HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. október 22-én 15:00 óra.

N A P I R E N D:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának
Piaccsarnok bérleti jogának kiírására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

tulajdonában

lévő

2. Javaslat Füzesabony bekötőútjainak közterületi kamerákkal való ellátására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
3. Javaslat Pusztaszikszó ivóvízellátásának biztosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel történő kompenzációra
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására az Egészségügyi Központ
részére
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
6. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0284
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – Teleki
Blanka Általános Iskola épületének korszerűsítése” című pályázathoz
alszámla nyitására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
7. Javaslat forrás biztosítására – Média Nonprofit Kft.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

8. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
9. Javaslat forrás elkülönítésére – Társasházak magánerős felújításához,
valamint városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyújtandó pénzügyi
támogatás nyújtásához
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat városszintű vagyonbiztosítási és gépjármű biztosítási szerződés
felmondására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
12. Javaslat a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának,
Munkatervének és Házirendjének elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
13. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó
Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
14. Javaslat rendkívüli települési támogatás megítélésére (Zárt ülést tart a Mötv.
46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
15. Egyebek:
- A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
- Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó
vásárlásához visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás
megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Határozat száma
126/2015.
127/2015.
128/2015.
129/2015.

130/2015.

Határozat tárgya
Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Piaccsarnok bérleti jogának versenyeztetése.
Pusztaszikszó ivóvízellátásának biztosítása.
A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel történő kompenzáció.
Visszatérítendő támogatás folyósítása az Egészségügyi
Központ részére.
Füzesabony Város Önkormányzat KEOP-5.7.0/15-20150284 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése – Teleki Blanka Általános Iskola épületének
korszerűsítése” című pályázathoz alszámla nyitása.

131/2015.
132/2015.
133/2015.
134/2015.
135/2015.
136/2015.
137/2015.
138/2015.
139/2015.

Forrás biztosítása – Média Nonprofit Kft.
Fejlesztési alap forrás visszapótlására
Forrás elkülönítése – Társasházak magánerős felújításához,
valamint városi közműhálózatok magánerős építéséhez
nyújtandó pénzügyi támogatás nyújtásához.
Városszintű vagyonbiztosítási és gépjármű biztosítási
szerződés felmondása.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítása.
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának,
Munkatervének és Házirendjének elfogadása.
A
felsőoktatásban
tanuló
füzesabonyi
lakosok
Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának
elbírálása.
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának felülvizsgálata.
A Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó
vásárlásához visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatás megállapítása.

Füzesabony, 2015. november 03.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. október 22-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,

Nem jelent meg:

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: Czifra József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Molnárné
Simon Edit – Média Kft., Takácsné Szigeti Ilona – Szociális
Központ, Bodnárné Kiss Karolina – Füzesabonyi Pöttömke
Óvoda- és Bölcsőde, Magyariné Petrényi Szilvia –
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde; Puhl Zoltán –
Heves Megyei Vízmű Zrt.; Sallainé Szabó Mária –
Gyermekjóléti Szolgálat;
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 8 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülésünk, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.
A 14. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
Az „Egyebek” – ben két napirend került felvételre:
- A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálata.
- Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó
vásárlásához visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás
megállapítására.

Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról:
2015. szeptember 24.

Utolsó soros képviselő-testületi ülés

2015. szeptember 28.

Az Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
megrendezésre
kerülő
„Egészségre
nevelő
és
szemléletformáló életmódprogramok a Füzesabonyi
kistérségben” projekt partnerségi munkacsoport ülésén
vettem részt.

2015. szeptember 30.

Besenyőtelken a mobiluszoda
előadásán vettem részt.

2015. október 01.

Az Idősek Világnapja
ünnepségen vettem részt.

2015. október 01.

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola által rendezett hangversenyen vettem
részt.

2015. október 02.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei
Szervezete és Igazgatósága által szervezett Gazdafórumon
vettem részt.

2015. október 7-8.

A Kárpátaljai Gálocs településen jártunk.
Városunk
képviselőtestülete 300 ezer forintos segítséget szavazott
meg ennek a határon túli, kb. 1500 lakost számláló
településnek.

kistérségi

alkalmából

bemutató

megrendezett

A helyi polgármesteri hivatal egy használt számítógépet és
egy monitort, míg a helyi iskola és óvoda laptopot
nyomtatót és projektort kapott önkormányzatunktól.
2015. október 12.

Közmeghallgatás – déli városrész

2015. október 13.

Közmeghallgatás – északi városrész

2015. október 17.

Füzesabony és Zabola testvértelepülési nyilatkozatának
aláírása.

