HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. március 17-én 11:00 óra
N A P I R E N D:
1. Javaslat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot,
valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az
áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására”
című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat az ukrajnai Gálocs községgel
létrehozására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Határozat száma

14/2016. (III.17.)

15/2016. (III.17.)

testvér

települési

kapcsolat

Határozat tárgya
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az
áldozatoknak
emléket
állító,
úgynevezett
„Büszkeségpontok”
létrehozására”
című
pályázat
benyújtása.
Az ukrajnai Gálocs községgel testvér települési kapcsolat
létrehozása.

Füzesabony, 2016. március 25.

________________________________
dr. Bán János
aljegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. március 17-én 11:00 óra
Jelen vannak:

Nagy Csaba polgármester, Molnár Richárd alpolgármester,
Balsai Tamás képviselő, Kovácsné Szűcs Noémi képviselő,
Ragó Attila képviselő, Tóthné Veres Noémi képviselő, Veres
Attila képviselő

Nem jelent meg:

dr. Gondos István képviselő, Sipos Attila képviselő

Hivatalból jelen van: dr. Bán János aljegyző; Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi- és
igazgatási irodavezető
Meghívott vendégek: Szamosi József PÜB külső bizottsági tagja
Jegyzőkönyv-vezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, így testületünk
határozatképes.
A mai rendkívüli képviselő-testületi ülés az SZMSZ szerint került összehívásra.
Aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával kérem szavazzon! Megállapítom,
hogy a képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:

1.

Javaslat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt „Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot,
valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az
áldozatoknak emléket állító, úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására”
című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök

Nagy Csaba polgármester:
Szeretnénk az emlékművet felújítani, hiszen leromlott állapotban van. A pályázat a
kopjafa felújítását és környezetének megújítását foglalja magába.

Tóthné Veres Noémi képviselő:
Ki lenne a kivitelező? Esetleg a FÜV Kft. csinálja?
Nagy Csaba polgármester:
A FÜV Kft-től kértünk árajánlatot és ez kerül benyújtásra a pályázathoz.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
14/2016. (III.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2016. március 17-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozására pályázatot nyújt be az az 1956-os emlékmű,
valamint környezetének megújítására. A felújítás költsége bruttó 1.088.000 Ft,
melyhez az önkormányzat bruttó 110.000 Ft önerőt biztosít a fejlesztési alap terhére.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
2.

Javaslat az ukrajnai Gálocs községgel testvér települési kapcsolat
létrehozására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester:
Köztudott, hogy már többször jártunk kint, segítettük az ott élő gyerekeket.
A pályázati lehetőségnek köszönhetően lehetőségünk van tovább segíteni az ott élő
embereknek. Erről szól ez a határozati javaslat.
Ragó Attila VOB elnök:
Amikor a kárpátaljai települések keresése megkezdődött, én megkerestem egy
barátomat, aki Beregszászon él. Felkeresett több települést, amelyek szóba jöhetnek és
megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyeket mi szerettünk volna támasztani. Így
jött a képbe Gálocs. A települést nagyrészt magyarok lakják.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Tudom támogatni a javaslatot. Azt szeretném, ha szélesebb körűvé tennénk az
együttműködést a városban, tehát az iskolákat, óvodákat, gyerekeket, lakosságot is
jobban belevonnánk.

Nagy Csaba polgármester:
Amikor aláírtuk Zabolával a testvér települési kapcsolatot, voltak itt iskolások, az
iskola igazgató, akik bemutatták a települést. Megpróbáljuk ez megint megmutatni,
Gálocs településsel együtt.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.
15/2016. (III.17.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2016. március 17-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy kifejezi azon szándékát, hogy
testvér települési kapcsolatot létesítsen az ukrajnai Gálocs településsel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és
a testvér települési együttműködési megállapodás kereteinek kidolgozására az oktatás,
kultúra, sport, valamint idegenforgalom területén.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a rendkívüli,
nyilvános képviselő-testület ülését 11:15 órakor bezárja.

K.m.f.

____________________________
dr. Bán János
aljegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

