HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. június 18-án 15:00 óra.

N A P I R E N D:

1. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
_____ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatairól
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
intézményi körzetek, ellátási területek megállapításáról szóló …. /2015. (….)
önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
3. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötendő
konzorciumi megállapodásra
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat önkormányzati bérlakás eladására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat a Pannonway Építő Kft. kérelmének támogatására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
6. Javaslat Juhász Lajos kérelmének támogatására
Előterjesztő: Dr. Gondos István PÜB elnök
7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi II.
féléves munkatervére
- Tájékoztató az állandó bizottságok 20105. évi II. féléves munkatervéről
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

8. Javaslat testvérvárosi kapcsolat kezdeményezésére Kárpátalján
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
9. Beszámoló a 2015. évi fejlesztésekről
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
10. Beszámoló az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Rendelet száma
10/2015. (VI.19.)

11/2015. (VI.19.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____ /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetési előirányzatairól.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
intézményi körzetek, ellátási területek megállapításáról
szóló ____ /2015. ( ) önkormányzati rendelete.

Határozat száma
81/2015. (VI.18.)
82/2015. (VI.18.)
83/2015. (VI.18.)
84/2015. (VI.18.)
85/2015. (VI.18.)
86/2015. (VI.18.)
87/2015. (VI.18.)
88/2015. (VI.18.)

Határozat tárgya
Beszámoló elfogadása az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2014.
évi tevékenységéről.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel
kötendő konzorciumi megállapodás.
Önkormányzati bérlakás eladása.
A Pannonway Építő Kft. kérelmének támogatása.
Juhász Lajos kérelmének támogatása.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi II. féléves munkaterve.
Testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése Kárpátalján.
Beszámoló elfogadása a 2015. évi fejlesztésekről.

Füzesabony, 2015. június 26.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. június 18-án 15:00 óra.
Jelen vannak:

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

Nem jelent meg:

Molnár Richárd alpolgármester

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,
Juhászné Kovács Kornélia – szociális csoport vezető
Meghívott vendégek: Besenyei Éva – Füzesabonyi Könyvtár- és Közösségi Ház,
Sallainé Szabó Mária – Gyermekjóléti Szolgálat;
Gulyás Piroska – Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda;
Czifra József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Molnárné
Simon Edit – Média Kft., Takácsné Szigeti Ilona – Szociális
Központ, Kovácsné Sári Enikő – Füzesabonyi Pöttömke
Óvoda- és Bölcsőde, Molnár László könyvvizsgáló, Berencsi
Zoltánné – NHSZ Tisza Kft. ügyvezető
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 7 fő van jelen, 1 fő igazoltan van
távol, így testületünk határozatképes.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülés, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.
A 11. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
Módosító javaslatom, hogy a 10. napirendi pontot - amely Beszámoló az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről – tárgyaljuk elsőnek.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról.
-

2015. május 28.: Utolsó soros képviselő-testületi ülés.
2015. június 11.: Pál László református lelkésszel tartottam megbeszélést.
2015. június 13.: A Teleki Blanka Általános Iskola és a Széchenyi István
Katolikus Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem
részt.
2015. június 16.: A füzesabonyi rendőrkapitányságon járási konzultációs
fórum vettem részt.
2015. június 17.: Lakossági fórumot tartottunk, amelynek témája Füzesabony
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és
Településfejlesztési Koncepciójának véleményezése volt.

