HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. december 17-én 15:00 óra.
N A P I R E N D:
1. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
2. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló ___ / 2015. (
önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

a
)

4. Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2016. I.
féléves munkatervére. (Tájékoztató a PÜB, VOB, ESZKSB 2016. I. féléves
munkatervéről).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
6. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

7. Füzesabony Város Településrendezési Terv módosítása véleményezési
eljárásának lezárása.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész
8. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2016. évi együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
9. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2016.
évi feladatellátási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2016. évi feladatellátási
megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
11. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
feladatellátási megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

kötendő

2016.

évi

12. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és
Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő
megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
13. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
közötti
munkamegosztás
és
felelősségvállalás
rendjéről kötendő
megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
14. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Könyvtár és
Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
kötendő megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
15. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a 2010 - 2015. év
között végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Bánik Sebastian vállalkozó
16. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
17. Döntés a helyi Városi Televíziózást segítő Nonprofit Kft. kérelméről
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
18. Javaslat a Duropack út nevének megváltoztatására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

19. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 3. sz. alatti ingatlan társasházak
magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
20. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 6-8. sz. alatti ingatlan társasházak
magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
21. Javaslat A Kultúráért-díj adományozására. (Zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek.
a) pontja alapján)
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
22. Egyebek
- Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletére a helyi adókról szóló
17/2015.(XI. 20.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Rendelet száma
22/2015. (XII.18)
23/2015. (XII.18.)

24/2015. (XII.18.)
25/2015. (XII.18.)
26/2016. (XII.18.)

Határozat száma
164/2015. (XII.17.)
165/2015. (XII.17.)
166/2015. (XII.17.)
167/2015. (XII.17.)
168/2015. (XII.17.)

Rendelet tárgya
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a
folyósítás rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
___ / 2015. ( ) önkormányzati rendelete.
A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotása.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi
adókról szóló 17/2015.(XI. 20.) rendelet módosítása.

Határozat tárgya
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének
2016. I. féléves munkaterve. Tájékoztató a PÜB, VOB,
ESZKSB 2016. I. féléves munkatervéről.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
megállapodás módosítása.
Füzesabony Város Településrendezési Terv módosítása
véleményezési eljárásának lezárása.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2016. évi együttműködési
megállapodás.
Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal
közötti 2016. évi feladatellátási megállapodás megkötése.

169/2015. (XII.17.)
170/2015. (XII.17.)

171/2015. (XII.17.)

172/2015. (XII.17.)

173/2015. (XII.17.)
174/2015. (XII.17.)
175/2015. (XII.17.)
176/2015. (XII.17.)
177/2015. (XI.17.)

Egészségügyi Központtal kötendő 2016. évi feladatellátási
megállapodás megkötése.
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2016. évi
feladatellátási megállapodás megkötése.
Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke
Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodás.
A Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Hétszínvirág Óvoda és
Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről kötendő megállapodás.
A Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Könyvtár
és Közösségi Ház közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodás.
A köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.
A helyi Városi Televíziózást segítő Nonprofit Kft. kérelme.
A Duropack út nevének megváltoztatása.
A Füzesabony, Egyetértés út 6-8. sz. alatti ingatlan
társasházak
magánerős
felújításához
nyerhető
önkormányzati támogatás.

Füzesabony, 2015. december 22.

________________________________
dr. Bán János
aljegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2015. december 17-én 15:00 óra.

Jelen vannak:

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

Nem jelent meg:

Balsai Tamás képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző; dr. Bán János aljegyző;
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető; Schmetzné
dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási irodavezető;
Bakos Zsoltné költségvetési ellátási- és könyvelési
csoportvezető; Hoór Kálmán főépítész
Meghívott vendégek: Czifra József – Füzesabonyi Gazdasági Iroda; Takácsné
Szigeti Ilona – Szociális Központ, Gulyás Piroska –
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda; Bodnárné Kiss Karolina –
Füzesabonyi
Pöttömke
Óvodaés
Bölcsőde,
Magyariné Petrényi Szilvia – Füzesabonyi Pöttömke Óvodaés Bölcsőde; Horváth Péter – Füzesabonyi VTV; Kozmáné
Bata Zsuzsanna – KLIK Füzesabonyi Tankerület; Paczók
Judit – Roma Nemzetiségi Önkormányzat; Paczók András –
Roma Nemzetiségi Önkormányzat; Sallainé Szabó Mária –
Gyermekjóléti Szolgálat; Bessenyei Éva – Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház
Jegyzőkönyvvezető:

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.

