HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. november 19-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 Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
adókról szóló ___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Talajterhelési díjról szóló ___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan
üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási
díjainak megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közös
Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének
megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

6. 2016. évi költségvetési tervezés elvi alapjai
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
7. Javaslat zárolás feloldására a Füzesabonyi Gazdasági Irodában és a hozzá
tartozó intézményekben.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
8. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
9. Javaslat gyermekétkeztetés fedezetének biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület anyagi támogatására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
12. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési
(0180/49, 1593/91 hrsz.) elfogadásához.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Terv

módosításának

13. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett,
Füzesabony iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó pályázaton való részvételre.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
14. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett, Füzesabony városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó pályázaton való
részvételre.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 107/2015. (VIII.13.) számú
határozatának módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
16. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ épület)
vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
17. Javaslat létrehozandó szociális, család- és gyermekjóléti intézmény alapító
okiratának elfogadására és az intézmény létrehozásához kapcsolódó egyéb
döntésekre.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
18. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolójáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

19. Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek teljesüléséről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
20. Egyebek
- „Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása” projekthez önerő
kiegészítése.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat Móricz Zsigmond u. 1. TRT módosítás Füzesabony Város
környezeti vizsgálat szükségességéhez
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész
21. Javaslat Bonivártné Tóth Noémi füzesabonyi lakos kérelmének
megtárgyalására (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Rendelet száma
16/2015. (XI.20.)

17/2015. (XI.20.)

18/2015. (XI.20.)

19/2015. (XI.20.)

20/2015. (XI.20.)

21/2015. (XI.20.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetési előirányzatairól.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Helyi adókról szóló ___ / 2015. (
) önkormányzati
rendelete.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Talajterhelési díjról szóló ___ / 2015. ( ) önkormányzati
rendelete.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendelete a Füzesabonyban
időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és
igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására.
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendelete a Füzesabonyi
Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők
illetménykiegészítésének megállapítására.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____ /2015. ( ) számú rendelete a 30/2008. (XI.26.) rendelet
módosításáról.

Határozat száma

Határozat tárgya

141/2015. (XI.19.)

2016. évi költségvetési tervezés elvi alapjai.
Zárolás feloldása a Füzesabonyi Gazdasági Irodában és a
hozzá tartozó intézményekben.
A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása.
Füzesabonyi Polgárőr Egyesület anyagi támogatása.
A köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírása.
Füzesabony Város Településrendezési Terv módosításának
(0180/49, 1593/91 hrsz.) elfogadása.
A Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett,
Füzesabony iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó pályázaton
való részvétel.
A Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett, Füzesabony városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó
pályázaton való részvétel.
Füzesabony Város Önkormányzata 107/2015. (VIII.13.)
számú határozatának módosítása.
Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ
épület)
vagyonátadási
megállapodásában
rögzített
kötelezettségvállalás teljesítése.
Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
jóváhagyása.
Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának elfogadása.
A 2015. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója.
A 2015. évi adóbevételek teljesülése.
„Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása”
projekthez önerő kiegészítése.
TRT módosítás Füzesabony Város környezeti vizsgálat
szükségességéhez.

142/2015. (XI.19.)
143/2015. (XI.19.)
144/2015. (XI.19.)
145/2015. (XI.19.)
146/2015. (XI.19.)
147/2015. (XI.19.)
148/2015. (XI.19.)

149/2015. (XI.19.)
150/2015. (XI.19.)
151/2015. (XI.19.)

152/2015. (XI.19.)
153/2015. (XI.19.)
154/2015. (XI.19.)
155/2015. (XI.19.)
156/2015. (XI.19.)
157/2015. (XI.19.)

Füzesabony, 2015. november 30.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak:

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

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető; Schmetzné
dr. Balogh Szilvia jogi-és igazgatási iroda-vezető;
Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoport-vezető;
Juhászné Kovácsné Kornélia szociális csoport-vezető; Hoór
Kálmán főépítész
Meghívott vendégek: Czifra József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Takácsné
Szigeti Ilona – Szociális Központ, Bodnárné Kiss Karolina –
Füzesabonyi
Pöttömke
Óvodaés
Bölcsőde,
Papp Zsuzsanna – Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és
Bölcsőde; Magyariné Petrényi Szilvia – Füzesabonyi
Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde; Horváth Péter – Füzesabonyi
VTV; Guti Rita – Heves Megyei Hírlap;
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 9 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülésünk, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk.