Több vezetővel tartottam megbeszélését:
- Intézményeink vezetőivel folyamatosan,
- Vincze Ferencné belső ellenőrrel,
- Molnár László könyvvizsgálóval.
A lejárt határidejű határozatokról, az önkormányzat lejárt szállítói állományának
alakulásáról szóló- és a két ülés között végzett munkáról a tájékoztatókat kérem
tudomásul venni.
NAPIREND:
1. Beszámoló az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A VOB megtárgyalta a beszámolót és az alábbi észrevételekről tájékoztatnám Berencsi
Zoltánné ügyvezetőt:
Nagyon jó kezdeményezés a zöld hulladék elszállítása és a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés.
A zöld hulladék elszállítását célszerűnek tartjuk az időjárás függvényében minél
hamarabb elszállítani. A két heti elszállítása szerintem teljesen rendben van.
A szelektív hulladékgyűjtés estében kérem, hogy fontolják meg a sokkal gyakoribb
lehetőségét az elszállításnak.
A Szelektív szigetek nagyon rossz állapotban vannak, a pet palackok tárolója pedig
annyira piszkos, hogy az embernek nincs kedve közel menni hozzá.
Több kérdést intéztünk Ön felé írásban. A válaszában leírta, hogy nincs az autóban
fertőtlenítő víz, a járművezetők nem tudnak a helyszínen takarítani. Azt szeretném
kérni, hogy meghatározott rendszerességgel ezeket a tárolókat szállítsák el a saját
telephelyükre és a szükséges takarítást, karbantartást végezzék el rajtuk.
A Zrínyi úti leégett szelektív szigettel kapcsolatban elmondanám, hogy szándékunkban
áll ezeket a szigeteket megvédeni. Kérem, fontolják meg, hogy ezt a konténert
pótolják.

Önök kiraktak telefonszámokat a konténerekre, amelyeket fel lehet hívni. A FÜV Kft-t
megbízzuk azzal, hogy bizonyos rendszerességgel járja végig a 8 db hulladékgyűjtő
szigetet, és ha azt észlelik, hogy tele van, ők maguk hívják fel az NHSZ Tisza Kft-t.
Berencsi Zoltánné NHSZ Tisza Kft.:
Mi is azt tapasztaljuk, hogy nagy sikere van a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtésnek.
Márciusban indult a zöld hulladék szállítás. Ekkor 840 kg szelektív hulladék érkezett
be a településről. Áprilisban már 1240 kg, a múlt hónapban pedig közel 1400 kg.
A havi egyszeri szállítás általában elég.
A szelektív szigetek fenntartása kérdéses. A házhoz menőt támogatja a kormány is,
ezért nagy energiát már nem fektetnénk a meglévőkbe. Ha bővíteni tudjuk a
járatszámot a kiírt pályázatokkal, egyszerűen nem lesz rá igény.
Ragó Attila VOB elnök:
Ha szerződés szerint az Önök feladata a szelektív hulladékgyűjtők tisztítása,
megértem, de elfogadni nem tudom, hogy nincs rá energia vagy idő.
Sipos Attila képviselő:
Az építési törmeléket hová lehet elvinni és mennyiért veszik át?
Berencsi Zoltánné NHSZ Tisza Kft.:
Tiszafüreden a tiszta cseréptörmeléket nettó 3 eFt/tonna összegért fogadjuk be a
lerakóba. Elektronikai hulladékgyűjtés most lesz 20-án.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Többen jelezték felém, hogy jó lenne, ha a pet palackok elszállítása gyakoribb lenne,
főleg a nyári időszakban. Volt olyan utca, hogy még nem kaptak zsákot ehhez.
Berencsi Zoltánné NHSZ Tisza Kft.:
Kértem a polgármester segítségét ebben. A zsák azoknak jár, akik fizető partnereink.
Átadtuk egy listát, utca, házszám szerint, és a megfelelő mennyiségű zsákot. Kértük,
hogy kerüljenek kiosztásra. Voltak olyan utcák, ahová nem jutott. Kérem, hogy
jelezze, hogy kik nem kaptak, és tudunk zsákot biztosítani.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal fogadta el a képviselőtestület a határozatot.
81/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az NHSZ
Tisza Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadta.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_____ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatairól
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester (dr. Gondos István PÜB elnök helyett):
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
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. (1.sz. melléklet).
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
intézményi körzetek, ellátási területek megállapításáról szóló …. /2015. (….)
önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az általa fenntartott köznevelési intézmények
(óvodák) felvételi körzetének, valamint az általa fenntartott szociális intézmények
(bölcsődék) ellátási területének meghatározása.
A korábbi szabályozás óta az iskolák körzeteinek megállapítása a fenntartóváltással
együtt a kormányhivatal hatáskörébe került. Ugyancsak átalakításra került az
intézményrendszer is, hiszen a VIK megszűnt. Mindezen változások miatt szükséges
és indokolt új önkormányzati rendelet megalkotása.
A korábbi szabályozásnak megfelelően a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde a település
északi részén lévő utcákban lakók részére, a Pöttömke Óvoda és Bölcsőde a település
déli részén lévő utcákban lakók részére köteles ellátást nyújtani. A Dormándi
Gyermekkert Tagóvoda felvételi körzete pedig Dormánd község.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (2.sz. melléklet).

4. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel kötendő
konzorciumi megállapodásra
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Nagy Csaba polgármester:
Megkérném Schmetzné dr. Balog Szilvia jogi- és igazgatási irodavezetőt, hogy
tájékoztasson minket és foglalja össze, hogy miről van szó.
Schmetzné dr. Balog Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
Folyamatban van a város szennyvízhálózatának és a szennyvíz tisztító telep kapacitás
bővítése.
Az első fázisban vagyunk, a tervezés időszakában. Jogszabály írja elő, hogy a második
ütem, a szennyvízhálózatának és a szennyvíz tisztító telep kapacitás bővítésének a
megvalósítása már csak a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel együtt
történhet. Tehát jogszabályi kötelezettségnek teszünk eleget akkor, amikor ezt a
konzorciumi megállapodást aláírjuk a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft-vel.
(dr. Gondos István PÜB elnök megérkezett az ülésre, így a képviselő-testületi tagok
száma 8 főre változott).
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
82/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
A Képviselőtestület
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási
időszakban
a
szennyvízelvezetési
és
-tisztítási,
a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról
szóló 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében a
szennyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
-

felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

5. Javaslat önkormányzati bérlakás eladására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Nagy Csaba polgármester:
A Szent I. út 14. szám alatti ingatlanról van szó. Az ott lakóknak köszönhetőben nem
következett be nagymértékű állagromlás.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
83/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta a bérlő, Füzesabony, Szent Imre út
14. sz. alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlás iránt benyújtott kérelmét és az
alábbiak szerint határozott:
A Képviselő Testület felkéri az Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport
bizottságot, hogy tegyen javaslatot az önkormányzati tulajdonú bérlakás, Füzesabony, Szent Imre út 14. - elidegenítésére.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Javaslat a Pannonway Építő Kft. kérelmének támogatására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A Pannonway Építő Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint a
Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztálya hiánypótlásra szólította fel.
Egy megépítendő kerékpárút Füzesabony közigazgatási területére eső szakaszának
- annak megépülését követően - üzemeltetési, fenntartási feladatait saját hatáskörben
vállalja.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.

Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
84/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta a Pannonway Építő Kft kérelmét és
döntött arról, hogy a 251. számú főút mellett létesítendő kerékpárút szervizútjainak
majdani kezelését vállalja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a döntésről a Pannonway Kft-t értesítse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
7. Javaslat Juhász Lajos kérelmének támogatására
Előterjesztő: Dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé. Felkérem a jogi iroda vezetőjét, hogy foglalja össze, hogy mit tartalmaz az
előterjesztés.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
Juhász Lajosnak a Petőfi utcában van egy autószerelő műhelye. Az autószerelő műhely
tulajdonjoga az Juhász Lajosnak a tulajdonát képezi, viszont az alatt lévő terület a
Petőfi út területe, amely az önkormányzatnak a tulajdona.
A decemberi testületi ülésen a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az épülethez
tartozó földterületre Juhász Lajos használati jogot kapjon és ennek az értékét az
értékbecslő meg is állapította. A képviselő-testület ezt elfogadta, Juhász Lajos ezt ki is
fizetette.
Most ennek a szerelőműhelynek az eladása folyik. Mivel az a jog, amely a
szerelőműhely mindenkori tulajdonosát megilleti a föld használatra, ez személyhez
kötött. Ezért a képviselő-testületnek, mint az út tulajdonosának hozzá kell járulnia
ahhoz, hogy az autószerelő műhely értékesítésre kerüljön. Ezért nyújtotta be a
kérelmet Juhász Lajos és ahhoz kéri a képviselő-testületnek a támogatását, hogy ezt az
autószerelő műhelyet értékesítse és a földhasználati jog az új tulajdonost is megillesse.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