Több vezetővel tartottam megbeszélését:
- Intézményeink vezetőivel folyamatosan,
- Füzesabonyi Vízmű Zrt.. vezetőjével,
- Pikopack Zrt. vezetőjével,
- A Telekom régió vezetőjével.

A lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés között végzett munkáról
tájékoztatókat kérem vegyék tudomásul.

a

NAPIREND:
1.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Piaccsarnok bérleti jogának kiírására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
A bizottság javaslata, hogy 2015. december 01.naptól 1 évre adja bérbe a
piaccsarnokot.
A bérleti jog kikiáltási áraként 30e Ft-ot határoztunk meg. Ez az összeg a tavalyi
évben került megállapításra, amelyen nem kívánunk emelni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Tudom támogatni a javaslatot, csak azt kérdezném, hogy miért csak egy évre? Miért
nem gondolkodunk hosszú távon? 3-4-5 évet is kitűzhetnénk ebben a kiírásban.
Ne 2-3 nap múlva legyen már az árverés, mint a föld árveréskor volt. Várjunk egy kis
időt, hogy többen is tájékozódhassanak róla.
Nagy Csaba polgármester:
Javasolni akartam, hogy november hónapban legyen.
Balsai Tamás képviselő:
Lehet, ha több évre adnánk ki, jobban megérné. A piac akkor működött a legjobban,
amikor a FÜV Kft. üzemeltette.
Mikorra várható a piac körüli változás? Biztos, hogy most ki kéne adni? Ne adjuk
addig oda üzemeltetésre a FÜV Kft-nek? Érdemes lenne akkor meghirdetni, amikor
kialakul az igazi piac.
Nagy Csaba polgármester:
Jövőre várjuk a város rehabilitációval kapcsolatos pályázatot, amely érinteni fogja a
piacot. Pont ezért szeretnénk csak 1 évre kiadni, mert a tervezésre, a pályázatra 1 év
biztos, hogy el fog menni.
Balsai Tamás képviselő:
Így tudom támogatni.
Sipos Attila képviselő:
1 év múlva lehet látni, hogy ennek milyen jövőt lehet tervezni.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ezzel az indokkal el tudom fogadni, legyen 1 év a bérlet.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot, mely szerint novemberben legyen az árverés.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
126/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában
álló Füzesabony 1640/1 és az 1640/17 helyrajzi számú (Piaccsarnok) belterületi
ingatlan és a rajta lévő épületek bérleti jogának nyílt árverésen történő
meghirdetésének kérdését és az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában álló Füzesabony
1640/1 és az 1640/17 helyrajzi számú (Piaccsarnok) belterületi ingatlant és a rajta lévő
épületek bérleti jogát 2015.december 1-től 1 évre bérbe adja.
A versenyeztetésre Füzesabony Város Önkormányzata 3/2004. (I.29.) az árverések
szervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályok szerint kerül sor.
ÁRVERÉS
Füzesabony Város Önkormányzatának 126/2015.(_X.22.) határozata értelmében, az
Önkormányzat nyílt árverésen értékesíti a tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogát
1 év határozott időtartamra 2015. év december hó 1. naptól 2016.év november
hó 30 napig.
A bérleti jog kikiáltási ára: 30.000Ft + Áfa/hó
A Képviselő-testület az árlejtést kizárja.
A bérlő kötelezettsége többek között:
- a helypénzek beszedése az 1640/1 hrsz-ú, és az 1640/17 hrsz-ú ingatlanokon
(Piaccsarnok és a kinti terület (piac)). Az úttesten történő árusítást nem lehet
megengedett.
- a Piaccsarnok és a kinti terület (piac) tisztántartása, valamint az itt keletkezett
hulladék elszállítása
- a csarnokvilágítás, illetve a kiszolgáló helyiségek (iroda, WC) áramdíjának, valamint
a gázfogyasztás költségének viselése
- a WC vízfogyasztásának viselése
- a WC csoport térítés ellenében történő üzemeltetése a nyitvatartási idő alatt
- a tűzoltó készülék rendszeres felülvizsgálatáról történő gondoskodás
- felújításnak nem minősülő karbantartási munkák elvégzése
- a Piaccsarnok vagyonvédelme
- a Piac és a Piaccsarnok üzemeltetése a hatályos jogszabályok szerint
Az árverés időpontja: 2015.év november hó …. nap …… óra
Az árverés helye: Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó terme
(3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. - félemelet)