Módosító javaslatok:
- Az „Egyebekben” két napirendi pont felvételét javaslom:
1. „Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása” projekthez önerő
kiegészítése.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Móricz Zsigmond u. 1. TRT módosítás Füzesabony Város
környezeti vizsgálat szükségességéhez.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész
- 11. napirendi pontot (Javaslat Bonivártné Tóth Noémi füzesabonyi lakos
kérelmének megtárgyalására) zárt ülésen tárgyaljuk.
- 16. napirendi pontot (Javaslat a Füzesabony, Baross G. út 12. szám alatti
2449/A. hrsz. önkormányzati ingatlan bérbeadására) leveszem napirendről,
mert a bizottsági ülésen többen jelezték, hogy szeretnék bérbe venni.
Aki egyetért a módosított napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a két ülés között végzett munkáról:
2015. október 22.: Utolsó soros képviselő-testületi ülés.
2015. október 23.: Az ’56-os kopjafánál koszorúztunk.
-

A Művelődési Házban díszpolgári címet kapott dr. Márton
Miklós.

-

Pro Urbe díjat kapott: Garamhegyi Gábor, Hajnal Gyula,
dr. Pásztor József.

2015. november 01.: A telepi és a falusi temetőben emlékeztünk a II.
világháború füzesabonyi hőseire és áldozataira.
2015. november 11.:

A 2015-ös Európa bajnokságról sok éremmel hazatért
Maklári Bosch Kötélugró Klub élménybeszámolójával
egybekötött baráti beszélgetésen vettem részt.

2015. november 12.:

A felújított Hétszínvirág Óvoda ünnepélyes átadása,
amely 30 millió Ft-ból valósult meg.

60 napon túli tartozásunk nincs. Ezt, valamint a lejárt határidejű határozatokról, illetve
a két ülés között végzett munkáról a tájékoztatókat kérem, hogy 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 elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Kiosztásra került egy anyag, amelyből mindenki látja, hogy a kintlévőségünk behajtása
milyen fázisban van.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
adókról szóló ___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
A hivatal tájékoztatása alapján nem kívánunk változtatni az adó mértékeken.
Kocsis Zsuzsa adócsoport-vezető:
Szükségessé vált, hogy a helyi adókról szóló rendelet a képviselő-testület elé kerüljön,
egyrészt a jogharmonizáció szempontjából, másrészt pedig az adó mértékek
felülvizsgálata miatt.
Két helyi adónem van Füzesabony Város Önkormányzat illetékességi területén
bevezetve:
- Helyi iparűzési adó:
Az adó évi mértéke: az adóalap 2%-a.
- Magánszemélyek kommunális adója:
Az adó évi mértéke:
Lakás 100 m2-ig
Lakás 100 m2 felett
500 m2-nél nagyobb telek

