HEVES MEGYE
FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. április 28-án 15:00 óra.
NAPIREND:
1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ /2016.
(
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi költségvetési
előirányzatairól.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ /2016.
( ) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetés gazdálkodásának
zárszámadásáról.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ / 2016.
(
) önkormányzati rendeletére (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 évi pénzmaradvány elszámolására).
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ / 2016.
( ) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
6. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
7. Javaslat a Civil Alap részére forrás biztosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
8. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2016. évi beiratkozási programjának
támogatására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester

9. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
10. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó
Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
11. Beszámoló a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról.
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
12. Az Egri SZC Remenyik Zsigmond Középiskola tagintézmény-vezetői beosztás
ellátására kiírt pályázat véleményezése. (Zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek.
b) pontja alapján)
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
13. Egyebek
- Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony város közrendközbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács József r. alezredes
- Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei
Kormányhivatal között 2012. október 30. napján kötött megállapodás
módosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt „Nemzeti
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" című pályázati kiírásra pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
N A P I R E N D:
Rendelet száma
8/2016. (IV.29.)

9/2016. (IV.29.)

10/2016. (IV.29.)

11/2016. (IV.29.)

Rendelet tárgya
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetési előirányzatairól.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi
költségvetés gazdálkodásának zárszámadásáról.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendelete (2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 évi
pénzmaradvány elszámolása).
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___ / 2016. (
) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2016.
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozat száma
39/2016. (IV.28.)
40/2016. (IV.28.)
41/2016. (IV.28.)
42/2016. (IV.28.)
43/2016. (IV.28.)
44/2016. (IV.28.)
45/2016. (IV.28.)
46/2016. (IV.28.)
47/2016. (IV.28.)
48/2016. (IV.28.)

49/2016. (IV.28.)

Határozat tárgya
Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony
város közrend-közbiztonsági helyzetéről.
2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Fejlesztési alap forrás visszapótlása.
Civil Alap részére forrás biztosítása.
A Rákóczi Szövetség 2016. évi beiratkozási programjának
támogatása.
A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház alapító
okiratának módosítása.
A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház egységes alapító
okiratának elfogadása.
A
felsőoktatásban
tanuló
füzesabonyi
lakosok
Tehetséggondozó Alapból történő támogatási pályázatának
elbírálása.
Beszámoló a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról.
Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei
Kormányhivatal között 2012. október 30. napján kötött
megállapodás módosítása.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt „Nemzeti
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" című pályázati kiírásra
pályázat benyújtása.

Füzesabony, 2016. május 10.

________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Füzesabony Város Önkormányzat soros, nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Ideje:
2016. április 28-án 15:00 óra.
Jelen vannak:

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

Nem jelent meg:

dr. Gondos István 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: Veres Péter – Füzesabony- Szihalom Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ, Gulyás Piroska – Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda; Bodnárné Kiss Karolina – Füzesabonyi
Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde, Magyariné Petrényi Szilvia –
Füzesabonyi Pöttömke Óvoda- és Bölcsőde; Bessenyei Éva –
Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház; Ruttkayné Molnár
Beáta – Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda; dr. Vincze
Ferencné belső ellenőr; Czifra József – Füzesabonyi
Gazdasági Iroda; Csesznok Róbert - Egri SZC. Remenyik
Zsigmond
Középiskola;
Kecskeméti
Karolina
Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola; Kovács Zoltán Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola; Szalay Kitti Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola; Bodó Tünde
Brigitta - Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola; Juhász
Margit - Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola; Juhász
Katalin - Egri SZC. Remenyik Zsigmond Középiskola.
Jegyzőkönyvvezető:

Hegedűs Szilvia

Nagy Csaba polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, a
meghívott vendégeket, és a Városi Televízió nézőit. Külön köszöntöm dr. Vincze
Ferencné belső ellenőr asszonyt, Czinege László rendőr dandártábornokot, valamint
Kovács József r. alezredest, a füzesabonyi rendőrkapitányság vezetőjét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül 8 fő van jelen, így testületünk
határozatképes. dr. Gondos István képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai
testületi ülésen, ezért a napirendjeinek előterjesztője én leszek.