Fizetési feltételek: készpénz, vagy átutalás Füzesabony Város Önkormányzatának
OTP-nél vezetett 11739023-15380580 számlaszámára
Ajánlatot az tehet, akinek a vállalkozói igazolványában vagy társasági szerződésében
68.20 TEAOR szám szerepel (68.20 Gazdasági építmények bérbeadása), melyet az
árverés kezdetén eredeti okirattal bizonyítani kell.
Az árverés nyilvános!
Az árverés előtt foglalót kell fizetni a részvétel vonatkozásában, mely az árverésen
alulmaradt pályázóknak visszafizetésre kerül. A foglaló mértéke a bérleti díjra vetített
kikiáltási ár 10%-a (3.000 Ft+Áfa), melyet az árverés előtt a helyszínen kell
megfizetni.
Az ingatlan megtekinthető: Füzesabony (3390 Füzesabony, Arany János út 2.)
2015. november hó …. nap. ….. -órakor Tel: 36/542-501.
Az árveréssel kapcsolatosan érdeklődni lehet: Füzesabonyi Közös Önkormányzati
Hivatal városfejlesztési csoport Antal Zsolt ügyintézőnél. (3390 Füzesabony, Rákóczi
út 48.) Tel.: 36/542-501 E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
2.

Javaslat Füzesabony bekötőútjainak
ellátására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

közterületi

kamerákkal

való

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Tudom támogatni az előterjesztést. Mindenképpen jó ez az irány. Ki fogja
üzemeltetni? Hová lesznek bekötve a kamerák?
Nagy Csaba polgármester:
Jelen állás szerint a polgárőrökhöz lennének bekötve. Szeretném, hogy előbb-utóbb a
rendőrséggel közösen üzemeltessék a kamerákat. Ehhez keressük a lehetőségeket,
folynak a tárgyalások.
Balsai Tamás képviselő:
A kamerás rendszert nem így kellene elkezdeni. Jó volna tudni a pontos árakat, hogy
mennyibe kerül egy kamera. A környező településeken vállalkozások befogadnak
egy-egy kamerát, viszont nem látják a kamera képet. Egy kamera üzemeltetési
költsége havonta kb. 3800-4000 Ft.

Nagy Csaba polgármester:
Ezt most vegyük le napirendről.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Visszavonom az előterjesztést!

3.

Javaslat Pusztaszikszó ivóvízellátásának biztosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Nagy Csaba polgármester:
Tennék egy módosítást és egy kiegészítést: A 4,1 millió Ft az nettó összeg.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Volt két kérdésem a bizottsági ülésen:
- honnét indul majd a beruházás,
- mi lesz a régi kúttal?
Megkérném Puhl Zoltánt a Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységének a
vezetőjét, hogy tartsa meg szóbeli kiegészítését!
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység – vezető:
Jelen pillanatban a városi vízvezeték a körforgalom melletti MOL kút - szerviz út
széléig van meghosszabbítva. Innét indulna a Pusztaszikszót ellátó vízvezeték
nyomvonala, a régi 3.sz. főút mellett haladva, a sarki büfé előtt, majd tovább megy
Kerecsend irányába, ahol a lakóingatlanok vannak, ott befordul az lakóingatlanok felé
az út végéig. Itt egy tűzcsap és egy mérőhely lenne. Az ingatlanok vízmérőhelyével
együtt valósulna meg a beruházás.
A büfénél befelé a sertéstelep felé 3-4 ingatlan van. Oda is befordulna egy vízvezeték.
Nettó 10,4 millió Ft-os beruházást jelent. A tárgyalások során azt az ajánlatot tettük,
hogy a város 4,1 millió Ft+ÁFA összeggel támogassa ezt a beruházást, a többi
költséget a Vízmű magára vállalja.
Jelenleg a tervek megújítása van folyamatban, mert már lejárt, de szerintem ez egy
hónapon belül rendelkezésre áll. A kivitelezés ebben az évben megindulhat.
A régi kút az IKR tulajdonában van, amelyet állítólag értékesíteni szeretnének.
Ha onnét megszűnik ennek a területnek a vízellátása, akkor azt valószínűleg cement
dugóval meg kell szüntetni.
Az ott lévő gazdasági társaságoknak csak egy lehetőséget fog ez biztosítani, hogy a
végponton megépülő vízmérő helyről össze tudja csatlakoztatni a meglévő belső
rendszerét ezzel a végponttal.
Balsai Tamás képviselő:
Szennyvízcsatorna: A 11 millió Ft-ból mennyi a földmunka? Nem lenne érdemes
beletenni egy csövet a szennyvíznek is? Van itt védőtávolság, ami ezt
magakadályozza? Mennyivel lenne több, ha lenne benne legalább egy darab cső?

Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység – vezető:
Lehetőség volna rá, mert az effektív védőtávolság 70 cm. Lehetne nyerni
földmunkával 1,5 millió Ft körüli összeget.
Balsai Tamás képviselő:
Mikorra várható eredmény?
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység – vezető:
A megvalósulás csak jövőre.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Két kérdést szerettem volna feltenni, de az egyikre már megkaptam a választ.
Az ott lévő vállalkozásoknak biztosítják- e a vizet?
A lakosoknak a gerincvezetéket is kiépítik, vagy azt nekik kell
megcsináltatni?
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység – vezető:
A lakosságnak a programban benne van egy vízmérőhely és egy vízmérő telepítése a
saját ingatlanának a telekhatárán belülre. A belső az vagy meglévő, vagy ki kell
építeni.
Sipos Attila képviselő:
Én is azt szerettem volna kérdezni, hogy mi van a jelenlegi vállalkozásokkal. Ha újabb
vállalkozások telepednek le, a jelenlegi vízszükségletnek a dupláját el lehet még érni
ezen a keresztmetszeten?
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységének – vezető:
Van rá műszaki lehetőség. Ha a későbbiekben nagyobb igény jelentkezik, valamelyik
pontra egy nyomásfokozót lehet telepíteni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot, mely szerint a kiépítéshez szükséges kiviteli költségek
40%-át a azaz nettó 4,1 millió Ft + ÁFA-t a fejlesztési alap terhére biztosítjuk.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
127/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony város képviselőtestülete megtárgyalta Pusztaszikszó településrész
ivóvízellátásának kérdését és az alábbiak szerint határozott:
Pusztaszikszó ivóvízellátása érdekében a kiépítéshez szükséges kiviteli költségek
40%-át a azaz nettó 4,1 millió Ft + ÁFA-t a fejlesztési alap terhére biztosítja.

Megbízza a testület a polgármestert, hogy döntéséről a Heves Megyei Vízmű ZRt-t
értesítse és a szükséges megállapodást megkösse.
A tervezet munkákhoz szükséges vízjogi létesítési engedély beszerzése a Heves
Megyei Vízmű Zrt feladata és kötelessége.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
4.

Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel történő kompenzációra
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Kérdezem Puhl Zoltánt, hogy kívánja- e kiegészíteni az előterjesztést?
Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegységének – vezető:
Minden vízi közmű tulajdonosnak vagyonértékelést kell végeztetnie. Ez eredetileg
2015. december 31-ig volt határidős, de törvényi változás miatt kihosszabbították
2019-ig. 10 évente meg kell ismételni.
Kijelöltek 4-5 vállalkozást a vagyonértékelés elvégzésére. Nagy munka, amely sok
pénzt felemészt. Elkezdtük május környékén ennek a munkának az előkészítését.
Az önkormányzatokkal megkötött bérleti szerződés bérleti díjából volna finanszírozva.
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.
128/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést a
2015. október 22-i ülésén megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Heves Megyei
Vízmű Zrt. részére kiszámlázott 2013. és 2014. évi bérleti díjakat a 2019. december
31-ig elvégzendő víziközmű vagyon értékelésére fordítja.
Amennyiben az Önkormányzat által számlázott bérleti díj meghaladja a
vagyonértékelés díját, akkor a fennmaradó összeget a víziközmű vagyonon végzett
beruházási munkával fogja a Heves Megyei Vízmű Zrt. az Önkormányzat részére
kompenzálni.
A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti kompenzációhoz
kapcsolódó szerződések megállapodások megkötésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Heves Megyei Vízmű Zrt.

5.

Javaslat visszatérítendő támogatás folyósítására az Egészségügyi Központ
részére
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Az Egészségügyi Központban 2015. február 15. nappal megvalósult egy pályázat
(„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Füzesabonyi
Kistérségben”).
Fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak a pályázattal kapcsolatban.
Erre 22 millió Ft-ot meg is ítélt a minisztérium, csak még ennek a kiutalása nem
történt meg, viszont írásbeli ígéretet már kaptunk.
Az Egészségügyi Központnak az volt a kérése, hogy ezt az összeget előlegezzük meg
számukra, mivel december 31-ig el kell, hogy számoljanak a kifizetésekkel.
Február 15. naptól eddig bérezés nélkül szolgáltattak a szolgáltatók. Ezeket már illene
kifizetni, és így sikeresen el is tudna számolni december 31-ig a pályázattal. Így lenne
biztosított minden oldalról a működtetés.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A múlt testületi ülésen is volt róla szó, hogy megkapjuk, hogy hol áll a fejlesztési alap.
A közmeghallgatáson a prezentáció arról szólt, amiből már jócskán el van költve. Jó
lenne, ha tudnánk a valós számokat ülés előtt, hogy hol tartunk.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Van olyan napirend is, hogy visszapótlunk. Nem biztos, hogy minden megvalósul,
amire itt döntés születik. Előirányzati szint, amiről most itt szó van. A pénzügyi
teljesítés ettől különálló dolog.
A közmeghallgatáson a pénzforgalmi összeget hallottuk, de hétfőn én kiküldöm
mindenkinek a teljes táblázatot, kibővítve a mostani döntésekkel.
Sipos Attila képviselő:
Az Egészségügyi Központnak a pályázatát, működését nem kérdőjelezhetjük meg.
Tudjuk, hogy mennyire problémás utófinanszírozások vannak. Az önkormányzatnak ki
kell segítenie az Egészségügyi Központot.
dr. Gondos István PÜB elnök:
Ez egy olyan tétel, amely bármikor megérkezhet.
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.