6.250 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
Talajterhelési díjról szóló ___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Kocsis Zsuzsa adócsoport-vezető:
Kizárólag jogharmonizációról van szó. A jogszabályoknak való megfelelés tette
szükségessé, hogy egy egységes szerkezetben új rendelet szülessen.
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)
Füzesabony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
4. Javaslat
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan
üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe vehető szolgáltatási
díjainak megállapítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A 4.§. azt tartalmazza, hogy „A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eseti
kedvezmények elbírálásáról döntsön”.
Én azt feltételezem, hogy a polgármester úgy dönt, hogy a füzesabonyi iskolákba járó
gyerekek ingyenesen vehessék igénybe a jégpályát.
A bizottság ebben a formában javasolja elfogadásra a rendeletet a képviselő-testület
felé.
Ragó Attila VOB elnök:
Javaslom, hogy csökkentsük a díjakat három ponton:
a belépődíj a környékbeli óvodás és iskolás csoportoknak 200 Ft,
a korcsolya bérlés felnőtteknek 500 Ft,
a korcsolya bérlés gyerekeknek és nyugdíjasoknak 300 Ft.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Én még ebben a formában sem tudnám támogatni ezt a javaslatot.
Legyen már átlátható, hogy mire számíthatunk. Ki az, akinek mindenképpen
fizetni kell, ki az, aki nem fog fizetni.
A füzesabonyi iskolába járó gyerekektől nem lehet elvárni, ha a tanár azt
mondja, hogy testnevelés órán ki fogunk jönni a jégpályára, hogy bármennyi
pénzt is azért fizessenek. Ezt nem lehet elvárni iskola időben.
Lehet kérni mentességet.
Két hónapra van tervezve a jégpálya üzemeltetése. Ha fizetni kellene az
iskolásoknak, akkor még jobban csökkenne a jégpálya kihasználtsága. Még
jobban megkérdőjeleződik, hogy érdemes volt- e megvásárolni.
Az jó ötlet, hogy 14 órától már fizetnek a füzesabonyiak is.
Tavaly megvásárolta az önkormányzat a faházakat, hogy egységes legyen, most
pedig lehet sajátot is hozni. Itt hogyan alakulnak a rezsi költségek?
Nagy Csaba polgármester:
A füzesabonyi gyerekeknek ingyen kell biztosítani a jégpálya használatát, azonban a
környékbeli települések gyerekeinek ezt nem tudjuk megtenni.
Én vállaltam magamra, hogy tárgyalni fogok a polgármesterekkel, de azt tudni kell,
hogy miről tárgyalunk. Ha ma a rendeletet elfogadjuk, akkor tudunk nekik tenni egy
ajánlatot.
A faházak esetében a rezsit fizetni kell.
Sipos Attila képviselő:
A füzesabonyi gyerekeknek 14 óráig ingyenes, vagy azoknak, akik testnevelés óra
keretében jönnek el?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Ha úgy fogadjátok el, hogy 8 – 14 óra között, akkor ingyenes.
Balsai Tamás képviselő:
Tegyük bele, hogy szervezett csoportoknak.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított rendelet javaslatot, mely szerint: füzesabonyi nevelési- és oktatási
intézményekben nevelt gyerekek szervezett csoportjainak iskolai tanítási napokon
8.00-14.00 között a belépés- és a korcsolya bérlés ingyenes.
Nem füzesabonyi nevelési- és oktatási intézményekben nevelt gyerekek szervezett
csoportjainak iskolai tanítási napokon 08:00 – 14:00 óra között 15 fő felett pedagógus
kísérettel bruttó 200 Ft/fő/alkalom. A kísérő pedagógusnak a belépés ingyenes.
A korcsolya bérlés felnőtteknek 500 Ft/alkalom, diákoknak és nyugdíjasoknak 300
Ft/alkalom.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (4. sz. melléklet)

5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___ / 2015. (
) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közös
Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének
megállapítására.
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 rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet (5. sz. melléklet).
6. 2016. évi költségvetési tervezés elvi alapjai
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:
Korábban az önkormányzat úgy alkotta meg a költségvetését, hogy kötelezettsége volt
egy koncepció összeállítása. Ez a kötelezettség már megszűnt. Úgy gondoltuk, hogy
mindenképpen ajánlatos egy olyan rangsort és nézőpont rendszert összegyűjteni, ami
alapján a költségvetést meg fogjuk tervezni.
December 31-ig még várjuk a javaslatokat, azokat beépítjük a költségvetésbe és a
februári tárgyalás során vagy a testület vagy jóváhagyja, vagy csökkenti, vagy
elutasítja.
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.
141/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. november 19-i ülésén
úgy határozott, hogy a 2016. évi költségvetési koncepcióban az alábbiak szerint
határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. Elsősorban az
önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket,
jövőbeli irányokat határozza meg, majd ezt követően a jogszabályok ismeretében
konkrét feladatokra, tevékenységekre bontja az egyes elemeket.

