HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. szeptember 24-én 15:00 óra.

N A P I R E N D:

1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének
_____ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatairól
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének a
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről
szóló ____ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének a
társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok
magánerős építéséhez nyújtható pénzügyi támogatásról szóló
____ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

4.

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

5.

Javaslat
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

6.

Javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Önkormányzati

7.

Javaslat az Ipari Park kialakításához szükséges képviselő-testületi
döntések elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

8.

Javaslat Füzesabony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és
Településfejlesztési Koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

9.

Javaslat 0157/40 hrsz-ú földterület további hasznosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

10.

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program keretén
belül pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

11.

Javaslat határozati javaslatok
módosításához
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

12.

Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évi
munkájáról
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

13.

Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2015.
évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

14.

Javaslat díszpolgári cím adományozására (Zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a)
pontja alapján)
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

15.

Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására (Zárt ülés a Mötv. 46.§ (2)
bek. a) pontja alapján)
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

16.

Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők további
ösztöndíj támogatására (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja
alapján)
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

17.

Javaslat önkormányzati bérlakás eladására (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2)
bek. b) pontja alapján)
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

elfogadására

a

Rendezési

Terv

Rendelet száma
13/2015. (IX.25.)

14/2015. (IX.25.)

15/2015. (IX.25.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_____ /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetési előirányzatairól
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a
folyósítás rendjéről szóló ____ /2015. ( ) önkormányzati
rendelete
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
társasházak magánerős felújításához és a városi
közműhálózatok magánerős építéséhez nyújtható pénzügyi
támogatásról szóló _____ /2015. ( ) önkormányzati
rendelete

Határozat száma

Határozat tárgya

110/2015. (IX.24.)
111/2015. (IX.24.)

Műjégpálya vásárlásához önerő biztosítása
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Ipari Park kialakításához szükséges képviselő-testületi
döntések elfogadása
Füzesabony
Város
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának
elfogadása
0157/40 hrsz-ú földterület további hasznosítása
A Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program
keretén belül pályázat benyújtása és a szükséges önerő
biztosítása
Határozati javaslat a Rendezési Terv módosításához
Határozati javaslat a Rendezési Terv módosításához
Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015.
nevelési évi munkájáról
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének
2015. évi gazdálkodásának féléves beszámolója

112/2015. (IX.24.)
113/2015. (IX.24.)
114/2015. (IX.24.)

115/2015. (IX.24.)
116/2015. (IX.24.)

117/2015. (IX.24.)
118/2015. (IX.24.)
119/2015. (IX.24.)
120/2015. (IX.24.)

Füzesabony, 2015. október 05.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. szeptember 24-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,
Sipos Attila képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő,
Veres Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; Gombos Rita
gazdálkodási iroda-vezető; Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogiés igazgatási iroda-vezető; Bakos Zsoltné költségvetési
ellátási és könyv. csoport-vezető; Juhászné Kovács Kornélia –
szociális csoport vezető; Hoór Kálmán főépítész;
Meghívott

vendégek: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, Bodnárné Kiss Karolina – Füzesabonyi Pöttömke
Óvoda- és Bölcsőde, Molnár László könyvvizsgáló, Horváth
Péter – VTV; Ruttkayné Molnár Beáta – Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Domán Attiláné –
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde; Csesznok
Róbert – ESZC Remenyik Zsigmond Középiskolája; Lukács
Balázs – Füzesabonyi Járási Hivatal

Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, és a Városi Televízió nézőit.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen (2 fő később
érkezik), így testületünk határozatképes.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülés, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.

A 14. - 17. 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.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról.
2015. június 18.:
2015. július 14.:
2015. július 20.:
2015. augusztus 13.
2015. június 25.:
2015. június 30.:
2015. augusztus 20.:
2015. augusztus 21.:
2015.szeptember 03.:

2015. szeptember 21.:

Utolsó soros képviselő-testületi ülés.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés (Molnár Richárd
alpolgármester tartotta).
Rendkívüli képviselő-testületi ülés.
Füzesabonyi Agrotec Kft. telephelyének megnyitója.
Budapesten a Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatal elnökénél Dorkota Lajosnál tettem látogatást.
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a római katolikus
templom kertjében.
„Legyen Tánc!!!, mert a tánc szavak nélkül is összeköt”
kulturális fesztivál a közparkban.
Városunkba látogatott Kiss Miklós Zsolt agrár- és
vidékfejlesztésért felelős államtitkár, akivel megbeszélést
tartottam.
A Füzesabonyi Ipari Park létrehozásához kapcsolódó az
Ipari Park területén ingatlan tulajdonnal rendelkező
potenciális partnerek részére (magánszemélyek és cégek)
rendezett fórumon vettem részt, ahol jelen volt a
Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője
dr.
Szép-Tüske Rita, valamint a Magyar Ipari Park Szövetség
elnöke Janzsó Tamás.

Több vezetővel tartottam megbeszélését:
- Intézményeink vezetőivel folyamatosan,
- Füzesabonyi Vízmű Zrt.. vezetőjével,
- Füzesabonyi Munkaügyi Központ vezetőivel.
60 napon túli tartozásunk nincs. Ezt, valamint a lejárt határidejű határozatokról, illetve
a két ülés között végzett munkáról a tájékoztatókat kérem vegyék tudomásul.