Módosító javaslatok:
1.
Az „Egyebekben” egy napirendi pont felvételét javaslom:
Javaslat
Füzesabony
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
___ / 2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletére a helyi adókról szóló
17/2015.(XI. 20.) rendelet módosításáról
2.
A 19. napirendi pontot (Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 3. sz. alatti
ingatlan társasházak magánerős felújításához nyerhető önkormányzati
támogatására) ma nem tárgyaljuk.
3.
A 21. napirendi pontot (Javaslat A Kultúráért-díj adományozására) zárt ülésen
tárgyaljuk.
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. november 19.:

Utolsó soros képviselő-testületi ülés.

2015. november 25.:

Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács Alakuló
ülése.

2015. november 26.

Kormányablak átadása.

2015. november 27.

Poroszló – Ökocentrum: 200.000. látogató

2015. november 29.

1. adventi gyertya meggyújtása a Házasságkötő terem előtti
téren.

2015. december 05.

Jégpálya megnyitó

2015. december 06.

2. adventi gyertya meggyújtása a Házasságkötő terem előtti
téren.

2015. december 07.

- Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó
Mikrotársulás Társulási Tanács ülése
- Rendkívüli, zárt képviselő-testületi ülés.

2015. december 08.

Heves Megyei Vízmű Zrt. közgyűlése.

2015. dec. 10-11.

Gálocsi óvodás és iskolás gyerekeknek ajándékok átadása.

2015. december 11.

Füzesabonyi Kertbarátkör évzárója.

2015. december 12.

Füzesabonyi Természetbarátkör évzárója.

2015. december 12.

Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület évzárója.

2015. december 12.

Mézeskalács nap a jégpálya mellett.

2015. december 13.

3. adventi gyertya meggyújtása.

2015. december 15.

A „Teleki Blanka Általános Iskola épületének
korszerűsítése”
KEOP-5.7.0/15-2015-0284
pályázat
segítségével felújított Füzesabonyi Teleki Blanka Általános
Iskola ünnepsége.

2015. december 17.

Sajtótájékoztató, ahol bejelentettük, hogy Füzesabony
megkapta az Ipari Park címet.

A lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés között végzett munkáról a
tájékoztatókat kérem, hogy vegyék tudomásul.
NAPIREND:
1.

Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
2016. január 1-től a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Társulás látja el a kötelező szociális feladatokat. Emiatt indokolt a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A társulási ülések napirendi pontjairól és a jegyzőkönyvekről kaphatnánk
tájékoztatást?
Hogy áll az új intézmény struktúrája, hogyan lesznek a részegységek, hogy állnak
majd fel a részegységek vezetői?
Nagy Csaba polgármester:
Amennyiben nem zárt ülés, akkor kaphatnak tájékoztatást.
dr. Bán János aljegyző:
Annyit tudunk, hogy lesz egy új intézmény, aminek három intézmény egysége lesz:
- nappali szociális ellátás,
- szociális és családsegítő szolgálat, amely egy alapellátást fog biztosítani,
(Füzesabonyra és Szihalomra vonatkozik)
- család és gyermekjóléti központ.
Lesz egy felsővezető, amelyre most van kiírva a pályázat, december 28-ig lehet
pályázni. Lesz kettő vagy három intézményegység vezető, az alá a többi szakember
strukturálódik.
Úgy néz ki, hogy az Ifjúság út 17. szám alatt fog működni az intézmény.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Akik jelenlegi dolgozók, mind átvételre kerülnek? A járási krízisközpontnak a
létrejötte most fog megtörténni. Úgy tudom, hogy oda elég magas dolgozói létszám
kerül felvételre.
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Nem kifejezetten, ugyanis a lakosság létszámtól függ, hogy hány fő lehet. Ennek a
számításait már elvégeztük és nem lesz jelentős létszámbővítés sajnos, hiszen a feladat
elég sokrétű.
Mivel még nincs az intézménynek új vezetője, így a polgármester minden dolgozónak
egy tájékoztatást fog eljuttatni, hogy áthelyezéssel kerülnek át ehhez az új
intézményhez. A létszám fedezi az igényeket.
Sipost Attila képviselő:
A működési engedély rendben van, folyamatában van?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Mivel igazodni kellett az újonnan létrehozandó krízisközponthoz, az volt a jogszabályi
kötelezettség, hogy november 30-ig be kellett nyújtani a működési engedély iránti
kérelmet. A jogszabály úgy rendelkezik, hogyha valaki ezt megtette, akkor úgy fogják
tekinteni, mintha január 01-jével már működési engedéllyel rendelkezne. Mi ennek
eleget tettünk. A napokban jött hiánypótlás, amely pontosan azt célozza, hogy minden
olyan iratot, (Szakmai Program, SZMSZ) amely egy ilyen intézményhez kell,
elkészítsünk. Ez egy érdekes jogi helyzet, de a jogalkotó így döntött.
December 28-án zárul le az intézmény-vezetői pályázat beadási határideje, és 29-én
társulási tanács ülését kell összehívni.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (1. sz. melléklet)
2.