Az SZMSZ rendelkezési alapján került összehívásra a mai soros képviselő-testületi
ülésünk, amelynek anyagát írásban, elektronikus úton megküldtünk
Módosító javaslatok:
-

A 12. napirendi pont az érintett kérése alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra a
Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján.
Az „Egyebekben” a Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolóját tárgyaljuk
meg 1. napirendként.

-

Az Egyebekben az alábbi napirendek felvételét javaslom:
- Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony város közrendközbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács József r. alezredes
- Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei
Kormányhivatal között 2012. október 30. napján kötött megállapodás
módosítására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
- Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt „Nemzeti
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" című pályázati kiírásra pályázat
benyújtására.
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
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:
2016. március 31.:
2016. április 15.:

Utolsó soros képviselő-testületi ülés
dr.
Dukai
Miklóssal
a
Belügyminisztérium
önkormányzatokért
felelős
helyettes
államtitkárral
találkoztam.

Több intézményvezetővel tartottam megbeszélést:
- Vízmű Zrt. vezetőjével,
- Óvoda vezetőkkel,
- Egészségügyi Központ vezetőjével,
- A mentési pont létrehozásával az egyeztetés folyamatos az Országos
Mentőszolgálat vezető mentőtisztjével Pádár István Úrral.
-

A városrehabilitációs tervekkel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk.

Kérem, hogy szíveskedjenek tudomásul venni a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat stabil költségvetésének eredményeként
60 napon túli lejárt szállítói állománya nincs.

NAPIREND:

1. Füzesabonyi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesabony város közrendközbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács József r. alezredes
Kovács József r. alezredes:
A korábban kiküldött beszámolómat szeretném kiegészíteni:
A beszámolóban szemléltetett bűnügyi adatok az Egységes Nyomozó Hatósági és
Ügyészségi Statisztikai adatbázisból származnak.
Az adatok a 2015. évben befejezett, rendőri eljárásban regisztrált elkövetés helye
szerinti bűncselekményi adatok.
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2015. évben regisztrált
bűncselekményeknek az ¼ részét a Füzesabony városában regisztrált
bűncselekmények teszik ki, azaz 1082 bűncselekményből 275 Füzesabonyban történt.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények jelentős részét a garázdaságok,
testi sértések és a lopások teszik ki.
2015. évben is fő szempont volt a közterületen elkövetett bűncselekmények számának
csökkentése bűnmegelőzéssel, a közterületi rendőri jelenlét növelésével.
A testi sértések vonatkozásában elmondható, hogy a 2014. és 2015. évben
17-17 esetben tettek bejelentést.
A 2014. évi 22 esethez képest 2015. évben 27 esetben fordult elő garázdaság a
városban.
A lakásbetörések vonatkozásában tapasztalható, hogy míg 2014-ben 3 eset történt,
2015. évben 21 eset került regisztrálásra Füzesabonyban.
Az előző évhez képest a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatója 68,1%-ról 76,4%-ra emelkedett.
2014-ben 100%-os eredményt sikerült elérni a rablások felderítése során, 2015-ben
pedig 87,5%-os eredménnyel zártunk.
A tulajdon elleni szabálysértések döntően ún. bolti lopások voltak, azonban gyakran
jelentettek be kerékpár- és telefonlopást is az állampolgárok.
Füzesabony területén 2015. évben halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt.
2014. évben és 2015. évben is 4-4 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt
Füzesabony városban. 2014. évben 1 súlyos sérüléses és 3 könnyű sérüléses,
2015. évben 3 súlyos sérüléses és 1 könnyű sérüléses közúti baleset került
regisztrálásra. A helyi lakosok megfelelő közlekedési kultúrával viselkednek,
közlekednek.
A kapitányság területén egyetlen olyan település sincs, ahol 24 óra leforgása alatt
valamilyen rendőri intézkedés ne következne be.