NAPIREND:

1. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
képviselő-testületének
_____ /2015. (
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi
költségvetési előirányzatairól
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
(Sipos Attila képviselő és Balsai Tamás képviselő megérkezett, így a képviselő-testületi
tagok száma 9 főre változott).
Kérdezem a hivatal munkatársait, hogy van-e kiegészíteni valójuk?
Gombos Rita Gazdálkodási iroda-vezető:
Köszönöm, nincs.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Nem szervesen a napirendhez kapcsolódik, de tegnap volt egy felvetésem a város
pénzügyi helyzetével kapcsolatban. Kértem volna, hogy a polgármester vagy az
iroda-vezető asszony adjon tájékoztatást azokról a pályázatokról, amelyekről korábban
döntöttünk, illetve hol tart jelenleg a kötvény állapota.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdezem a pénzügyi iroda-vezetőt, hogy a kötvényről tájékoztatja- e a képviselő
asszonyt?
Gombos Rita Gazdálkodási iroda-vezető:
Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy most van folyamatban a
kötvény felhasználásának a kimutatása. Amint kész van, kiküldjünk
tájékoztatásképpen.
Folyamatosan mozog az állománya, de 250 -270 millió Ft. között áll stabilan a
kötvénynek a pénzállománya.
Nagy Csaba polgármester:
A pályázatokról részletesen tájékoztatjuk a képviselő asszonyt írásban. Közel 220
millió Ft-ot nyertünk, és erre 29 millió Ft. önerőt vettünk igénybe.
Közel 150 millió Ft-ból fog megújulni a Teleki Blanka Általános Iskola és a
Sportcsarnok, amely 100%-os támogatottságú.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. (1.sz. melléklet).

2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének a
gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről
szóló ____ /2015. ( ) önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő:
Füzesabony Város Önkormányzata legutóbb 2009. évben alkotott rendeletet a
gyermekvédelmi ellátásokról, igénylésükről és folyósításuk rendjéről.
Az eltelt idő alatt gyökeresen megváltozott és módosult a szabályozási környezet,
hiszen a szociális és a gyermekvédelmi rendszer is átalakult.
Megszűntek olyan pénzbeli és természetbeni ellátások, mint a rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, vagy az óvodáztatási támogatás.
A jogalkotó egyedül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt hagyta meg, mint
természetbeni ellátást a jegyző hatáskörében. Ezért új rendelet megalkotása célszerű.
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. (2.sz. melléklet).
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének a
társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős
építéséhez nyújtható pénzügyi támogatásról szóló _____ /2015. (
)
önkormányzati rendeletére
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A rendelet tervezet értelmében Füzesabony Város Önkormányzata segítséget nyújtana
azoknak a társasházaknak, amelyek felújítása korábban a panel programban nem
valósult meg. Értem ezalatt a hőszigetelést például.
A rendelet tervezet lehetőséget teremtene arra, hogy azok az ingatlanok, amelyek a
városi csatorna vagy közmű hálózathoz csatlakoznak, azok valamilyen önkormányzati
támogatással tudjanak megvalósulni.
A bizottság megtárgyalta a rendeletet és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A bizottsági ülésen pontosítás történt a rendelt tervezetnek a szövegében. Kérték, hogy
a két módosító javaslat kerüljön bele a rendelet szövegébe.
1. „Támogatás a már megkezdett, folyamatban lévő beruházásokra is igényelhető.
Műszakilag befejezett, pénzügyileg lezárt beruházásokra támogatás nem
igényelhető”

2. „A támogatás igényléséhez a beruházás bekerülési költségének megállapítására
minimum 3 árajánlatot kell becsatolni”. (Azért, hogy látszódjon, hogy
versenyeztetve van a kivitelezés).
dr. Gondos István PÜB elnök:
A PÜB azt javasolta első körben, hogy összevont bizottsági ülésen döntsünk a
beérkező kérelmekről.
A 3§. (5) bekezdéshez módosító javaslatom: „A beérkező pályázatok elbírálásáról a
VOB és a PÜB közös javaslata alapján döntsön a képviselő-testület”.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ez lett volna nekem is az egyik módosító javaslatom, amely a tegnapi ülés után merült
fel bennem. Bármilyen pénzügyi döntés szerintem mindig jöjjön be a testület elé.
Mennyi lenne az a keretösszeg, amelyet most első évben rászánunk? Hiszen ez mind a
fejlesztési alapból van. Mennyit szán erre a városvezetés? Nem bánnám, ha előre
meghatároznánk, hogy első évben mennyit.
A Pikopack is kért visszatérítendő támogatást a várostól. Volt róla szó, hogy a
köztemetésekre is adnánk visszatérítendő támogatást és nem a város fizetné. Akkor
úgy tájékoztatott a jogi iroda bennünket, hogy ez igazából nem működik, hogy
visszatérítendő támogatást adjunk.
Szeretném, ha konkrétabban megfogalmaznánk, mert több igénnyel fognak élni a
lakók.
Nagy Csaba polgármester:
Az gondolom, hogy ezzel a rendelettel most még csak adhatunk, és még egy
következő körben vissza kell hoznunk magát a keretösszeget.
Mivel október 30-ig van a beadási határidő, utána fogjuk meghatározni. Szerintem úgy
van értelme, ha látjuk, hogy mi az az igény, amit kérnek a lakosok.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Ezzel a rendelettel kapcsolatban segítséget kértünk Eger Város Önkormányzatától,
mivel van velük egy együttműködési megállapodásunk.
Adtak egy alapot ahhoz, hogy milyen szabályokat építsünk be a rendeletbe.
Eger városa egyszerűbb szabályokat alkalmaz a társasházakra, mint amit tervezünk
alkalmazni.
Úgy gondolom, hogy elég szigorú követelményeket támasztunk a pályázók felé.
Ahhoz, hogy egy társasház ezt tudja teljesíteni, azért komoly munkát kell neki
végezni. Jelentős önerővel is kell rendelkeznie egy társasháznak.
Abból is kiindultunk mi, hogy városképi szempontból sem mindegy, hogy milyen a
társasházak állapota. 2009 körül volt egy panel program, ott is támogattunk egy társas
házat. Úgy gondolom, hogy akkor egy jó döntése volt az akkori önkormányzatnak.
A vállalkozások elvárása is lehet, hogy rá tudjanak csatlakozni a szennyvízhálózatra,
hiszen adót fizetnek. Működési telepengedélyeztetésük során kritérium is lehet.
Önerőből nem biztos, hogy ezt meg tudják valósítani.
Köztemetés esetében jogszabály mondja meg a szabályokat.