129/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést a 2015.
október 22-i ülésén megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Egészségügyi Központ
részére
22,05
millió
forint
visszatérítendő
támogatást
nyújt
a
TÁMOP
6.1.2-11/3-2012-0051
azonosítószámú
„Egészségre
nevelő
és
szemléletformáló életmódprogramok a Füzesabonyi Kistérségben” pályázat fenntartási
időszakára szóló kifizetések fedezetére a fejlesztési alap terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
dr. Csomós András igazgató főorvos
6.

Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0284
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – Teleki
Blanka Általános Iskola épületének korszerűsítése” című pályázathoz
alszámla nyitására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Erre a számlára azért van szükség, mert kiemelten nagy összegű a pályázat. Ennek a
felhasználását elkülönítetten kell kezelni a város egyéb vagyonától.
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.
130/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 22-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést úgy határozott, hogy a KEOP-5.7.0/15-2015-0284
"Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése - Teleki Blanka
Általános Iskola épületének korszerűsítése" című pályázattal kapcsolatos pénzügyi
tranzakciók elkülönített lebonyolítására külön alszámlát nyit a számlavezető
pénzintézetnél.
Egyben felhatalmazza a
dokumentumok aláírására.

polgármestert

a

nyitandó

alszámlával kapcsolatos

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

7.

Javaslat forrás biztosítására – Média Nonprofit Kft.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Molnárné Simon Edit Média Kft. – ügyvezető:
2014-ben, amikor létrejött a Média Kft. alapfeladatokat kaptunk minimális létszámmal
és nulla eszközparkkal.
Jeleztem, hogy mivel ez egy próba év, előfordulhat, hogy időközben módosításokat
kell, hogy eszközöljünk.
Az alapfeladatok mellé kaptunk egyéb feladatokat is, többek között a sportcsarnok
működtetését, amely sem technikailag, sem pénzügyileg nem egyszerű feladat. Ezzel
létszámot is kaptunk, de a költségeink is jelentősen megnőttek. Így ez az összeg,
amelyet éves szinten a Média Kft. működtetésére terveztünk, elfogyott. Ezért van arra
most szükség, hogy forrás kiegészítést kérjünk.
Akkor tudjuk rendezni a sportcsarnok közmű díjait, ha a képviselő-testület elfogadja a
határozati javaslatot.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Amikor megkaptam ezt a napirendi pontot kerestem hozzá legalább azokat az
indokokat, amelyeket most megkaptunk. Ekkora nagyságrendű kérésnél sokkal
részletesebb adatokat szívesen vettem volna.
Ami feltűnt nekem, hogy jégpályára, lőtérre költöttek. Lőtérről még egyetlen szót sem
hallottunk.
Fel van sorolna, hogy az újság új feladat, holott az fel van sorolva az
alaptevékenységbe.
Nem tudunk arról sem, hogy a Patent újság mennyibe kerül. Köztudott, hogy több
önkormányzat is ad bele támogatást a megjelenéséért.
Elvárható lett volna egy tájékoztató ezekről, mert ez így teljességgel átláthatatlan.
A sportcsarnokban vannak új dolgozók, sőt még kézilabdás állások is létrejöttek.
Ebben a formában nem tudom támogatni a napirendet.
Nagy Csaba polgármester:
Nincs sport állás a sportcsarnokban, ezt cáfolom. Egy részletesebb tájékoztató kérnék
a Média Kft. ügyvezetőjétől!
Molnárné Simon Edit Média Kft. – ügyvezető:
Igaza van a képviselő asszonynak abban is, hogy többször kérdezte a lőteret.
Jogászokhoz került a lőtérnek a kérdése. Az előző önkormányzat olyan szerződést
kötött, amely jogilag is, és pénzügyileg is támadható volt. Ez most jogi kérdéssé vált.
A Média Kft. dolgozói létszáma: 1 ügyvezető,
1 újságíró (megbízásos jogviszony), 3 takarító.