-

-

-

-

-

-

-

A közfeladat ellátási rendszer átalakulása, hatásának vizsgálata
Az állami támogatások, feladat finanszírozás a jogszabályok alapján
a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés,
kisajátítás, adomány elfogadása, térítésmentes juttatás)
a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)
vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás)
Ipari park kialakításának folytatása
A 2016. évi költségvetés megtervezése jogszabályok alapján.
A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett rendívül
szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni!
Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges
A 2016. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2015. költségvetési év során vállalt,
a 2016. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget
kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére,
és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű
költségek tervezésénél a 2015. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási
kiadásokra fordíthatók.
Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét,
indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében
szigorú takarékosságot kell megkövetelni.
Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem
veszélyeztethetik.
A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet.
Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése
érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére.
TOP-os forrásokra történő pályázatok benyújtása, azokhoz szükséges
tanulmányok, tervek, engedélyek beszerzése, önerők biztosítása.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

7. Javaslat zárolás feloldására a Füzesabonyi Gazdasági Irodában és a hozzá
tartozó intézményekben.
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:
A gazdasági irodához tartozó intézményekben (pl. óvodákban) terveznek- e illetmény
kiegészítést?
Nagy Csaba polgármester:
Folyamatban van, meg fogják kapni.
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.
142/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a következő táblázat szerint
hozzájárul az 1/2015. (II.20.) Füzesabony Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott, tartalékba helyezett összegek feloldásáról,
és elrendeli a megfelelő kiemelt előirányzati sorokra történő visszacsoportosítását.
Betervezett összeg (eFt)
Intézmény

munkaadót
terhelő
járulékok

személyi
juttatás

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
Füzesabony-Dormánd
Köznevelési
Intézményfenntartó Mikrotársulás
Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi
Ház
Füzesabonyi Gazdasági Iroda
Intézmények összesen

60 085
79 675

összesen

16 943 77 028
23 167 102 842

Tartalékba helyezett összeg
(eFt)
személyi
juttatás

munkaadót
terhelő
járulékok

összesen

5 171
6 856

1 396
1 851

6 567
8 707

3 693

1 053

4 746

318

86

404

5 720
27 880

1 624
7 811

7 344
35 691

492
2 399

133
648

625
3 047

50 598 227 651

15 236

4 114

19 350

177 053

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Czifra József gazdasági iroda-vezető

8. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
143/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő–testület megtárgyalta a 2016. évre szóló belső ellenőrzési terv
elkészítésének indítványát és az 1. számú melléklet alapján elfogadja a belső
ellenőrzési tervet.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. november 30.
9. Javaslat gyermekétkeztetés fedezetének biztosítására.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
144/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 19-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy:
- a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételét 1.724 eFt-tal csökkenti,
költségvetési támogatását 4.649 eFt-tal megnöveli,
- a Pöttömke Óvoda és Bölcsőde működési bevételét 1.946e Ft-tal csökkenti,
költségvetési támogatását 7.617 eFt-tal megnöveli,
- a Füzesabonyi Gazdasági Iroda költségvetési támogatását 2.330 eFt-tal
megnöveli.

A biztosított többlet költségvetési támogatási összegek csak a gyermekétkeztetés
céljaira használhatók fel, fedezetként a 2015. évi költségvetés szolgál.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Czifra József gazdasági irodavezető
10. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület anyagi támogatására.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
145/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az
alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület részére a
tulajdonában álló Suzuki Vitara ALLGRIP Prémium 1.6 Benzin terepjáró után
fizetendő kötelező gépjármű felelősségbiztosítás éves díjának összegét vissza nem
térítendő támogatásként megállapítja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős. Nagy Csaba polgármester
11. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére pályázat kiírására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Volt egy megfogalmazott kérdés a bizottság részéről, mégpedig az, hogy nem
rendelkezik WC-vel a telepi temető. Azt szeretnénk, ha az üzemeltető nemcsak ennek
a fenntartását, hanem a rendelkezésre bocsátását is biztosítsa.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A tulajdonos kötelessége ennek az illemhelynek a biztosítása, illetve az üzemeltetőnek
a feladata ennek a kezelése és fenntartása.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Bele kéne tenni a szerződésbe, hogy temetések és mindenszentek idején legyen is
nyitva. Megértem, hogy éjjel- nappal nem lehet nyitva tartani a WC-t, ami majd ott
kialakításra kerül.
dr. Gondos István PÜB elnök:
A szerződésben benne van az is, hogy minden évben a januári testületi ülésen vegyen
részt személyesen és számoljon be a nyertes.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A 20 db konténer elszállításáról mutassa be a számlát.
Nagy Csaba polgármester:
Két mobil WC-t fogunk vásárolni, mert ez a leggyorsabb megoldás. Nemcsak, hogy
beszámoltatjuk a következő nyertest, hanem a mostanit is be fogjuk a következő
ülésen.
Eddig nem volt igazolva, hogy a szemétszállítás megtörtént. Ez most már kötelező
elem lesz, ehhez ragaszkodni fogunk, mert ebből van a legtöbb probléma.
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.
146/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. november 19-i ülésen az
előterjesztésesben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a
köztemetők üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati anyag az előterjesztés
mellékletét képezi.
A pályázat benyújtásának határideje 2015. december 4. 12.00-óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
12. Javaslat Füzesabony Város Településrendezési
(0180/49, 1593/91 hrsz.) elfogadásához.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Terv