Köztemetésnél a költség, mint hagyatéki teher szerepel az önkormányzat részéről.
Amennyiben az örökhagyót köztemetés formájában kellett eltemetni az hagyatéki
teher, és abban az esetben - mielőtt a hagyatékhoz hozzájutnak az örökösök - azt
részünkre meg kell téríteni.
Sipos Attila képviselő:
Magam részéről elfogadom azt, amit a polgármester mondott. Legyen ez egy alap,
hiszen egy jogi keretet kellett először megteremteni. A későbbi pályázati lehetőségek
alapján kell majd dönteni, hogy az önkormányzatnak mekkora lehetőségei vannak.
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)
4. Javaslat a műjégpálya vásárlásához önerő biztosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜV elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Balsai Tamás képviselő:
Hány hónapig gondoltátok ezt üzemeltetni? A jégpálya szép sport, jó sport, de uszodát
sokkal jobban kihasználhatnánk. A kormány nem ír ki uszodára pályázatot?
Nagy Csaba polgármester:
Nincs uszodára pályázat.
Balsai Tamás képviselő:
Rendezvénysátort is gondoltatok hozzá?
Nagy Csaba polgármester:
Igen, azt is gondoltunk hozzá, de ez akkora, hogy a műjégpályát is fedi.
Ragó Attila VOB elnök:
A műjégpályához kapcsolódik egy olyan sátor, amely megakadályozza, hogy ráessen
az eső. A tavalyi évben volt kb. 30-40 nap, amikor nem lehetett használni a
műjégpályát, hiszen annyira esett az eső, vagy a hó, amelyet nem tudtunk visszahűteni.
A sátor csökkentheti a költségeket is, amelyeket a pálya hűtésére kell fordítanunk.
A sátrat az önkormányzat rendezvényekre igénybe tudja venni.
Sipos Attila képviselő:
Ez a sátor rendezvénysátorként is használható és akár bérbe is adható.

Balsai Tamás képviselő:
Várjuk már egy jó uszoda pályázatot.
Ragó Attila VOB elnök:
Én azt támogatom, hogy a műjégpályát csináljuk meg, hiszen rettentő jók voltak a
tapasztalatok. Sok ezer ember, sok ezer gyerek vette igénybe.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Második nekifutásunk ennek, de semmivel sem tudunk többet. Itt van az elszámolás,
amit régen vártunk.
- 500e Ft. értékű gázolaj, igen tetemes mennyiség. Mire fordítódott?
- Ki lenne a működtetője ennek az új jégpályának?
- Ingyen lesz- e továbbra is a nemcsak a füzesabonyiaknak tanítási időben, hanem
más környékbeli, a járás gyerekeinek?
Nagy Csaba polgármester:
A gázolajra szükség volt ahhoz, ami magát a jeget készítette, illetve az aggregátor
működéséhez.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Volt 3-4 nap, amikor áramszünet volt és akkor is az aggregátort kellett üzemeltetni.
Nagy Csaba polgármester:
A Média Nonprofit Kft. lenne a működtető. Hozzájárulást szeretnénk kérni a járás
polgármestereitől, tehát nem lenne tovább ingyenes.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Úgy látom, hogy ebben a formában úgyis meg fog valósulni, de mondjuk el, hogy
kicsit több, mint 3 millió Ft volt a bevétel, a kiadás pedig 18 millió Ft. Tehát ebben az
évbe 15 millió Ft-ba került a városnak a jégpálya.
Amit most készülünk vásárolni az közel 40 millió Ft, az Áfa-t nem lehet
visszaigényelni. Ha így maradnak a fenntartási költségek az évente kb. 6 millió Ft.
Hány évig lehet ezt előre láthatólag használni?
Nagy Csaba polgármester:
10-15 évig.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A jégpálya lehet az első arculati elem, ami felrajzolja Füzesabonyt Heves megye
térképére. Ha Füzesabony új arculatképet akar, azért tenni kell. Ha sajátunkként tudjuk
üzemeltetni, csökkenteni tudjuk a költségeket.
Molnár Richárd alpolgármester:
Egy új „eszköz” kerülne beszerzésre, ami értéket képvisel. Megjelenik a
könyveinkben, a későbbiekben értékesíthető, bérbe adható.
Közösség összetartó hatása volt, családok, barátok, gyerekek voltak kint, függetlenül
attól, hogy a tavalyi tél nagyon meleg volt.