85/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő Testülete megtárgyalta Juhász Lajos kérelmét.
A képviselő testület úgy határozott, hogy Juhász Lajos kérelmének helyt ad és hozzá
járul ahhoz hogy Juhász Lajos és Hornyák Zoltán közt létrejött, Füzesabonyban,
2015.05.23-án kelt adásvételi szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat
tulajdonát képező, Füzesabony 2202 hrsz-ú ingatlanra Hornyák Zoltán javára 121m2 re a használat joga - a 2202/A hrsz-ú épület fennállásáig -az ingatlan nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön a Juhász Lajos javára bejegyzett használati jog törlésével
egyidejűleg.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi
II. féléves munkatervére
- Tájékoztató az állandó bizottságok 20105. évi II. féléves munkatervéről
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Annyi módosításom lenne a napirenddel kapcsolatosan, hogy a következő soros
ülésünk szeptember 24-én, csütörtökön lenne.
Ezzel az előterjesztéssel törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget. A munkaterv
csak irányvonal és persze az élethelyzethez igazodik.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
86/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzati képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy Füzesabony Város Önkormányzat
képviselő-testületének 2015. évi II. féléves munkatervét elfogadja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
9. Javaslat testvérvárosi kapcsolat kezdeményezésére Kárpátalján
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Ukrajnában a magyar lakosság nagyon nehéz helyzetbe került. Van három
településünk, akivel felvehetnénk a kapcsolatot.

Nem tudtuk eldönteni, hogy kivel kezdjük meg a tárgyalásokat, hiszen mind a három
település nagyon nehéz helyzetben van. A helyszínen kellene meggyőződni, hogy
melyik van a legnehezebb helyzetben és ezért szeretnénk egy látogatást tenni.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
87/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy az alábbi kárpátaljai települések helyzetéről: Bátfa és Palló, Beregrákos és
Kajdanó, Tiszapéterfalva a helyszínen tájékozódjon és majdani testvérvárosi kapcsolat
kialakítása érdekében vezetőikkel megbeszélést folytasson.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10. Beszámoló a 2015. évi fejlesztésekről
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
Két csoportra bontható a városfejlesztés fő irányvonala:
I. a város szempontjából fontos értékmegtartó és városkép rendezési intézkedések,
II. 2014-2020-as EU-s pályázatok előkészítő munkáinak megkezdése.
A 2015. év során a városfejlesztés lényegesebb elemei az alábbiak szerint alakultak:
I. Értékmegtartó és városkép rendezési intézkedések:
-

Járdafelújítások, útkátyúzás:
A bejárás tapasztalata azt mutatta, hogy jobb, ha nem kapkodjuk el, hanem
felmérjük tisztességgel mind a két városrészt és valamilyen úton-módon
súlyozzuk.

-

Gyalogátkelő helyek létesítése, forgalomlassító útelemek elhelyezése:
A VOB ülésen felvetődött a városunkban létesítendő fekvőrendőrök elhelyezése.
Erről a mai napig döntés nem született. Indokolt a legveszélyeztetettebb helyek
felmérése.

-

Lapos tető felújítás:
Ifjúság út 17. sz. alatti épületegyüttes teljes lapos tető szigetelése megtörtént.

-

Érintésvédelem:
A tavaszi hónapok során felmérés készült az Önkormányzati épületek
érintésvédelmi dokumentumairól. Várhatóan a nyár folyamán minden
Önkormányzati épület érintésvédelmi dokumentációja elkészül.

-

Közösségi ház:
Két árajánlat beérkezése után 850.000 Ft-os áron megrendelésre került a
Közösségi ház teljes villamoshálózatának felújítása.
Ez csak a
biztonságos működéshez szükséges munkákat jelenti, hiszen szeretnénk a
Közösségi ház teljes felújítását megvalósítani.