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások számában pozitív változás mutatható ki.
A 2014. évi 159 fővel szemben 2015. évben 176 fő került előállításra. Az elővezetések
száma 2014. évben 270 fő, míg 2015. évben 281 fő volt. Az elővezetések nagy része
valamilyen kiszabott bírság meg nem fizetése miatt került végrehajtásra.
A biztonsági intézkedések száma 166-ról 192-re emelkedett. A rendőr biztonsági
intézkedés keretében bajba jutott, segítségre szoruló állampolgárral szemben
foganatosít rendőri intézkedést.
Füzesabony illetékességi területén a körzeti megbízott feladatokat Valyon Attila
r. főtörzsőrmester és Kozma Ákos r. főtörzsőrmester látja el. Az iroda kihasználtsága
az általam elképzeltekhez képest még egy picit elmarad.
A 2015. évben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
településeken szolgálatot ellátó polgárőrökkel közösen 1392 esetben 1498 fő rendőrrel,
1606 fő polgárőrrel, 6972 munkaóra szolgálat ellátás történt a lakosság szubjektív
közbiztonság érzetének növelése végett.
A polgárőrök minden városi rendezvényen megjelennek és hatékonyan segítik a
rendőrség munkáját.
Kiemelt célunk:
- a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét leginkább hátrányosan befolyásoló
tényezők csökkentése,
- a nyomozás eredményességének javítása,
- az értékelt adatok alapján fő célnak tekinthető a vagyon elleni cselekmények
számának csökkentése, a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének javítása, a
közterületek rendjének fenntartása,
- az intézkedési készség szinten tartása, növelése,
- a megelőzési tevékenység erősítése.
Ragó Attila VOB elnök:
Sok esetben tapasztalom azt, hogy a behajtani tilos tábla ki van téve és mégis
behajtanak az utcába az autósok.
A polgárőrség által felügyelt térfigyelő kamerák segíthetnének ezekben az esetekben?
Ilyen esetben a kamera képek adnak- e lehetőséget arra, hogy történjen intézkedés,
hogy figyelmeztetésben tudjuk részesíteni az autósokat?
Kovács József r. alezredes:
Természetesen igen. Melyik utcára gondol?
Ragó Attila VOB elnök:
Az Arany J. úton, a központból a kisbenzinkút felé.
Sipos Attila képviselő:
Az utazó bűnözés milyen tendenciákat mutat az elmúlt években? A kamerák segítségét
be tudják-e vetni ilyen esetekben?
Kovács József r. alezredes:
Minden esetben, amikor olyan típusú bűncselekményt követnek el, a kamerák
felvételét használjuk. A polgárőrség a nap 24 órájában segít minket ebben. Azt nem
tudjuk, hogy mennyi esetet előzünk meg ezzel.