Sokszor esett az eső, ami használhatatlanná tette a jégpályát. Ezért is próbáltuk ezeket
a hibákat kiküszöbölni.
A fedett jégpályával a kiadási költségeket lehet csökkenteni. Nagyon sok gyerek tanult
meg korcsolyázni.
Azért is dolgozunk, hogy uszoda pályázattal is el tudjon indulni a város, bízunk benne,
hogy minél nagyobb támogatási intenzitással.
Balsai Tamás képviselő:
Januárban és februárban szinte minden este mikor végeztem a munkámmal arra jöttem.
4-5 ember lézengett ott esténként.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el
a képviselő-testület a határozatot.
110/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
1. Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városi
műjégpálya vásárlásra tett javaslatot és úgy határozott, hogy legfeljebb
22.000.000,-Ft +Áfa értékben beszerzi azt.
2. Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
rendezvénysátorra tett javaslatot és úgy határozott, hogy legfeljebb 7.000.000,Ft +Áfa értékben beszerzi azt.
3. A képviselő- testület a beszerzéshez szükséges legfeljebb 29.000.000,-Ft + áfa
összegét a fejlesztési alap terhére biztosítja.
4. A képviselő-testület a beszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárást megindítja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal illetve értelem szerint
5. Javaslat
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Felsőoktatási

Önkormányzati

Ragó Attila VOB elnök:
A bizottsági ülésen az előterjesztésben 1e Ft-os összeg volt. Akkor azt az információt
kaptuk, hogy az állam ezt egy fix összeggel kiegészíti.
Megkérném Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezetőt, hogy tájékoztasson minket
arról, hogy a pénzügyi bizottság, illetve az pénzügyi iroda részéről milyen számok
kerültek be a javaslatba.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Az „A” kategóriába 10 fő került be 2.400 Ft-tal, a „B” kategóriába 2 fő 2.000 Ft-tal.

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.
111/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az „A” típusú pályázat esetében maximum 10 főt 2.400 Ft-tal kíván támogatni, a „B”
típusú pályázat esetében maximum 2 főt 2.000 Ft-tal kíván támogatni, mely
betervezésre kerül a 2016. évi költségvetésbe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
6. Javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
A Sportcsarnok I. ütemű felújítása okán kellett a Közbeszerzési Tervet módosítani.
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.
112/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Közbeszerzési
Terv módosítást megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
7. Javaslat az Ipari Park kialakításához szükséges képviselő-testületi döntések
elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
Megkérném Schmetzné dr. Balogh Szilva jogi- és igazgatási iroda-vezetőt, hogy
tájékoztasson minket az előterjesztéssel kapcsolatban.

Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy Ipari Park cím elnyerésére fog
pályázni. Ennek az előkészítésére megbízta a Nemzeti Fejlesztési Kft-t.
Az előkészítő munkának a része az, hogy ki kellett jelölnie ennek a cégnek
- az előzetes felmérések alapján -, hogy mely területet kívánja javasolni a
képviselő-testületnek Ipari Park céljára, illetve mely területtel pályázunk be az Ipari
Park cím elnyerésére.
Ez a terület kb. 100 ha-os terület a Pikopack-tól befelé a Kerecsendi út mentén.
Azokat az ingatlan tulajdonosokat, magánszemélyeket és cégeket, akik ezen a területen
érintettek egy lakossági fórumra hívta meg.
Ezen a fórumon került tájékoztatásra - az ott érintett tulajdonosoknak - az Ipari Park
cím elnyerésének folyamata, illetve az ebből származó előnyök. Ez a fórum
tulajdonképpen egy tájékoztatás volt.
Akik ebben részt kívánnak venni (magántulajdonosok, cégek) azoktól az
önkormányzat egy csatlakozási szándéknyilatkozatot és egy belépési szerződést kér
aláírni. Ez olyan formán jelent kötöttséget, hogy nekünk szükségünk van az
aláírásához arra, hogy minimum egy 20 ha-os területet be tudjunk jelölni az Ipai Park
céljára. Ha ettől több van, nyilván sokkal jobb.
Az elkövetkezendő időszakban néhány pályázat esetén csak akkor lehet pályázni
különböző európai uniós forrásokra, ha Ipai Park címmel rendelkezik a település.
Nekünk is, és az ott ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak is, úgy gondoljuk, hogy
profit származik, illetve akár a település, akár az oda betelepülő cégek profitálhatnak.
Ez az előterjesztés erről szól. Megjelöli azokat a területeket, amelyeket ebbe be
kívánunk vonni.
Kiosztásra került egy módosító javaslat, mert a fórumot követően jelentkeztek olyan
ingatlan tulajdonosok, akik szeretnék, ha a területük is bekerülne ebbe a fejlesztési
területbe, ezért az utolsó sorban kiegészítésre kerültek helyrajzi számokkal.
Kiegészítésre került ez a táblázat, kifejezetten a tulajdonosok kérésére, amit úgy
gondolok, hogy támogatásra érdemes. Mindegyik szántó ingatlan.
Sipos Attila képviselő:
100 ha most csak egy elméleti lehetőség, amely valószínűleg szűkülni fog. 20 ha a
kormányrendelet szerinti limit.
Nagy Csaba polgármester:
Csatlakozási nyilatkozat kell, nem kell az önkormányzat tulajdonába kerülni. Szűk a
határidő. Itt jelentős beruházásokat szeretnénk.
Sipos Attila képviselő:
Ha az Ipari Park benépesül, megfelelő infrastruktúrával ellátott lesz, akkor vonzó
városképet fog jelenteni a település összképében is. A foglalkoztatásban is egy jelentős
előrelépés történhet.
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.