-

Füzesabonyi aluljáró:
Kezdeményeztük a MÁV Létesítménykezelő és Vagyonőr Kft-nél a füzesabonyi
aluljáróban lévő pléh építmény elbontását melyre többszöri levélváltás után azt a
felvilágosítást kaptuk, hogy elbontani nem áll szándékukban. Felújításáról a
leendő bérlővel együtt szándékoznak gondoskodni.

-

Rekultivált hulladéklerakó:
Tisza-tavi egycélú társulás keretében a tavalyi év során rekultivált hulladéklerakók
utógondozási munkálatai megkezdődtek. Ezen munkálatok letisztázására illetve
előkészítésére tettünk lépéseket. Mivel - a LOT 2 keretében a 0180/53 hrsz. alatt –
megvalósult hulladéklerakón, gáz kiszellőzők és monitoring kutak kialakítása volt
szükséges, így az utógondozási munkálatok közé sorolandó ezen felépítményekből
történő féléves / éves mintavétel, melyek szükségesek az Észak-Magyarisági
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek évente benyújtandó
beszámolóhoz. Az elkövetkezendő 10 évben, ezen költségeket az
Önkormányzatnak kell állnia. Ez egy kötelezettségünk, amelynek eleget kell
tennünk.

-

Start munkaprogram:
1. A 2015. évben a Start munkaprogram keretében megújult a Hétszínvirág
Óvoda és Bölcsőde udvara. Udvari játék, pad került beszerzése, füvesítés
történt.
Jelenleg a nyári locsolás legolcsóbb megoldására keressük a megoldást.
2. Pihenő park épül a Teleki Blanka Ált. Isk. udvarán, utcai padok
kihelyezésével.
3. Parkoló épül a telepi játszótér hátsó bejáratánál,
4. A parkoló karbantartása zajlik a Piacnál.
5. A Sportpálya salakos futópályájának felújítását végzik.
A program keretében udvari játékok, utcai bútorok, munkaeszközök, gépek
kerültek és kerülnek beszerzésre támogatással.

-

Hazai forrásból támogatott megvalósulás alatt lévő pályázataink:
1. Hétszínvirág óvoda csoportszoba bővítése:
Pályázat tartalma: Hétszínvirág Óvoda fejlesztés: Kis méretű csoportszobák
összevonása. Egy plusz csoportszoba kialakítása. Tornaszoba bővítése.
Mosdók, öltözők kialakítása.
Beruházás összköltsége: 24.265.657 Ft
Pályázott összeg: 18.017.250 Ft
Elnyert összeg: 18.017.250 Ft
Önerő: 6.066.415 Ft

-

Eu-s forrásból támogatott megvalósulás alatt lévő pályázatunk:
1. KEOP-4.10/N/14-2014-0243 – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Füzesabonyban
Pályázat tartalma: A pályázat keretén belül az Egészségügyi Központ és a
Pöttömke Óvoda napelemes rendszerrel történő ellátása valósul meg.
A kiépítésre kerülő rendszerrel az Egészségügy Központ esetében 19.900
kWh/év villamos-energia termelhető meg, ami az épület jelenlegi
energiafogyasztásának közel 40%-a. A villamos-energia költségei éves szinten
tehát mintegy 40%-al csökkenek. A tavalyi évben az intézmény villamosenergia díja 2.458.139 Ft volt.
A Pöttömke Óvodára tervezett rendszer kapacitás 20600 kWh/év megtermelt
energia. Ez az intézmény jelenlegi energiafogyasztásának 50%-a. A tavalyi
évben az intézmény villamos-energia díja 861.456 Ft volt.
Beruházás összköltsége: 34.402.396 Ft
Pályázaton elnyert támogatás: 31.724.646 Ft
Önkormányzat által biztosított önerő:2.358.303 Ft
2. KEOP-7.1.0/11-2013-0008
azonosítószámú
„Füzesabony
Város
szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú
projekt.
Pályázat tartalma: Tartalmazza a szennyvízcsatorna hálózat bővítését, és a
szennyvíztisztitótelep kapacitásbővítését.
A project befejezési határideje 2015. szeptember 26.
Project összköltsége 30.000.000,-Ft.