Czinege László rendőr dandártábornok:
Úgy gondolom, hogy Füzesabony nem annyira érintett az utazó bűnözéssel, annak
ellenére, hogy egy vasúti csomópont közepén vagyunk, viszont a vagyon elleni
bűncselekmények számán sajnos meglátszik.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Az alábbi felvetéseket tenném, amelyeket a telepi lakosok fogalmaztak meg felém.
Igazából Önöktől csak a véleményüket szeretném kérni, hogy segítség az
önkormányzat munkáját, hogy mit lehetne tenni.
- A Teleki Blanka Általános Iskola környékén gyakran előfordul italozás a
parkban. Aláírás gyűjtést akartak a szülők, de javasoltam nekik, hogy első
körben próbálják megkérni az önkormányzatot, hogy ebben az ügyben történjen
valamilyen lépés. Úgy tudom, hogy a körzeti megbízott is ígérte, hogy
gyakrabban oda fog erre figyelni. Egyrészt otthagyják a szemetet, másrészt
közszemérem sértő cselekmények is előfordulnak.
- A Szabadság út és a Tábor út kereszteződésében lakók fordultak hozzám, hogy
kérik az önkormányzatot – mivel többször előfordul baleset -, hogy segítsenek
tábla kihelyezésében vagy valamilyen jelzés felfestésével.
- A Teleki Blanka Általános Iskola előtt elkészült a zebra, de balesetveszélyes az,
hogy minden parkoló helyen állnak és szeretnének árut lepakolni az ott lévő
üzletbe és ezt az úttestről teszik meg. Gyerekek járnak a zebrán és igazából ez
ott fennakadást okoz. Itt is táblát kellene kihelyezni, hogy ott csak várakozni
lehetne és nem megállni.
Amennyiben egy javaslatot megfogalmaznának, akkor az önkormányzat tudna benne
lépni, ha az hatásköre.
Czinege László rendőr dandártábornok:
Amennyiben a képviselő asszony ezeket csokorba szedi és átadja, akkor egy
közlekedési bejárás alkalmával az önkormányzat műszaki osztályával közösen nagyon
sokat lehetne tenni ennek érdekében.
Kovács József r. alezredes:
A megelőzési területen dolgozó kolléganővel, illetve a körzeti megbízottal voltunk a
Teleki Blanka Iskolánál.
Egyeztettünk az igazgató nővel, hogy melyik az az időszak, amikor egy kicsit nagyobb
odafigyeléssel meg lehetne előzni és visszaszorítani ezt a zavaró magatartást. Abban
maradtunk, hogy osztályfőnöki óra keretében szeretnénk elmondani azokat a
veszélyeket, amelyeket ez a magatartási forma magában hordoz.
A közterületek rendjének a fenntartása a rendőrség feladata. Délutánonként
rendszeresen megjelennek ott rendőrök és próbálják a rendet fenntartani.
Nagy Csaba polgármester:
Az iskolánál éreztük mi is a problémát. Megkerestük a szociális intézmény vezetőjét.
A településőrök fokozottan ellenőrzik a környéket.
A Szabadság út - Tábor út kereszteződéshez hasonlóan több ilyen rész is van a telepen,
amelyet meg kell oldanunk. Ragó Attila képviselő a fekvőrendőröknek utána járt.

Az iskolánál a pakolást úgy gondolom, hogy rugalmasan lehetne kezelni, hiszen annak
az üzletnek a bejáratánál is van egy parkoló. Ha innét pakolnának, ez a probléma nem
állna fenn.
Balsai Tamás képviselő:
Füzesabonyra nem annyira volt jellemző, de már a Kerecsendi úton házakat szednek
szét. Hogyan lehetne ez ellen fellépni?
Kovács József r. alezredes:
A körzeti megbízottaknak feladatuk volt felmérni azokat a területeket, utcákat, ahol
elhagyatott, üresen álló ingatlanok vannak. Rendelkeznek ezzel az adatbázissal és
használják.
Azt szeretném kérni, ha a környéken lakók ilyen típusú cselekményt tapasztalnak, azt a
nap 24 órájában bármikor jelezzék. A tulajdonosoknak igen nagy felelősségük van,
akik általában nem igazán törődnek az ingatlanokkal.
Czinege László rendőr dandártábornok:
A magántulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata. Nagyon későn szerzünk
tudomást arról, hogy onnét mit is vittek el. Együttműködünk az önkormányzattal is.
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.
39/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesabonyi
Rendőrkapitányság közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ /2016.
(
) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2015. évi költségvetési
előirányzatairól.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
Az előirányzat módosítás a 2015. évre vonatkozik. Ez a módosítás képezi a
zárszámadás alapját.
A beszámolónál a teljesítés a lényeg, itt pedig az előirányzatok.
2015. december 31-én városunk kiadási és bevételi főösszege 2.033.617 e Ft. volt.

Az utolsó módosításban a változás bevételi és kiadási összege 321.725 e Ft, amelynek
fő összetevői:
-

rendkívüli önkormányzati támogatás,
felhalmozási célú támogatások (Teleki Blanka Általános Iskola felújítására
148.238 e Ft),
közhatalmi bevételek (az iparűzési adó bevételünk is jobban alakult, ezért
előirányzat növekedésre kellett számítanunk),
működési bevételek: mivel nőttek, ezért emelte az előirányzatot.