113/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
1./ Füzesabony Város önkormányzatának Képviselő testülete Támogatja a Füzesabonyi
Ipari Park létesítését az a Város fejlesztési tervével összhangban van. Erősíti a város
versenyképességét , a hazai és nemzetközi befektetők számára beruházási lehetőséget
biztosít és jelentősen hozzájárul az új munkahelyek teremtéséhez.
2./ Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Füzesabonyi Ipari
parkot meg kívánja valósítani , ennek érdekében mint pályázó a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett „Ipari park” címet el kívánja nyerni.
3./ Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Füzesabonyi Ipari park –
hoz az alábbi tulajdonában lévő ingatlanokkal kíván csatlakozni :
Csatolt melléklet
helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

07/22
07/21
07/20
07/19
07/18
07/11
07/2
02/27
02/26
02/25
02/24
02/23
02/22
02/21
02/20
02/19
02/18
02/17
02/16
012/52
012/51
0329/14
0329/13
0329/12
0329/11
0329/10
0329/9
0329/8
0329/5
586/16
586/15

5000
2.7099
1339
1909
4104
2.9310
4052
2017
2.0531
2139
1254
1.3088
2444
3.2184
6449
2.8158
1.6207
3966
2.6529
1.2954
1.2849
1603
2158
781
3136
4076
584
3358
3691
4330
4838

586/14
586/13
586/11
586/10
586/9
586/8
586/7
586/6
586/5
586/4
607/11
607/12
607/13
607/15
607/16
3031
0331/21
0331/20
0331/19
0331/18
0331/17
0331/16
024/10
609
606/2
606/1
605/2
605/1
608
604
0263/1

1.2901
2.4446
1.3458
2426
1122
1337
466
1009
3206
1092
584
438
1460
781
911
8425
1952
1998
718
1669
4597
5294
1.0198
1258
2514
5280
2941
2341
1259
7864
1.4593

3030
2638/13
2638/12
2638/11
2638/10
2638/9
0197/11
0197/10
0197/9
0197/8
0197/5
0189/38
0189/37
0189/36
0189/35
0189/34
0189/33
0189/32
0189/10
0189/9
750/7
750/8
750/9
750/10
3038
3037
3036
3035
3034
3033
3032

4863
3.6664
1.6941
1657
684
3929
7953
7244
1.0144
2.3350
4810
9784
207
1536
1.1816
4209
1.0330
4.1213
7504
9243
1.6656
1.0369
1.3001
1.6898
9998
9998
9997
9997
9998
9997
9998

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

3031
0327/18
0327/14
0327/7
0327/5
0327/4

8425
1.6214
9114
4.4218
3674
6.4488

0327/13
0330/2
2638/3
607/2
751
0189/39

2123
557
1ha 2860
9944
3112
1585

0189/20
0189/19
0189/18
0189/17
2680/1
61/4

7001
3ha 8707
2750
304
1ha 4170
1ha 1971

4./ Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Füzesabonyi Ipari park
kialakításához szükséges munkarészekkel a Településrendezési tervét módosítja.
Ennek érdekében felkéri Településrendezési Terv készítésével megbízott tervezőt,
hogy 113/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozatban megjelölt területek
vonatkozásában az által készített és aláírással hitelesített a Füzesabonyi Ipari kijelölt
területekről szóló munkarészeiket biztosítsa.
Csatolt melléklet
helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

07/22
07/21
07/20
07/19
07/18
07/11
07/2
02/27
02/26
02/25
02/24
02/23
02/22
02/21
02/20
02/19
02/18
02/17
02/16
012/52
012/51
0329/14
0329/13
0329/12
0329/11
0329/10
0329/9
0329/8
0329/5

5000
2.7099
1339
1909
4104
2.9310
4052
2017
2.0531
2139
1254
1.3088
2444
3.2184
6449
2.8158
1.6207
3966
2.6529
1.2954
1.2849
1603
2158
781
3136
4076
584
3358
3691