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 14/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
2016. január 1-től a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Társulás látja el a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Emiatt indokolt a
gyermekvédelmi rendelet módosítása.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (2. sz. melléklet)

3.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló ___ / 2015. (
)
önkormányzati rendeletére.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök

Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
Ez a rendelet tartalmazza Füzesabony és Szihalom díjait is. A díjak nem változnak
tavalyhoz és tavaly előtthöz képest.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (3. sz. melléklet)
4.

Javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására.
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (4. sz. melléklet)
5.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletére a helyi adókról szóló
17/2015.(XI. 20.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Nagy Csaba polgármester:
Kérdezem az adó csoport vezetőjét, hogy miért volt szükség a rendelet módosítására?
Kocsis Zsuzsa adócsoport-vezető:
A háziorvosokat, védőnőket, fogorvosokat kedvezményben lehet részesíteni 2016.
január 01-től a helyi iparűzési adó fizetés tekintetében. A jogszabályoknak
megfelelően a támogatás adható, amennyiben a képviselő-testület megszavazza.

Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
rendeletet. (5. sz. melléklet)
6.

Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 2016. I.
féléves munkatervére. (Tájékoztató a PÜB, VOB, ESZKSB 2016. I. féléves
munkatervéről).
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
164/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. december 10-i ülésén az
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Füzesabony Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkatervét elfogadja.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
7.

Javaslat a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás
módosítására.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.

165/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012.
december 12. napján kötött megállapodást a mellékelt megállapodással módosítja
2015..................napjával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
8.

Füzesabony Város Településrendezési Terv módosítása véleményezési
eljárásának lezárása.
Előterjesztő: Hoór Kálmán főépítész

Hoór Kálmán főépítész:
Ez az egy Rendezési Terv módosításunk van már csak folyamatban. A véleményezési
eljárást lefolytattuk, a közigazgatási szervekkel egyeztettünk.
A Móricz Zs. út 1. sz. alatti ingatlan környezetében történik ez a módosítás.
Ahhoz, hogy végső véleményezésre, jóváhagyásra megküldjük az Állami Főépítészi
Hivatal részére, ahhoz szükséges ez a lezáró határozat a testület részéről.
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
határozat.
166/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
A Településrendezési eszközök módosítása (gazdasági területhasználat biztosítása)
Móricz Zs. u. 1. (2882/2 hrsz.) ingatlan véleményezési eljárásánál a véleményeket és a
tervezői válaszokat elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja.
Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével
Határidő: azonnal
9.

Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város
Önkormányzat között kötendő 2016. évi együttműködési megállapodásra.
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:
Látom más önkormányzatoknál, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
rendszeresen tart beszámolót az önkormányzat ülésén. Van annak valami oka, hogy az
önkormányzat nem nagyon lát rá az Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésére?
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
A testület akkor szokott értesülni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról,
amikor szoktuk hozni a zárszámadással együtt a belső ellenőrzési vizsgálatot.
Minden évben kötelező belső ellenőrzéssel megvizsgálni, és ott szokott tájékoztatást
kapni az önkormányzat a működésükről.
Nagy Csaba polgármester:
2016-ban kérünk tőlük elszámolást.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
167/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2011. évi
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. §-a alapján a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 2016. évre vonatkozóan
elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Paczók Judit RNÖ elnöke
10. Javaslat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal közötti 2016.
évi feladatellátási megállapodás megkötésére.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.