Ezekkel arányosan a kiadások is növekedtek:
- személyi juttatások, járulékok,
- dologi kiadásokban,
- kapott támogatások felhasználása (felújítás, beruházás),
- társasházak felújítására adott 14.000 e Ft-os támogatás.
Így alakultak ki az év végi záró számok.
Nagy Csaba polgármester:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. (1.sz. melléklet)
3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ /2016.
( ) önkormányzati rendeletére a 2015. évi költségvetés gazdálkodásának
zárszámadásáról.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.
A könyvvizsgáló is részt vett a zárszámadás tárgyalásakor a bizottsági ülésen.
A rendeletnek május 31-ig kell hatályba lépnie. Törvényi kötelezettségünk, hogy
benyújtsuk a képviselő-testület felé.
A Magyar Államkincstár még nem zárta le, nem fogadta el pénzügyileg a város
zárszámadását. Ennek kapcsán a csatolandó kincstári jelentést sem tudjuk még
beterjeszteni. Ezt a májusi ülésen meg kívánjuk tenni, amennyiben megkapjuk.
Központi módosítás esetén tájékoztatjuk a testületet.
A bizottsági ülésen két kérdés merült fel:
1. A kataszterrel vannak adatbeli tartalmi problémák. Úgy döntött a bizottság,
hogy tegyük rendbe, mert több éve húzódik ez a történet. Ez nem befolyásolja a
rendeletet.
2. A költségvetési és a pénzügyi könyvelést kell egyeztetni. Ezt hétfőn, kedden a
könyvvizsgáló megteszi és akkor elfogadásra javasolható a beszámoló.

Teljesítési szinten a kiadási főösszeg 1.566.317 e Ft., a bevételi főösszeg
1.578.804 e Ft.
Helyi adók teljesülése:
-

kommunális adó:
18.190 e Ft.,
iparűzési adó:
300.041 e Ft.,
gépjárműadó:
18.429 e Ft.,
egyéb jogcímeken befolyt: 2.392 e Ft.

Normatív hozzájárulás az államtól: 424.974 e Ft.
Mindezeken felül OEP finanszírozás, Munkaügyi Központtól kaptunk támogatást.
Több forrásból is tudtunk gazdálkodni.
Beruházási és felújítási soron 331.086 e Ft-ot költöttünk 2015-ben. A FÜV Kft-t
42.604 e Ft-tal finanszíroztuk.
Az Egészségügyi Központ bevételeit 100%-on, kiadásait 98%-on teljesítette.
Az OEP-től 112.993 e Ft-ot kaptak 2015-ben.
Az óvodák, bölcsődék, iskola működtetése megoldott volt 2015-ben, köszönhető az
ÖNHIKI támogatásnak is.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
A gazdasági iroda működésénél az intézményi ellátási díjak 90%-on teljesültek. Azt
lehet mondani, hogy jobb a fizetési morál. Azt nem fizetik be, ami korábbról
megmaradt?
Czifra József gazdasági irodavezető:
A fizetési morál sokat javult a szülők részéről. Sajnos évek óta görgetjük magunk előtt
a régi kintlévőséget. 2015. szeptemberétől nem változtak a fizetési feltételek.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a rendelet
javaslatot.
Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a képviselő-testület
a rendeletet. (2.sz. melléklet)
4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ / 2016.
(
) önkormányzati rendeletére (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 évi pénzmaradvány elszámolására).
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető:
A korábbi évek pénzmaradványai az alszámlák egyenlegeit tartalmazzák.
2015. évi pénzmaradvány kötvény: 128.323.000 Ft.
A mai napirendek között lesz egy olyan, ahol közel 20.000 e Ft-ot visszapótlunk, ezért
a 128.323.000 Ft 20.000 e Ft-tal fog növekedni. Ezeket újabb célokra fel lehet majd
használni.
Miután átvezettük, megjelenítésre került a 2015. évben tervezett pénzmaradvány.