586/16
586/15
586/14
586/13
586/11
586/10
586/9
586/8
586/7
586/6
586/5
586/4
607/11
607/12
607/13
607/15
607/16
3031
0331/21
0331/20
0331/19
0331/18
0331/17
0331/16
024/10
609
606/2
606/1
605/2

4330
4838
1.2901
2.4446
1.3458
2426
1122
1337
466
1009
3206
1092
584
438
1460
781
911
8425
1952
1998
718
1669
4597
5294
1.0198
1258
2514
5280
2941

605/1
608
604
0263/1
3030
2638/13
2638/12
2638/11
2638/10
2638/9
0197/11
0197/10
0197/9
0197/8
0197/5
0189/38
0189/37
0189/36
0189/35
0189/34
0189/33
0189/32
0189/10
0189/9
750/7
750/8
750/9
750/10
3038

2341
1259
7864
1.4593
4863
3.6664
1.6941
1657
684
3929
7953
7244
1.0144
2.3350
4810
9784
207
1536
1.1816
4209
1.0330
4.1213
7504
9243
1.6656
1.0369
1.3001
1.6898
9998

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

3037
3036
3035
3034
3033
3032
3031
0327/18

9998
9997
9997
9998
9997
9998
8425
1.6214

0327/14
0327/7
0327/5
0327/4
0327/13
0330/2
2638/3
607/2

9114
4.4218
3674
6.4488
2123
557
1ha 2860
9944

751
0189/39
0189/20
0189/19
0189/18
0189/17
2680/1
61/4

3112
1585
7001
3ha 8707
2750
304
1ha 4170
1ha 1971

5./ Füzesabony
Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a az Ipari park cím pályázathoz kapcsolódó annak elnyerése
érdekében a szükséges támogató nyilatkozatokat adja ki.
6./ Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert , hogy a Ipari parkba cím pályázathoz kapcsolódó annak elnyerése
érdekében a „Betelepülési szerződéseket” , „csatlakozási nyilatkozatokat , hasznosítási
szerződéseket „ mint tulajdonos egyben pályázó oldaláról aláírj .
7./ Füzesabony Város Önkormányzatának képviselőtestülete minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében , hogy az Ipari parkban nem a tulajdonában lévő:

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

07/22
07/21
07/20
07/19
07/18
07/11
02/27
02/26
02/25
02/24
02/23
02/22
02/21
02/20
02/19
02/18
02/17
02/16
012/52
012/51
0329/14
0329/13

5000
2.7099
1339
1909
4104
2.9310
2017
2.0531
2139
1254
1.3088
2444
3.2184
6449
2.8158
1.6207
3966
2.6529
1.2954
1.2849
1603
2158

0329/12
0329/11
0329/10
0329/9
0329/8
0329/5
586/16
586/15
586/14
586/13
586/11
586/10
586/9
586/8
586/7
586/6
586/5
586/4
607/11
607/12
607/13
607/15

781
3136
4076
584
3358
3691
4330
4838
1.2901
2.4446
1.3458
2426
1122
1337
466
1009
3206
1092
584
438
1460
781

607/16
0331/21
0331/20
0331/19
0331/18
0331/17
0331/16
024/10
609
606/2
606/1
605/2
605/1
608
604
0263/1
3030
2638/13
2638/12
2638/11
2638/10
2638/9

911
1952
1998
718
1669
4597
5294
1.0198
1258
2514
5280
2941
2341
1259
7864
1.4593
4863
3.6664
1.6941
1657
684
3929

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

helyrajzi
szám

terület nagysága
m2

0197/11
0197/10
0197/9
0197/8
0197/5
0189/37
0189/36
0189/35
0189/34
0189/33
0189/32
0189/10

7953
7244
1.0144
2.3350
4810
207
1536
1.1816
4209
1.0330
4.1213
7504

0189/9
750/7
750/8
750/9
3031
0327/18
0327/14
0327/7
0327/5
0327/4
0327/13
0330/2

9243
1.6656
1.0369
1.3001
8425
1.6214
9114
4.4218
3674
6.4488
2123
557

2638/3
607/2
751
0189/39
0189/20
0189/19
0189/18
0189/17
2680/1
61/4

1ha 2860
9944
3112
1585
7001
3ha 8707
2750
304
1ha 4170
1ha 1971

földterületek csatlakozzanak az ipari parkhoz vagy az Füzesabony Város
Önkormányzatának
tulajdonába kerüljenek.
Képviselőtestület
felhatalmazza a
polgármestert , az érintett tulajdonosokkal való tárgyalások megkezdésére.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
8. Javaslat Füzesabony Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és
Településfejlesztési Koncepciójának elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A Településfejlesztési Stratégia és Koncepció nem változott, csak egy technikai
jóváhagyás.
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.
114/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásaival összhangban elkészített, az
előterjesztés mellékletét képző Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált
Településfejlesztési Stratégiát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a dokumentumokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
A Képviselőtestület felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy az elfogadott
településfejlesztési dokumentumokat a település honlapjára feltöltse.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Határidő: értelem szerint