1

rendezvényszervező,

6 fő bére 12 hónapra vetítve:
A járulék 12 hónapra vetítve:
Könyvelő:
Tisztítószer a sportcsarnokban:
Telefonköltség:
Üzemanyag:
Újság havi költsége:
Mezőtárkány és Szihalom:

8.400.000 Ft.
8.300.000 Ft.
76.200 Ft/hó = 876.000 Ft/év.
1 millió Ft.
672.000 Ft.
500.000 Ft.
700.000 Ft.
40.000 Ft+Áfa/oldal.

Az önkormányzat szándéka az újsággal az volt, hogy kistérségi körzeti szerepet
erősítsen. Ezért jött létre a Patent.
Műsorok: 2.300.000 Ft-ot rendelt hozzá a város.
Állami és társadalmi ünnepekre: 690.000 Ft-ot tervezett a város. Jövőre erre még
többet fogunk kérni.
A legjelentősebb rendezvényünk a Legyen Tánc fesztivál volt.
A Füzes Híreket a Városi Televízió munkatársai csinálják és 228 hír jelent meg, 720
kedvelője van.
Dologi kiadás: 1 millió Ft. volt tervezve.
6 pályázatot adtunk be, ebből a Legyen Tánc fesztivál lett sikeres. Most is van két
pályázatunk benyújtva.
Nagy Csaba polgármester:
Arra kérlek, hogy ezt a tájékoztatót is küldd ki a képviselő-testület tagjainak.
Még annyiban egészíteném ki a határozati javaslatot, hogy ez nem a fejlesztési alap
terhére menne, hanem a költségvetés terhére.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el
a képviselő-testület a határozatot.
131/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 22-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést úgy határozott, hogy a 2015. évi költségvetés terhére a
Média Nonprofit Kft. részére 15,8 millió forint működési támogatást nyújt.
Amennyiben a 2015. évre biztosított előirányzat magasabbnak bizonyul a
szükségesnél, úgy a megtakarított összeg visszapótlásra kerül az önkormányzat
költségvetésébe.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

8.

Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Megkérném a gazdálkodási iroda-vezetőjét, hogy tegye meg kiegészítését, amely a
bizottsági ülésen is elhangzott!
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Négy tétel került az előterjesztésben feltüntetve.
- Kistérségi épület megvásárlása: Füzesabony részét vissza kell pótolnunk a
fejlesztési alapra.
- Fűtéskorszerűsítés: A munkálatok befejeződtek, így a maradvány összeget kell
visszapótolnunk.
- Sportcsarnok felújítás: Minden évben beadtuk eddig a pályázatot. Ez még
korábbi pályázatnak, (amelyik nem nyert) az önerejét képezi. Azért kell
visszapótolni, mert akkor 2014-ben nem nyert.
- Épületenergetikai fejlesztési pályázat: Felhasználásra került a szükséges összeg,
a maradvány pedig visszapótlásra kerül.
Ezeket újra fel lehet használni adandó alkalommal, újabb pályázati önerőként.
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.
132/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2015. október 22-i ülésén
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a következő
döntésekhez kapcsolódó összegeket, melynek forrása a fejlesztési alap hatályon kívül
helyezi.
A döntésekhez kapcsolódó 2015. október 22-én rendelkezésre álló forrás összegét a
fejlesztési alapra visszahelyezi.

Határozat szám
191/2013. (XII.30.)
82/2014. (VI.26.)
9/2014. (II.05.)
105/2014. (IX.15.)

Megnevezés
Kistérségi épület
megvásárlása
Fűtéskorszerűsítés REZSI I és
II ütem
Sportcsarnok felújítás
pályázat benyújtás
Épületenergetikai fejlesztések
hatósági díj

Összeg
7.703.000 Ft
1.590.000 Ft
5.079.000 Ft
400.000 Ft

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási iroda vezető

9.