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)
5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___ / 2016.
( ) önkormányzati rendeletére a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök
Kovácsné Szűcs Noémi ESZKSB elnök:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.
dr. Bán János aljegyző:
Egy téves adatszolgáltatás folytán rossz számot írtunk be előzőleg a testület által
elfogadott rendeletbe.
Önköltségi áron lehet a szociális étkeztetést biztosítani, felette nem. Ezért kell az
540 Ft-ot 440 Ft-ra lecsökkenteni.
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)
6. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
dr. Vincze Ferencné belső ellenőr:
2015. évben az Önök által elfogadott ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végeztem el
a feladatomat és ennek az összefoglaló jelentése van Önök előtt.
2015. évben négy esetben került sor belső ellenőrzésre négy témakörben.
2014. és 2015. év belső ellenőrzési felvetéseinek, tapasztalatainak, hibáinak a
megszűntetésére hozott intézkedési tervek végrehajtása és annak hatályosulása is az
egyik témakör volt, amit megfelelőnek ítéltem.
Az intézkedési terveket, amiket a hiányosságokra kidolgoztak és annak a végrehajtása
hogyan valósult meg, ezt megfelelőnek tartom. Szinte valamennyi hiányosságot
megszűntette a hivatal.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Milyen intézkedések történtek A FÜV Kft-nél, illetve a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál? Hogyan zajlik a továbbiakban ezeknek a számonkérése?

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
Amikor feltárunk egy hiányosságot, akkor jogszabály szerint nekünk intézkedési tervet
kell készíteni. Meg kell felelnie annak a feltételnek, hogy ezt a hiányosságot
megszűntesse.
Minden esetben intézkedési tervet készítettünk, amelyben előírtuk azt, hogy milyen
cselekményeket kell végrehajtani, hogy ezek többet ne forduljanak elő. Ezeket jelezte
az előbb a belső ellenőr, hogy megfelelőnek ítélte meg az intézkedési terv előírásokat,
valamint azoknak a végrehajtását.
A FÜV Kft-nél továbbra is folytatjuk a belső vizsgálatot, mert nem minden területét
képes egy belső ellenőrzés vizsgálni. Abból a szempontból végeztük tovább a belső
vizsgálatot, hogy megelőzzük az esetleges további hibák előfordulását, illetve jobb
legyen a működés.
A polgármesternek van arra joga, hogy elrendeljen bizonyos vizsgálatokat és ezt saját
hatáskörben meg is tette. Ezek a vizsgálatok folynak és előreláthatólag május
hónapban fognak befejeződni. Amikor véglegesen lezárulnak, akkor fogjuk a testületet
tájékoztatni.
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.
40/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. április 28-i ülésén az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 2015. évi éves
belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
7. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Voltak olyan beruházások, amelyek nem valósultak meg, az ehhez biztosított önerőt
pótoljuk vissza közel 22.000 e Ft. értékben. Ez a pénzösszeg ismét szabaddá válik.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a határozati
javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület a
határozatot.

41/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. április 28.-i ülésén
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a következő
döntésekhez kapcsolódó összegeket, melynek forrása a fejlesztési alap hatályon kívül
helyezi. A döntésekhez kapcsolódó 2016. április 29.-én rendelkezésre álló forrás
összegét a fejlesztési alapra visszahelyezi.
Határozat szám
210/2011.
34/2014.
106/2014
115/2014.
6/2015.
62/2015.
110/2015.
150/2015.

Megnevezés
ÉMOP közösségi közlekedés Önrész
Palatető felújítás
Ifjúság 17. tetőjavítás
Rákóczi 47. tervezői munka
Napkollektor
Rezsi főzőkonyha felújítás önerő
Műjégpálya létesítés sátorral
Hétszínvirág Óvoda beruházás
Összesen

Összeg
1.270.000 Ft
2,000,000 Ft
2.500.000 Ft
2.012.000 Ft
1.937.000 Ft
2.417.000 Ft
5.334.000 Ft
1.884.000 Ft
19.354.000 Ft

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
8. Javaslat a Civil Alap részére forrás biztosítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Előző testületi ülésen meghoztuk az erre vonatkozó rendeletünket. Akkor tájékoztattuk
a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen fogjuk meghatározni a keretet, amelyet
javaslok 2.000 e Ft-ban megállapítani.
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület felé.
Tóthné Veres Noémi képviselő:
Jónak tartom, hogy lesz egy ilyen civil alap, az összeg elfogadható.
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.