9. Javaslat 0157/40 hrsz-ú földterület további hasznosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Miért nem 5 évre adjuk bérbe? Ezen a területen nem lehet se műtrágyát, se
vegyszereket használni. A biogazdálkodás miatt a termelés nem olyan nagy
hatékonyságú. Ezzel támogatnánk a bérlőt.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot, mely szerint 2015. november 01-től 2020. december
31-ig adjuk bérbe az ingatlant.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
115/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én
megtartott ülésén megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és az alábbiak szerint
határozott:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 0157/40
hrsz-ú területet haszonbérbe adja.
A haszonbérbe adást Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.
(VI.29.) rendelete 8.§. alapján versenyezteti.
A versenyeztetés Füzesabony Város Önkormányzat 3/2004. (I.29.) az árverések
szervezéséről és lebonyolításáról szóló rendelete alapján történik.
A haszonbérletre érkező ajánlatok megtételéhez a bérbeadó az alábbiakat közli
előzetesen:
- Az Füzesabony 0157/40 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányban az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezi.
- A terület nagysága: 12 ha 5644 m2
- Művelési ága: szántó
- Aranykorona értéke: 365,24 AK
Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlant 2015. október 1-tól 2020. december
31-ig 5 gazdasági évre adja bérbe.
Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlanon értéknövelő beruházást csak a
haszonbérlő csak a tulajdonos önkormányzat előzetes jóváhagyása valamint a
megkötött külön megállapodás útján végezhet.

A bérleti szerződés elkészítése, elkészíttetése a bérlő feladata, és költsége. Bérlőt
terheli a bérleti jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó valamennyi igazgatási és egyéb
költség viselése is.
Az árverés lebonyolítását követően a haszonbérleti szerződés kifüggesztésre kerül a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény
haszonbérletre vonatkozó eljárási szabályai szerint, melynek költségei szintén a
haszonbérlőt terhelik.
A haszonbérlő a haszonbérlet időtartama alatt az ingatlant teljes terjedelmében köteles
gondos gazda módjára művelni, és a haszonbérleti szerződés lejártát követően az
Önkormányzat részére eredeti állapotban visszaadni.
A Képviselő-testület a bérleti jogviszony egyösszegű kikiáltási áraként 816.616 Ft/év
állapít meg. Az árverés előtt foglalót kell fizetni, mely az árverésen alulmaradt
pályázóknak visszafizetésre kerül. A foglaló mértéke a kikiáltási ár 10%-a azaz
81.661,-Ft, melyet az árverés előtt a helyszínen kell megfizetni. A Képviselő-testület
az árlejtést kizárja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a jelenlegi bérlőt tájékoztassa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program keretén belül
pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.
Sipos Attila képviselő:
Ez közvetlenül a sportcsarnok melletti füves rész?
Nagy Csaba polgármester:
A jelenlegi játszóteret át kell rendezni, meg kell találni a legideálisabb megoldást.
Sipos Attila képviselő:
Az most egy ideális játszótér Füzesabonyban. Szívem szerint nem nyúlnék hozzá. Arra
gondoltam, hogy a sportcsarnok és a járda közötti füves részre lehetne a pályát
csinálni.
Nagy Csaba polgármester:
A pálya megvalósításához talajmechanikai szakember szükséges. Ha ma pozitív döntés
lesz, holnap vesszük fel vele a kapcsolatot.
Balsai Tamás képviselő:
Ebben az összegben mi van még a pályán kívül? Gondolom a kerítés, világítás benne
van.

Nagy Csaba polgármester:
Körbe térkövezés, palánk. Ezt az MLSZ írja ki, kötött áron. Kéri az önerőt, és mindent
ők bonyolítanak.
Az iskola miatt gondoltuk, hogy itt legyen a műfüves pálya, hiszen a sportcsarnokban
van olyan nap, amikor már három osztály van.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A csarnok kihasználtságával kapcsolatban voltak viták. Én is ezt próbáltam a
bizottsági ülésen felvetni, hogy a polgármester korábban egy uszoda irányában
gondolkodott azon a területen, amikor megvásároltuk.
Bevezették a kötelező úszás oktatást felső tagozatban. Horribilisek a költségek, ha át
kell járni a Mezőkövesdre vagy Egerbe. Az valóban segítség lenne, természetesen az is
csak pályázati pénzből.

Azt gondolom, hogy egy focipálya nem igazán vesz le terhet az iskoláról, főleg a
csarnoknak nem. 20 milliót hoz a városnak, 10 milliót pedig nekünk kell hozzátenni,
ami egy másik pályázatnál sokkal többet érne.
Azt a helyet nem kellene erre elhasználni. Gondolom a házat le kell bontani, ami újabb
költség.
Nagy Csaba polgármester:
Nem kell lebontani. Öltöző, zuhanyzó, és WC lenne az épületben.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ez a része mindenképpen pozitív.
Nagy Csaba polgármester:
Beszéltem az ottani szakemberekkel és azt mondják, hogy jelentős terhet levenne.
Jól tudnák hasznosítani egész nap is, de főleg a délutáni órákban. Az uszodának
megtalálnánk a helyét, ha lenne rá pályázat, de kilátásba sincs.
Balsai Tamás képviselő:
A műfüves pályát, ha éppen esik az eső, nem használhatják.
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
Lehet használni a műfüves pályát esős időben is.
Sipos Attila képviselő:
Az FSC szakosztályai ki fognak menni, de a gyerekeket nem hiszem.
Balsai Tamás képviselő:
Sok pénzt elköltünk szezonális dolgokra.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Örülök, hogy olyan témában vitázunk, amely pénzt hoz.