-

Jelenleg beadott pályázataink:
1. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása:
Pályázat rövid tartalma: a Remenyik Zsigmond Gimnáziumban található
főzőkonyha ebédlőjének teljes körű felújítása.
Beruházás összköltsége: 9.814.829 Ft
Pályázott összeg. 7.361.122 Ft
Önerő: 2.453.707 Ft
A pályázat benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt van.

2. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása:
Pályázat rövid tartalma: Városi Sportcsarnok részbeni felújítása. Öltözők és
vizesblokkok teljes körű felújítása, cseréje. Szellőzőrendszer cseréje. Belső
nyílászárók cseréje.
Beruházás összköltsége: 30.654.988 Ft
Pályázott összeg: 19.925.742 Ft
Önerő: 10.729.246 Ft
Pályázat benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt van.
II. A 2014-2020-as pályázati ciklus előkészítési munkálatai:
Az eltelt félév során körvonalazódni látszik a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
pályázati rendszer melyben kiemelt figyelmet kap a Területfejlesztési Operatív
Program. A városfejlesztés szempontjából különösen fontos, hogy a számításba vehető
lehetőségekre felkészüljünk és a leendő uniós források lehívására kész akciótervvel
rendelkezzünk.
1. Szihalom – Füzesabony kerékpárút: Az új Széchényi terv részeként
valószínűleg tovább folytatódik a kerékpárutak fejlesztésének támogatása.
A fent említett kerékpárút engedélyes tervei elkészültek a 2010-es év során,
sajnálatos módon a 2014. év során a megkapott engedélyek lejártak.
A jövőre nézve fontos, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő engedélyes
tervekkel rendelkezzünk, a pályázatok kiírásáig.
A beruházás várható bekerülési költsége 250 millió Forint.
2. Hunyadi út: Felmerült Füzesabony Városának régóta meglévő hiányosságának
pótlása is. A Hunyadi úti járda építés, a Spartól a Kossuth utcáig.
Jelenleg két árajánlat áll rendelkezésünkre közel azonos 1 – 1.5 millió forintos
tervezői költségekkel. Azt a tájékoztatást kaptam a városfejlesztési csoporttól,
hogy jelenleg ettől tekintsünk el. Új hidat is kellene építeni, amellyel kb. 60-70
millió Ft-ba is kerülne, és Füzesabony Város Önkormányzata saját forrásból
nem tudna kigazdálkodni. Várunk addig, amíg a közeljövőben várhatóan kiírásra
kerülnek olyan pályázatok, amelyek a kerékpárútnak a fejlesztését segítik elő.
3. Füzesabony Város rehabilitációja: A TOP pályázati kiírások körében várható
lesz városközpont rehabilitáció is, lehetőségéről jelenleg is egyeztetések
zajlanak. Közben döntöttünk az Arany J. u. 12 ingatlan megvásárlásáról csere
útján. Illetve egyeztetéseket folytatnak a Legfőbb Ügyészséggel új ügyészségi
épület elhelyezésére, megépítésére.
4. További előkészítések: A Önkormányzati intézmények energetikai
felülvizsgálata jelenleg is tart, amelynek célja szintén az új Uniós források
lehívásának előkészítése.