módosításának

Hoór Kálmán főépítész:
Egyéni kérelemre Füzesabony Város két részterületén történik a Rendezési Terv
módosítása.
A jogszabályok szerint a kijelölt szakigazgatási szervekkel az egyeztetéseket
lefolytattuk. Ennek a folyamatnak a végeredményeként az Állami Főépítészi Hivataltól
megkértük a végső szakmai véleményezést, amelyet támogattak.

A képviselő-testületnek határozattal és rendelettel kell elfogadni, amennyiben kifogás
nem merül fel. Ezzel lezárul a Rendezési Terv folyamata és hatályba lép a módosítás.
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.
147/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, továbbá az Országos Településrendezési és
Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint, Füzesabony Város részterületére vonatkozó
Településszerkezeti Terv módosítását a határozat mellékleteként, a Régió
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített TSZT_M03 rajzszámú
Településszerkezeti Tervlap szerint elfogadja.
A Településszerkezeti Terv leírása az alábbiak szerint változik:
• A gyűjtőutak nyomvonala a terv szerint módosul.
A leírás további részei nem változnak.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Hoór Kálmán főépítész
Szavazásra bocsátom a rendelet javaslatot.
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (5.sz. melléklet).
13. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett,
Füzesabony iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó pályázaton való részvételre.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

148/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabony iparterület fejlesztéséhez
kapcsolódó kiírásra kerülő Területi Operatív Programban részt kíván venni, benyújtja
pályázatát.
A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges forrást a fejlesztési alap
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
14. Javaslat a Területi Operatív Programban megvalósítani tervezett, Füzesabony városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó pályázaton való
részvételre.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
149/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabony városközpont rehabilitációhoz
kapcsolódó kiírásra kerülő Területi Operatív Programban részt kíván venni, benyújtja
pályázatát. A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat
előkészítéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges forrást a fejlesztési alap
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester

15. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata 107/2015. (VIII.13.) számú
határozatának módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető:
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Hétszínvirág Óvoda bővítését megvalósítja.
Ehhez pályázati támogatást kapott. A pályázat elszámolásakor vettük észre, hogy
számítási hiba történt a hivatal részéről és szükséges módosítanunk a korábban az
önerőt biztosító képviselő-testületi határozatot. Szükséges az önerő mértékét
megemelni.
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.
150/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2015. november 12. ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat és azt elfogadta.
A képviselő testület a 107/2015 (VIII.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Hétszínvirág Óvoda bővítés megvalósításához a pályázati úton nyert összeget,
valamint a korábban biztosított önerőt kiegészíti további bruttó 16.507.942 Ft-al.
A szükséges forrást a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
16. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ épület)
vagyonátadási megállapodásában rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről.
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
151/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és az
alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata és szerződő partnere a Rákoczi u.5-7.sz. alatti
ingatlan átadásáról szóló Megállapodás I.3. pontjában rögzítette, hogy a tulajdonba
adásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében
meghatározott – foglalkozás megoldása, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítése – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, közhasznú
dolgozók elhelyezésére, szociális blokk kialakítására, valamint a füzesabonyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése céljából kerül sor.
Füzesabony Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített kötelezésnek
maradéktalanul eleget tett.
Elkészült a Rákóczi u.5-7.szám alatti ingatlan teljes felújítása. Az utcafronti épületben
az önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében a közhasznú dolgozók
pihenőjének kialakítása, a közfoglalkoztatást szervezők elhelyezése, szociális blokk
kialakítása, valamint a füzesabonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezése
történt meg. Ebben az épületben kapott helyett a KMB Iroda és a Polgárőr Iroda is.
Ezen kívül kötelezte Heves Város Jegyzője az ingatlan tulajdonosait (így az
önkormányzatot is), hogy a Rákoczi u.5.sz.alatti épület utcai épületszárnyának a
használatát szüntesse meg, az épület utcafronti részét bontossa le felelős műszaki
vezető irányítása mellett, a bontásból származó törmeléket szállítassa el, az ingatlan
körbekerítését végezze el, és a bontást az épület letüntetése céljából a Járási
Földhivatalnál jelentse be.Ezen kötelezettségének az önkormányzat szintén eleget tett.
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő testülete nyilatkozza, hogy
• az ingatlan állagmegóvása megtörtént, az ingatlan alkalmas a felhasználási cél
teljesítésére
• az ingatlan egyéb célú hasznosítása mellett a szerződésben rögzített
felhasználási célok maradéktalanul megvalósulnak
A Megállapodás V.5. pontjában az Önkormányzat vállalta, hogy a megállapodásban
előírt kötelezettségei teljesítéséről minden év december 31. napjáig meghozott
képviselő-testületi határozatban foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának
időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig
tájékoztatja az MNV Zrt-t.