Javaslat forrás elkülönítésére – Társasházak magánerős felújításához,
valamint városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyújtandó
pénzügyi támogatás nyújtásához
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ez a pályázat nem jelent meg semmilyen formában. Kerestem a város honlapján, de
nem találtam.
Ez azáltal lett kihirdetve, hogy elhangzott az ülésen, vagy csak azok lettek értesítve,
akik jelezték, hogy erre igényt tartanak?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
A rendelet szövege maga a pályázat, amely a legelejétől a legvégéig tartalmazza
azokat a feltételeket, amelyeket a kiírásnak tartalmazni kellett.
Szeptember 24-én volt a testületi ülés. A határidő - ahhoz, hogy december hónapban
majd el tudjuk bírálni - szeptember 30. nap volt. A rendelet elfogadását követő reggel
kihirdettük a rendeletet, a helyben szokásos módon felkerült a hirdető táblára.
A rendelet nem tartalmazott a pályázatra vonatkozóan egyéb kikötéseket.
A fuzeshirek.hu oldalon is megjelent ez a dolog.
Az a közös képviselő, aki felvette velünk a kapcsolatot, az több társasháznak is közös
képviselője.
Nemcsak az a társasház pályázott, akinek előzetesen már volt ilyen kérelme.
A nagyobb nyilvánosság érdekében ez a pályázat megint megnyílik majd
január 01-től. Ha jól emlékeszem április 30. nap a következő beadási határidő. Január
első munkanapján feltesszük a honlapra, hogy van ilyen lehetőség.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
A közműberuházásra mennyit tervez a városvezetés támogatásként kiadni?
dr. Gondos István PÜB elnök:
80 millió Ft. a beruházás összértéke. Kell önerő és hitel is.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Benne van a rendeletben is, hogy mennyi a maximálisan pályázható összeg.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A 10 millió Ft. visszatérítendő támogatást milyen formában lesz kivitelezve?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Az államháztartási törvény mondja meg, hogy annak milyen feltételei vannak.
A visszatérítendőkkel és a vissza nem térítendőkkel is szabályokat tartalmaz. Ott
mondja meg, hogy milyen paramétereket kell majd alkalmazni, megállapodást kell
kötni. A társasházaknak kemény feltételeknek kell megfelelni.
Nagy Csaba polgármester:
Nem lesz idén közmű fejlesztés, visszavonták.
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.
133/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 22-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést úgy határozott, hogy a fejlesztési alap terhére a
Társasházak magánerős felújításához valamint városi közműhálózatok magánerős
építéséhez nyújtandó pénzügyi támogatás folyósításáról szóló rendeletet alapján
14.000.000,- Ft-ot különít el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
10.

Javaslat városszintű vagyonbiztosítási és gépjármű biztosítási szerződés
felmondására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Lehetőség van ezeket a szerződéseket felbontani. A képviselő-testület fog arról
dönteni, hogy új szerződéseket kötünk, vagy a régieket hosszabbítjuk meg.

Balsai Tamás képviselő:
Annyit kérnék, hogy minden ismert füzesabonyi biztosítónál legyen ez nyílt titok.
Nagy Csaba polgármester:
2 hónap van a felmondásig.
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.
134/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 22-i ülésén
az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy Füzesabony Város
városszintű vagyonbiztosítása és gépjármű biztosítása tárgyában a meglévő
szerződéseket 2015. december 31-i hatállyal felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

11.

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

dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottsági ülésen az eredeti előterjesztést elfogadásra javasoltuk.
Megkérném Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető asszonyt,
hogy tájékoztasson minket arról, hogy milyen módosítás érkezett a mai nappal?
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A közbeszerző elkészítette az ajánlati felhívásokat a műjégpályára, illetve a fedett
sátornak a beszerzésére. A közbeszerző szakmai megítélése az volt, hogy nem
szükséges összevonni ezt a beszerzést.
A pénzügyi bizottsági anyaghoz képest egy előterjesztést készített, amelyben csak a
műjégpályának a beszerzése szerepel közbeszerzésben.
Ennyiben módosult a Közbeszerzési Terv, hogy csak a műjégpályának a beszerzését
tartalmazza nettó 22 millió Ft. értékben.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.

135/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Közbeszerzési
Terv módosítást megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

12.

Javaslat a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának,
Munkatervének és Házirendjének elfogadására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
Kiemelt az óvoda néhány dolgot, pl. hogy új csoportot hoznak létre, kiemelt figyelmet
szentelnek a tehetséggondozásnak, a környezetvédelemnek.
A házirendbe néhány kötelező elemet kellett beépíteni jogszabályi változások miatt.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Mind a három dokumentum szerintem nagyon alapos, átfogó, sokrétű.
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.
136/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsőde Pedagógiai Programját, Házirendjét és Munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

13.

Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó
Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök

Ragó Attila VOB elnök:
A beérkezett pályázatokat a bizottsági ülésen megtárgyaltuk. 6 fő nyújtott be
pályázatot. 2 pályázat lett érvénytelek ezek közül, azért mert nem feleltek meg a
pályázati kiírásban foglaltaknak.

