HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. január 13-án 14:00 óra.

N A P I R E N D:
1.

Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Programjára kiírt pályázat beadására és az önerő meghatározására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

2.

Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabony – Szihalom
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Határozat száma
1/2016. (I.13.)

2/2016. (I.13.)

Határozat tárgya
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjára kiírt pályázat beadása és az önerő
meghatározása.
Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabony – Szihalom
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötendő
megállapodása.

Füzesabony, 2016. január 18.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Ideje:

Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
2016. január 13-án 14:00 óra.

Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Kovácsné Szűcs Noémi képviselő, Sipos Attila képviselő,
Tóthné Veres Noémi képviselő, Veres Attila képviselő

Nem jelent meg:

Balsai Tamás képviselő, dr. Gondos István képviselő, Ragó
Attila képviselő

Hivatalból jelen van: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző, dr. Bán János aljegyző;
Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint lett összehívva.
Aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási
Programjára kiírt pályázat beadására és az önerő meghatározására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Mivel a mai képviselő-testületi ülésen dr. Gondos István elnök Úr nem tud részt venni,
ezért mind a két napirendi pontot én terjesztem elő.
Nagy Csaba polgármester:
A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program címmel
pályázatot írt ki, melynek keretében tornatermek, sportcsarnokok felújítására van
lehetőség.
A csarnok küzdőterének burkolata, illetve belső falazata leromlott, valamint a
világítótestek korszerűtlen állapota indokolttá teszi a csarnoktér belső felújítását.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Mikorra lenne megvalósítva?
Nagy Csaba polgármester:
2016. június 30-ig.
Molnár Richárd alpolgármester:
A beruházás lebonyolítását az MKSZ végzi.
Nagy Csaba polgármester:
Csak az önerőt kell biztosítani, mindent az MKSZ intéz.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Hogyan fog megvalósulni, hogy: „Az ingatlan tulajdonosa nyertes pályázat esetén a
gazdagodás elismert összege 70%-ának megfelelő értékben bérbe adja a tornatermet
az MKSZ-nek, amelyet az MKSZ jogosult bérbe, vagy használatba adni”?
Nagy Csaba polgármester:
Az FSC szerződéssel van az MKSZ felé. Ott biztosítjuk az utánpótlás csapatoknak az
edzési időt, amely jelenleg is így van.
Molnár Richárd alpolgármester:
KEOP-os pályázat nem lesz ilyen. Azt javaslom, hogy TOP-os pályázatból más
intézményt újítsunk fel. Az önerő mértéke az TOP-os pályázatnál is hasonló lesz.
Sipos Attila képviselő:
Mennyi a volumen keret országosan, amit kiosztanak?
Nagy Csaba polgármester:
Attól függ, hogy mennyi TAO támogatás folyik be.
Sipos Attila képviselő:
A tavalyiról tudsz valamit?
Nagy Csaba polgármester:
Nem tudok semmit. Nem bízunk a 100%-ban, mert 20-30 kézilabda csarnokot is
akarnak építeni.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

1/2016. (I.13.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2016. január 13-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási Programjára pályázatot nyújt be.
Az Önkormányzat nyertes pályázat esetén vállalja a szükséges bruttó 5.996.868 Ft
önrész, és a bruttó 200.000 Ft pályázati biztosíték megfizetését, melyet a fejlesztési
alap terhére biztosít.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda és a Füzesabony – Szihalom
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről kötendő megállapodásra.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Megkérném Veres Pétert a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét,
hogy mutatkozzon be.
Veres Péter intézményvezető:
Füzesabonyi lakos vagyok. Pályáztatás révén kerültem a Füzesabony – Szihalom
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az élére, mint intézményvezető.
A legjobb tudásom szerint szeretném ellátni a feladataimat és ezt kérném a
munkatársaimtól is.
Bárkinek, bármilyen kérdése, kérése van az intézménnyel kapcsolatban, bármikor
kereshet, akár hétvégén is.
Nagy Csaba polgármester:
Nem egy egyszerű feladat. Jelenleg igen sok probléma van, de meg fogjuk oldani.
Kérdezem Czifra Urat, hogy miért van szükség a munkamegosztásra?
Czifra József gazdasági irodavezető:
A munkamegosztási megállapodás a Füzesabonyi Gazdasági Iroda, mint gazdasági
szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az
intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki.
Sipos Attila képviselő:
Milyen határidők vannak? Mik az eltelt két hét tapasztalatai?
Veres Péter intézményvezető:
Az engedélyezési eljárás, a Szakmai Program és az SZMSZ folyamatban van.
A létszámkeretet jelenleg az idei költségvetési törvény határozza meg.
A Család és Gyermekjóléti központ 6 fő fővel tud elindulni. Többletfeladatként
állapította meg a kormányzat a jogi segítségnyújtást, illetve a pszichológiai
tanácsadást.

A szervezeti struktúra felépítése:
- Gondozási Központ feladatai: idős ellátás, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres segítségnyújtás, idősek klubja.
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Füzesabony és Szihalom településeken lesz.
- Család- és Gyermekjóléti Központ: a járás közigazgatási területét érinti.
Ezek az új feladatok januártól.
Sipos Attila képviselő:
A telepi melegedő konyhával kapcsolatban tudsz valami konkrétumot mondani?
Veres Péter intézményvezető:
Az az épület gazdaságtalan, igazából szükség nincs rá, konkrét ellátás nem folyik.
Nagy Csaba polgármester:
A polgármesteri hivatal földszintjén lesz kialakítva a vezető irodája.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
2/2016. (I.13.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 13-i ülésén az
előterjesztésben
foglaltakat
megtárgyalta
és
úgy
határozott,
hogy
a Füzesabony – Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti 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 Gazdasági Irodát jelöli ki, továbbá elfogadja a mellékelt
együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Czifra József gazdasági vezető
Veres Péter intézményvezető
Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a rendkívüli
nyilvános képviselő-testület ülését 14:20 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