A Megállapodás V.5. pontjában vállalt kötelezettség alapján a Képviselő-testület a
megtett intézkedésről az MNV Zrt-t tájékoztatja, és kéri a beszámoló elfogadását.
Megbízza a testület Nagy Csaba polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről az
MNV ZRt-t írásban értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős. Nagy Csaba polgármester
17. Javaslat létrehozandó szociális, család- és gyermekjóléti intézmény alapító
okiratának elfogadására és az intézmény létrehozásához kapcsolódó egyéb
döntésekre.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, de felkérném dr. Bán János aljegyzőt, hogy
tájékoztasson minket a napirendről.
dr. Bán János aljegyző:
A kiküldött anyaghoz képest változás van, mégpedig azért, mert a folyamatos
egyeztetések során kiderült, hogy tudunk társulásban is működtetni egy ilyen
intézményt.
Szihalom községgel társulnánk ennek az intézménynek a létrehozására, ami január
01-től működne. Azért társulásban, mert plusz normatívát tudunk igényelni erre az
intézményre, amely kb. 6,5 millió Ft-ot jelent éves szinten az önkormányzatnak.
Előnyösebb számunkra társulásban működtetni ezt az új intézményt. Jogszabály nem
zárja ki ennek a lehetőségét, ezért tesszük ezt a javaslatot.
A Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat egyeztetésre került Szihalom községgel
és a Magyar Államkincstárral is. Nem találtak problémát benne.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A társulást a közös vezetőség látja el. Minden képviselő tagja lenne mindkét részről?
A vezetői pályázat kiírása aktuális- e most?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Jogszabály szerint kötelező létrehozni egy Társulási Tanácsot. A két polgármester,
a két alpolgármester és két pénzügyes alkotná a Társulási Tanácsot.
A Társulási Tanács hatáskörébe fog tartozni az intézményvezetői pályázat kiírása, az
intézményvezető megválasztása, illetve minden olyan egyéb döntés meghozatala,
amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
Itt most nekünk arról kell dönteni, hogy társulásban kívánjuk- e ellátni, mivel ez
jelentős forrást eredményez, illetve az intézmény Alapító Okiratát kell elfogadni.
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.

152/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 2015.
november 19-i ülésén megtárgyalta és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a mellékelt
formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a határozatot.
153/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 2015.
november 19-i ülésén megtárgyalta és a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a mellékelt formában elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
18. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves 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 nem szavazattal fogadta el a képviselőtestület a határozatot.
154/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalta a
2015. november 19-i ülésén és úgy határozott, hogy a 2015. III. negyedéves pénzügyi
helyzetről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
Czifra József gazdasági irodavezető