168/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat
részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2016. évi előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási,
továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a képviselő-testület a
Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki, továbbá elfogadja az
Önkormányzat és Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
11. Javaslat az Egészségügyi Központtal kötendő 2016. évi feladatellátási
megállapodás megkötésére.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
169/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Egészségügyi
Központ részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2016. évi
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a
képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli
ki továbbá elfogadja az Egészségügyi Központtal kötendő együttműködési
megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
dr. Csomós András intézményvezető
Bodáné Tóth Ildikó gazdasági vezető

12. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2016. évi
feladatellátási megállapodás megkötésére.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
170/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés alapján a 2016. évi
előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és
beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a
képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli
ki továbbá elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
Paczók Judit RNÖ elnöke
13. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda
és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő
megállapodásra.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.

171/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés
alapján a 2016. évi előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a
beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátására a képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Gazdasági
Irodát jelöli ki továbbá elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Czifra József Gazdasági vezető
Bodnárné Kiss Karolina intézményvezető
14. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Hétszínvirág
Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
kötendő megállapodásra.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
172/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés
alapján a 2016. évi előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a
beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátására a képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Gazdasági
Irodát jelöli ki továbbá elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Czifra József gazdasági vezető
Gulyás Piroska intézményvezető

15. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabonyi Könyvtár és
Közösségi Ház közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
kötendő megállapodásra.
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, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozat.
173/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház részére a 368/2011. (XII.31.) Ávr. 9. § (5) bekezdés
alapján a 2016. évi előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a
beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatainak ellátására a képviselő-testület a határozatában a Füzesabonyi Gazdasági
Irodát jelöli ki továbbá elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Czifra József gazdasági vezető
Bessenyei Éva intézményvezető
16. Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a 2010 - 2015. év
között végzett tevékenységről.
Előterjesztő: Bánik Sebastian vállalkozó
Nagy Csaba polgármester:
Bánik Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Ragó Attila VOB elnök:
A temetőt jelenleg üzemeltetőt felkértük egy beszámoló elküldésére.
A megküldött beszámolót a bizottsági ülésen átolvastuk. Nem javasoljuk elfogadásra,
mert volt néhány olyan kérdésünk, amire szeretnénk kérni kiegészítést a szolgáltatótól.
Ezt írásban bekérjük és visszahoznánk a beszámolót a következő képviselő-testületi
ülésre.
Nagy Csaba polgármester:
Visszavonom az előterjesztést.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Amikor a PÜB a pályázati kiírását tárgyalta, azt tettük az egyik kitételnek, hogy
minden évben elkészíti a korrekt, részletes beszámolót, valamint megjelenik azon a
testületi ülésen, amelyen ezt tárgyaljuk, hogy elé tárhassuk azokat a problémákat,
amelyeket felé, illetve a képviselő-testület felé a lakosság közvetít.
Én legfőképp a telepi temetővel kapcsolatban kapom a legtöbb panaszt. Ilyen volt a
toalett kérdése vagy a temető melletti kerítés, amely ciklusokon át ívelő probléma.
Hogyan szavazzuk meg a pályázatot érvényesnek, ha az üzemeltető a beszámoló
megtartásának ma sem tett eleget?
Kitételnek tettük azt is, hogy bemutatja a 20 db dokumentumot, hogy elszállíttatja a
konténert.
Nagy Csaba polgármester:
Jól fogalmazott képviselő asszony, hogy: „ciklusokon át ívelő probléma”, ami miatt
ide jutottunk.
A pályázatban kiírt feltételek sokkal keményebbek, mint eddig voltak. Amennyiben a
szerződés valamelyik pontját nem teljesíti, elállunk a szerződéstől. A pályázat minden
pontjához fogunk ragaszkodni.
17. Javaslat a köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Szigorúbb feltételeket szabtunk, hogy a jövőben magasabb színvonalú legyen ez a
szolgáltatás.
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 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
testület a határozat.