dr. Gondos István PÜB elnök:
Kértem a FÜV Kft-t, hogy végezzenek költségszámítást, amennyiben útburkolati
jelekkel látnánk el a Rákóczi utat, mennyibe kerülne. 76.400 Ft-os árajánlatot kaptam.
Kértem arról is árajánlatot, ha a Nap Centrum előtt parkolókat festenénk fel, az
mennyibe kerülne. 8e Ft-ot jelölt meg a FÜV Kft. úgy, hogy akár azonnal meg is tudná
kezdeni a munkát. Erről kedden tájékozattam a PÜB-öt is. Úgy döntöttünk, hogy
felkérjük a polgármestert, hogy ezeket a munkálatokat rendelje meg.
Balsai Tamás képviselő:
A szegélykő a járda és az út között össze van törve. Nézessünk már meg a FÜV
Kft-vel, hogy mennyi lenne a költsége.
Tóthné Veres Noémi képviselő.
A I. pontban szereplő fejlesztésekhez szeretnék hozzászólni.
Gyalogátkelőhelyek létesítése: Kitől kértünk árajánlatokat? Ezeket miért nem látja a
testület? Utólag van rá mód, hogy ezekről menet közben kapjuk tájékoztatást?
Művelődési Ház érintésvédelme: Mi a költsége? Miből fedezik ezeket a költségeket?
Tudom, hogy 3 millió Ft. alatt a polgármester hozhat döntéseket. Hányszor hozhat,
mennyi értékben?
A 3 millió Ft. alatti polgármesteri döntésekről is jó lenne, ha időnként kapna
tájékoztatást a testület.
Start munkaprogram: Csak itt értesültem, hogy beruházások történtek. Gondolom,
hogy itt sem érte el az értékhatárt, ezért nem kaptunk tájékoztatást.
Fekvőrendőr: Mindenképp indokolt helyekre tegyük.
Járdák: Láttam, hogy a Szentkorona út fér bele első körben a költségvetésbe. A Coop
ABC melletti járdaszakasz kihez tartozik? Nagyon egyenletlen, női cipőben
balesetveszélyes. Kezdeményezni kellene, hogy tegyék rendbe.
Nagy Csaba polgármester:
Gyalogátkelőhelyek létesítése: Előző testület döntött. Jóval olcsóbban lettek
kivitelezve, mint amennyi pénz el lett rá különítve, és a legolcsóbb árajánlatot
választottuk.
Fekvőrendőr: Ahol zebra készül, ott lesznek. A lakosokat sem fogja zavarni.
Érintésvédelem: Meg kellett csinálni gyorsan, mert volt egy zárlat egy rendezvényen a
Művelődési Házban.
Coop ABC: Meg fogjuk vizsgálni.
Start munkaprogram: Nem az önkormányzat pénzéből van, bármikor részt is lehet
venni a kidolgozásában.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
Az, hogy a Start munkaprogramba milyen fejlesztések férnek bele, azt meghatározza
maga a program. Tehát nekünk a kiírás alapján kell gondolkodnunk, hogy mely
feladatok megoldása férhet bele. Ennek alapján gondoltuk ezeket a fejlesztéseket
elindítani és elvégezni. Önkormányzati önerőt nem igényel. Olyan eszközök kerülnek
beszerzésre, amely a programban 100%-ban elszámolható.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nincs akadálya, hogy erről is leltárkimutatást kapjunk?
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
Nem, nincs.
Sipos Attila képviselő:
A Coop ABC a járdaszakaszt régebben szerette volna beépíteni, kérte is az
önkormányzattól a hozzájárulást. Utána ebből a beruházásból, fejlesztésből nem lett
semmi. Úgy emlékszem, hogy tulajdonjogot nem adtunk át, és az még az
önkormányzaté.
A Coop ABC és a Bagoly ABC előtt is parkolási gondok vannak. Zúzott kővel lehetne
egy vastagabb réteget rátenni.
Nagy Csaba polgármester:
A távlati elképzelésekbe volt egy város rehabilitáció. Ez a parkolási gondokat reméljük
jelentősen fogja orvosolni. A város rehabilitációra kb. 15 terv létezik. Úgy gondolom,
hogy nekünk újabbat már nem kell, de azt gondolom, hogy valamiből ki kell indulni.
Egy alapot meg fogunk rajzoltatni, egy erre alkalmas és nem csillagászati összeggel
dolgozó tervezővel. Ezt minden képviselő társammal le fogjuk egyeztetni, és várjuk a
javaslatokat is, hogy mivel ért egyet és miben lát jobb dolgokat.
Sipos Attila képviselő:
A realitások, a balesetek elkerülése legyen a legfőbb indok.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
88/2015. (VI.18.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2015. évi fejlesztésről készített beszámolót.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
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