19. Tájékoztató a 2015. évi adóbevételek teljesüléséről.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Kocsis Zsuzsa adócsoport-vezető:
Az adócsoport 2015. évi munkáját foglalja össze az írásbeli tájékoztató. A szöveges
részben adónemenként elemezve került kimutatásra a folyó évi kivetés az előző évi
kivetéshez viszonyítva. Az elszámolt befizetések, valamint a végrehajtási lehetőségek.
A 1.sz. mellékletben a teljesítés, a 2.sz. mellékletben a hátralékok alakulása került
elemzésre.
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.
155/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, és
úgy határozott, hogy a 2015. évi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
20. Egyebek
- „Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása” projekthez önerő
kiegészítése.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Mivel most került a napirend kiosztásra, ezért a bizottság nem tárgyalta.
Nagy Csaba polgármester:
Volt egy pályázati összeg,
27.396 Ft + ÁFA Ft-tal.

amelyet

a

nyertes

pályázó

meghaladt

nettó

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.

156/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2015. november 19-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy a Városi Sportcsarnok öltözőinek
és vizesblokkjainak felújításához a pályázati úton nyert összeget, valamint a korábban
biztosított önerőt kiegészíti további nettó 27.396 Ft + ÁFA Ft-tal.
A szükséges forrást a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
-

Javaslat Móricz Zsigmond u. 1. TRT módosítás Füzesabony Város környezeti
vizsgálat szükségességéhez
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Hoór Kálmán főépítész:
Egyedi kérelem alapján Rendezési Terv módosítás van folyamatban 2882/2 hrsz-ú
telekkel kapcsolatban.
A telek lakóövezetbe tartozik a Redezési Tervünk szerint. Hosszú évek óta gazdasági,
kereskedelmi tevékenység folyik a területen.
Az új tulajdonos szeretné rendezni ezt a helyzetet és az átsorolását kérte gazdasági,
kereskedelmi övezetbe, azért, hogy pályázatot tudjon benyújtani és a telephelyet
fejleszteni tudja.
Ezzel kapcsolatban kértük meg a környezetért felelős szervezeteknek a véleményét
jogszabály szerint. A beérkezett négy véleményből három nem tartotta szükségesnek a
környezeti vizsgálatot, egy közigazgatási szervezet a közegészségügyi osztály pedig
indokoltnak tartotta a környezeti vizsgálat lefolytatását.
A környezeti vizsgálat szükségességéről a képviselő-testület jogosult dönteni a
közigazgatási szervek véleményének figyelembe vételével.
Arról kell most dönteni, hogy a képviselő-testület szükségesnek tartja- e a környezeti
vizsgálatot vagy sem.
Amennyiben nem tartja szükségesnek, az alábbiakkal tudjuk indokolni:
- jelenleg is ez a tevékenység folyik a területen,
- a megkérdezett közigazgatási szervek többsége nem tartotta szükségesnek,
- amennyiben a telep fejlesztésére valóban sor kerül, akkor az engedélyezési
eljárás során mindenképpen úgyis szükségessé válik a szakhatósági engedélyek
beszerzése.
Balsai Tamás képviselő:
Ha most ezt engedélyezzük és ott valóban szolgáltató, kereskedelmi tevékenység lesz,
nem lehet, hogy olyan tevékenységet végeznek, ami zavarja a szomszédos lakosságot?
Nagy Csaba polgármester:
Amennyiben telepengedélyt kér, úgy a szakhatóságokat be kell vonni.
Balsai Tamás képviselő:
Az ott lakók tudnak erről?

Nagy Csaba polgármester:
A telepengedélyezésről tudni fognak, mert a szomszédos ingatlanok tulajdonosait be
fogják vonni.
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.
157/2015. (XI.19.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő Testülete megtárgyalta a Füzesabony, Móricz Zsigmond
út 1. hrsz 2882/2 telekhasználattal kapcsolatos Rendezési Terv módosítást, és az alábbi
határozatot hozta:
A környezet védelméért felelős szervek véleménye alapján úgy dönt, hogy környezeti
vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek, az alábbi indoklással:
1. A módosítás a régóta kialakult telekhasználathoz igazodik, a jelenlegi kialakult
használat lényegében nem változik.
2. A környezet védelméért felelős szervek többsége nem tartja szükségesnek a
környezetvizsgálatot.
3. A telephely engedélyezésekor a szakhatóságok engedélyét építtetőnek előírás szerint
mindenképpen be kell szerezni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hoór Kálmán főépítész
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 15:50 órakor bezárja.

K.m.f.

______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