Balsai Tamás képviselő:
Ez nem pénzt hoz, hanem pénzt visz, mivel működési kiadásokkal jár.
Molnár Richárd alpolgármester:
Azon dolgozunk, hogy minden egyes pályázatot megragadjunk. Azért vagyunk itt,
hogy Füzesabonyt fejlődési pályára segítsük.
Balsai Tamás képviselő:
Ne költsük el a pénzt olyanokra, aminél jobbakra is el lehet. Amit most elköltünk,
abból csinálhatnánk egy uszodát.
Molnár Richárd alpolgármester:
Úgy gondolod, hogy ennyi pénzből meg lehet építeni egy uszodát? Egy mobil uszoda
30-60 millió Ft. között van, amely felfújható, és 90 cm mély.
Nagy Csaba polgármester:
Úgy gondolom, hogy egy a célunk, mégpedig az, hogy itt tartsuk a fiatalokat.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
116/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2015. szeptember 24-i ülésén megtárgyalta az
MLSZ pályaépítési programjának keretén belül kiírt pályázati lehetőséget, és úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ pályaépítési programjára a Teleki
Blanka Általános Iskola melletti területen kisméretű műfüves pálya létesítésére.
A képviselő testület a szükséges bruttó 10.318.814 Ft önrészt, valamint a pályázathoz
kapcsolódó egyéb felmerülő kiadások fedezetét (pályázati biztosíték, talajmechanikai
szakvélemény) a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: pályázat benyújtása: 2015. október 09.
11. Javaslat határozati javaslatok elfogadására a Rendezési Terv módosításához
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész
Hoór Kálmán főépítész:
Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az előterjesztésben nem szerepel, de mindkét
kérelmezővel az egyeztetést lefolytattuk. Elfogadják a Rendezési Tervnek a
módosítását.
Egyéni kérelemre Füzesabony Város Rendezési Tervének módosítása van
folyamatban.
Az egyik terület az CBA melletti ingatlan, a másik az M3 lehajtó melletti ingatlan.
Mindkét esetben arról van szó, hogy a telek, az ingatlan kedvezőbben beépíthető
legyen, ezért a forgalmi megközelítését kell módosítani.

Ez nem jelent jelentős beavatkozást a Rendezési Tervbe, a terület felhasználás
változatlan marad.
Ezzel kapcsolatban a szükséges véleményezési eljárásokat lefolytattuk. Eredményes
volt a szakigazgatási szervek megkeresése, kifogást nem emeltek.
Jelenleg végső szakaszába érkezett a Rendezési Terv módosítás, megküldjük
véleményezésre az állami főépítész részére. Ehhez szükséges a képviselő-testület
határozata.
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.
117/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1593/91, 0180/49 hrsz.
ingatlanokra készülő módosítás alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozóan
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet [továbbiakban: KR] alapján az alábbi határozatot
hozza:
A KR 38.§ szerinti ún. közbenső véleményezési szakasz lefolytatásra került, a
véleményezési eljárás 2015. szeptember 11-én került lezárásra. A beérkezett
vélemények tartalmát a képviselők megismerték. Az eljárás ennek ismeretében jelen
határozat közzétételével egy időben lezárásra kerül.
A képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze a beérkezett
véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre vonatkozó tervezői
válaszokat. A képviselőtestület a beérkezett véleményeket és a tervezői válaszokat
elfogadja, véleményegyeztető tárgyalás összehívását nem tartja szükségesnek.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv befejezésével kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester,
Hoór Kálmán főépítész
Nagy Csaba polgármester:
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
118/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1593/91, 0180/49 hrsz.
ingatlanokra készülő Településrendezési eszközök módosításánál a 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a környezet védelméért
felelős szervek véleményének figyelembevételével (lásd. melléklet) nem tartja
szükségesnek.
Határidő: azonnal
Felelős:Nagy Csaba polgármester

12. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évi
munkájáról
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde megküldte a beszámolóját, amelyet mindenki
megkapott.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Nagy Csaba polgármester:
Kérdezem Gulyás Piroskát, hogy kiegészíteni valója van-e a beszámolóhoz?
Gulyás Piroska óvoda-vezető:
Nincs kiegészítésem.
Sipos Attila képviselő:
Most van az óvoda felújítása. Van olyan kérésed a képviselő-testület felé, amelyet
nekünk meg kellene tárgyalni?
Gulyás Piroska óvoda-vezető:
Ígéretet kaptunk a mai napon a vállalkozótól arra, hogy 30-án átadásra kerül az új
épületrész.
Nagyon szép, tágas csoportszobáink és öltözőink lesznek. Ajtóknál, mosdóknál vannak
részleges lemaradások, amelyek nem voltak benne a tervben.
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.
119/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsőde 2014/2015 nevelési évre vonatkozó beszámolóját megtárgyalta, és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

13. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2015.
évi gazdálkodásának féléves beszámolójáról
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
120/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésén a
2015. évi gazdálkodásának féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 16:10 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

