azért nem, mert nincs ilyen pályázat. Én az
emberi oldallal is foglalkozok, nemcsak az anyagi oldallal.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Meg kéne várni, hogy mibe kerül, ezt szeretném. Utána mindenki eldöntheti, hogy
szerinte ér- e a városnak annyit, vagy nem.

Ragó Attila képviselő:
Még nem ismerünk pontos számokat, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt az
üzemeltetési költség, illetve, hogy milyen eredménnyel jött ki.
10 millió Ft-ot biztos, hogy buktunk. Tudnunk kell, hogy megéri- e, és milyen keretek
között.
Nagy Csaba polgármester:
Ez az ár úgy lett megkérve, hogy tartalmazza a betanítást, a pályafelépítést, a
karbantartás díját – mindig szakember felügyeletével -, egy új, nagy palánkot és egy
új, nagy traktort.
Balsai Tamás képviselő:
Hány évig tartalmazza a felügyeletet?
Nagy Csaba polgármester:
Volt, aki egy 1 évig vállalta és volt, aki 5 évig. Ez még nem a fedett, a következő lépés
az lenne, hogy le kéne fedni.
Balsai Tamás képviselő:
Szeretném, ha ezeket az ajánlatokat, amiket bekértetek, mi is látnánk.
Nagy Csaba polgármester:
Természetesen.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Visszavonom az előterjesztést.
Nagy Csaba polgármester:
A következő ülésre, ha meglesznek a számok, amivel alá tudjuk támasztani,
visszahozzuk a napirendet.
13.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Nagy Csaba polgármester:
A napirendi pont visszavonásra kerül.
14.

Javaslat a Romániai Zabola községgel
kezdeményezésére.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

testvérvárosi

kapcsolat

Nagy Csaba polgármester:
Zabola község Kézdivásárhely és Kovászna között egy kis település, amelyhez még
négy településrész tartozik. 5 ezer lakosa van, a magyarság aránya 70%. Itt most kezd
kialakulni a turizmus.
Nagyon szeretnének testvér települési kapcsolatot kialakítani ők is velünk, csak náluk
nem ilyen egyszerű. Bukarestben kell engedélyeztetni. Szükségük van
Szándéknyilatkozatra és ezt tartalmazza ez az előterjesztés.

Sipos Attila képviselő:
Az előző ciklusban többször felmerült, hogy Füzesabonynak jó lenne testvér települési
kapcsolatot kialakítani. Nagyon örülök neki, tudom támogatni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Azt szeretném, ha nemcsak arról szólna, hogy vendégeskedik egymásnál a
városvezetés, hanem a füzesabonyiak is bekapcsolódnánk ebbe a kapcsolatba.
Nagy Csaba polgármester:
Benyújtottunk egy pályázatot kulturális céllal, illetve szeretnénk ide hozni ősszel egy
tánccsoportot.
Szeretnénk még egy testvér települést Ukrajnából, ahol most igen nehéz helyzetben
vannak a magyarok. Ha valakinek van kapcsolatra javaslata, szívesen fogadjuk.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
55/2015. (IV.23.) képviselő-testület határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 23-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy kifejezi azon szándékát, hogy
testvérvárosi kapcsolatot létesítsen a Romániai Zabola községgel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és
a testvérvárosi együttműködési megállapodás kereteinek kidolgozására oktatási,
kulturális, sport valamint idegenforgalmi területen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
15.

Javaslat a 93/C/2014 (VII.17.) Képviselő-testületi döntés megerősítésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A korábbi testület felhatalmazta a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a
közbeszerzést elindítsa. Ez tulajdonképpen annak a testületi döntésnek a megerősítése.
Most itt azt erősíti meg a képviselő-testület, hogy elindítja ennek a napelemes rendszer
pályázatnak a közbeszerzési eljárását. Ez egy feltételes eljárás. Azért feltételes, mert
támogatói okirattal még nem rendelkezünk. A kivitelezés feltétele az, hogy támogatói
okirattal rendelkezzünk. Ha nincs meg a fedezetünk, akkor nem tudjuk megvalósítani,
tehát ezért feltételes ez a közbeszerzési eljárás.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
56/2015. (IV.23.) képviselő-testület határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a
KEOP-4-10-0/N/14-2014-0243 „Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabony
településen” című pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás
megindítását.
A
képviselő
testület
arra
tekintettel,
hogy
értesítést
kapott
a
KEOP-4-10-0/N/14-2014-0243 „Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabony
településen” című pályázathoz kapcsolódó 31.724.648,-Ft összegű támogatás
odaítéléséről , valamint a kivitelezési határidő 2015. augusztus 31-i határidejére úgy
határozott, hogy támogatói okirat hiányában de- a korábbi 93/C/2014 (VII.17.)
Képviselő-testületi határozatot megerősítve – megindítja a feltételes közbeszerzési
eljárást.
Megbízza a képviselő testület Nagy Csaba Polgármestert, hogy a Közbeszerzési
Döntőbizottság ülését hívja össze, a szükséges intézkedések megtétele céljából.
Felelős: Nagy Csaba elnök
Határidő: azonnal

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 17:05 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