fogadta el a képviselő-

174/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. december 17-i ülésen az
előterjesztésesben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a köztemetők
üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a Bánik Bt-t 3390
Füzesabony, Zrínyi út 8. hirdeti ki nyertesnek.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű 2016. január 1-től
2020.december 31-ig kegyeleti közszolgálati szerződés aláírására, évi bruttó 254.000
Ft-ért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

18. Döntés a helyi Városi Televíziózást segítő Nonprofit Kft. kérelméről
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
Megkérem a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy tegye meg az előterjesztést.
Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető:
Elkészültek a könyvelési munkálatok és úgy tűnik, hogy működésből is lesz szabad
előirányzatunk, hogy ezt a támogatást biztosítani tudjuk a VTV részére.
Javaslom a határozati javaslatot úgy elfogadni, hogy a 2015. évi költségvetés terhére
biztosítsuk ezt az összeget részükre.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Bizottsági ülésen nem támogattam ezt a javaslatot. Év végi plusz pénzek adása hosszú
távon nem támogatható. A többi intézményre is olyan hatással van, hogy senki sem a
takarékosságra törekszik.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
módosított határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el
a képviselő-testület a határozatot.
175/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. december 17-i ülésén
az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Füzesabonyi Városi
Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. részére 1 361 262 Ft-ot biztosít vissza nem
térítendő támogatásként a Kft. által visszafizetett összeg terhére (2015. évi
költségvetés terhére).
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
19. Javaslat a Duropack út nevének megváltoztatására.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Patak út nevet javasolja.
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.

176/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Füzesabonyi, Duropack út
(971/6-hrszú) 1/1 tulajdoni arányban Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában
álló kivett közút elnevezésű ingatlan elnevezésére vonatkozó módosító kérelmet és
úgy határozott, hogy az útnak a Duropack út elnevezés helyett a javaslatokat
figyelembe véve a Patak út elnevezését adja.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy az út név változtatás miatt a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
20. Javaslat a Füzesabony, Egyetértés út 6-8. sz. alatti ingatlan társasházak
magánerős felújításához nyerhető önkormányzati támogatására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
dr. Gondos István PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az ülésen elhangzott, hogy voltak
problémák, amelyek miatt esetleg a támogatás meghiúsulhat. Úgy tájékoztattak, hogy
megszűntek ezek a problémák.
Arra kérem a jogi- és igazgatási iroda vezetőjét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet, hogy mi történt és mi volt a probléma.
Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és igazgatási iroda-vezető:
A helyi rendeletünk előírja, hogy támogatást olyannak nyújthatunk, aki adóval nem
tartozik az önkormányzat adóhatósága felé.
A kérelem benyújtásának időpontjában öt ingatlan tulajdonosnak volt fennálló
adótartozása.
Hiánypótlás keretében felhívtuk a közös képviselőnek a figyelmét ennek az
orvoslására. Három ingatlan tulajdonos befizette az adótartozását, kettő pedig
részletfizetést kért.
Ilyen szempontból elhárult a támogatás iránti kérelem elől minden akadály.
Megfelelnek a pályázati kiírásnak és támogatható a kérelmük.
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.
177/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Képviselő testülete megtárgyalta A társasházak magánerős
felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi
támogatásokról szóló 15/2015.(IX.25.) rendeletében kiírt pályázatra érkezett kérelmet
és az alábbiak szerint határozott:

A Füzesabony, Egyetértés u.6-8.számú társasház épületének homlokzati hőszigetelési
munkálataira 10.000.000,-Ft visszatérítendő (bekerülési költség 18%-a) és
3.000.000-Ft (a bekerülési költség 5%-a) vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A bekerülés teljes költsége : (építési munka + műszaki ellenőr) : 55.422.191,-Ft
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a támogatások folyósításához szükséges
megállapodásokat kösse meg Füzesabony Város Önkormányzata 15/2015.(IX.25.)
rendelet 8.§ alapján és az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 15: 45 órakor bezárja.

K.m.f.

______________________________
dr. Bán János
aljegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