A bizottság az alábbi tanulókat javasolja támogatni:
- Magyari Márk,
- Geda Viktor
- Kosárkó Lilla
- Csőke Bettina.
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.
137/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő
támogatását az alábbi tanulóknak ítéli oda a 2015. szeptember 01.- 2016. január 31-ig
terjedő időszakra, öt hónapon keresztül 7.000 Ft összegben:
Név

Iskola

Magyari
Márk

Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki szak
Eszterházy Károly Főiskola
Mozgóképkultúra és
médiaismeret BA
Gazdasági és
Társadalomtudományi Kar
Emberi Erőforrás Tanácsadó
Szent Pál Akadémia Budapest
Teológia szak

Geda Viktor

Kosárkó Lilla
Csőke Bettina

Évfolyam

Tanulmányi
átlag

2.

5,0

2.

4,73

2.

4,72

4.

4,69

Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

14. Egyebek:
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Kérnék az aljegyző úrtól egy rövid ismertetőt, hogy miért van erre szükség.
dr. Bán János aljegyző:
2016. január 01-től módosul a szociális törvény, amely előírja járási szinten
gyermekjóléti és családsegítő központok létrehozását.

A törvény azt is előírja, hogy 2015. október 31-ig az eddigi formában működő
intézményhálózatot felül kell vizsgálni és november 30-ig kell dönteni arról, hogy a

továbbiakban milyen intézményi keretek között akarjuk működtetni ezt a kötelező
feladatot.
Erről szól most ez az előterjesztés, hogy a felülvizsgálatot megcsináljuk.
Úgy gondoljuk, hogy egy nagy intézményt kellene létrehozni. Vannak még nyitott
kérdések, de egyelőre ennyit tudunk.
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.

138/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.§. (9)
bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségének, 2015. október 22-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött
ellátási szerződést felülvizsgálta.
Jelen álláspont szerint egy olyan intézményt kívánunk létrehozni, amely ellátja az
összes szociális és gyermekjóléti feladatot.
A feladatok ellátásának intézményi kereteiről a Heves Megyei Kormányhivatal által
megkért minisztériumi állásfoglalás megérkezését követően kíván dönteni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó vásárlásához
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Ragó Attila VOB elnök:
A tűzoltó egyesület két autóját kívánja lecserélni egy autóra. Mind a két járművet
meghirdettük eladásra. Az Ifa el is kelt, a Mercedes-re pedig komoly érdeklődő van.
A beszerezni kívánt autó vételára: 1.900.000 Ft. A Mercédesz típusú tűzoltó autó
600.000 Ft-ért kívánjuk értékesíteni.

Az értékesítésig kérjük az önkormányzatot, hogy visszatérítendő támogatásként
előlegezze meg ezt a 600.000 Ft-ot az egyesületnek, mely összeget az értékesítés után
az egyesület visszafizet az önkormányzatnak.

Az egyesület kéri az önkormányzatot, hogy a korábban értékesített IFA típusú tűzoltó
autó vételárát 1.016.000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként adja át a Tűzoltó
Egyesületnek az újonnan beszerezni kívánt autó vételárába.
Az egyesület kéri az önkormányzatot, hogy a fennmaradó összeget – 300.000 Ft-ot –
a képviselő-testület vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítsa.
Sipos Attila képviselő:
Mik az autó paraméterei? Milyen autó, hány éves?
Ragó Attila VOB elnök:
Németországból 1,5 évvel ezelőtt behozott Citroen Jumper, tehát nem egy szerkocsi.
Fontos, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal lehessen vezetni, mert az egyesületben
korlátozott számú a „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tagunk.
8 éves autó, Németország déli részéről származik, ahol keveset sózzák az utakat.
Egy gyári mentőautónak megfelelően van felszerelve, amely még nem piros színű.
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.
139/2015. (X.22.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő Testülete megtárgyalta a Füzesabonyi Szent Flórián
Tűzoltó Egyesület Elnökének kérelmét és az alábbiak szerint határozott:
A képviselő testület a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület részére tűzoltó
autó vásárlásához az alábbi támogatást állapít meg:
A beszerezni kívánt autó vételára: 1.900.000,-Ft.
Az önkormányzat visszatérítendő támogatásként megelőlegez 600.000,-Ft-ot az
egyesületnek, mely összeget az értékesítés után az egyesületnek visszafizet az
önkormányzatnak.
Az önkormányzat a korábban értékesített IFA típusú tűzoltó autó vételárát azaz
1.016.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásként átadja a Tűzoltó Egyesületnek.
Az önkormányzat 300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az
egyesületnek.

A támogatás fedezetére a képviselő testület a 2015. évi költségvetést jelöli meg.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatás kifizetéséhez és a visszafizetés feltételeinek rögzítéséhez a támogatási
szerződést az egyesület elnökével kösse meg.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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