42/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő testülete 2016. április 28-án megtartott
ülésén úgy határozott, hogy a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete A közpénzek felhasználásáról
és a közpénzekből nyújtott támogatás rendjéről szóló szabályzata alapján a Civil
szervezetek támogatására az általános tartalék terhére 2 millió forintot elkülönít.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
Schmetzné Dr. Balogh Szilvia jogi – és
igazgatási irodavezető
Gombos Rita gazdálkodási irodavezető
9. Javaslat a Rákóczi Szövetség 2016. évi beiratkozási programjának
támogatására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Felkérem dr. Bán János aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a programról.
dr. Bán János aljegyző:
A Rákóczi Szövetség a rendszerváltáskor alakult szövetség, amely azt tűzte ki célul,
hogy a határon túli magyarokat támogatja olyan szempontból, hogy magyar nyelvű
iskolába járathassák gyerekeiket. Erre hoztak létre egy alapítványi tőkét és erre kértek
a polgármestertől támogatást.
Minden évben 10 e Ft-tal támogatnak egy-egy gyermeket, akiket magyar nyelvű
iskolába íratnak. 50 e Ft-ot gondolt a polgármester a támogatásra ebben az évben.
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.
43/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.április 28-i ülésén a
javaslatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Rákóczi Szövetség beiratkozási
programját egyszeri 50.000.-Ft. összegű támogatással az általános tartalék terhére
támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy fenti összeg átutalása iránt intézkedjen.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

10. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okiratának
módosítására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Erre azért volt szükség, mert vannak olyan könyvek, amelyek értékesíthetőek a
könyvtárban. Emiatt módosítottuk az alapító okiratot.
Nagy Csaba polgármester:
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátom a két
határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület
mind a két határozatot.
44/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megtárgyalta és
az alábbiak szerint határozott:
Füzesabony Város Önkormányzata a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
költségvetési szerv 2014. február 12. napján kelt hatályos alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Okirat száma:
Módosító okirat
A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház Füzesabony Város Önkormányzata
által 2014. február 12. napján kiadott, 40.119-23/2014. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Füzesabony
Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(IV.28.) képviselő-testületi
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pontja kiegészül az alábbi kormányzati funkcióval:
1. ................................
O13390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Füzesabony, 2016. április 18.
P.H.
Nagy Csaba polgármester
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Nagy Csaba polgármester

45/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület az intézmény egységes alapító okiratát a melléklet szerint
elfogadja.
Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a
Magyar Államkincstár felé jelentse be.
Határidő: Értelem szerint
Felelős. Nagy Csaba polgármester
11. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok Tehetséggondozó
Alapból történő támogatási pályázatának elbírálására.
Előterjesztő: Ragó Attila VOB elnök
Ragó Attila VOB elnök:
2016. márciusában meghatároztuk és elfogadtuk a pályázaton való indulás feltételeit,
amelyek a következők:
− füzesabonyi állandó lakhely;
− nappali tagozaton folytatott tanulmányok;
− lezárt, minimum 4,6-os átlag (nem a súlyozott átlag);
− legalább 5 tantárgy osztályzatának eredménye;
− a tanulmányi eredmény igazolása.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 15. 12.00 óra volt. A határidőig 2 fő
adta be a pályázatát:
1.

Vasas Viktória, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán anglisztika
szakon I. évfolyamos nappali képzésre jár, előző féléves tanulmányi átlaga 4,76
volt.

2.

Krizsán Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi
Karán jogász szakon I. évfolyamos nappali képzésre jár, előző féléves tanulmányi
átlaga 4,72 volt.

A pályázati feltételeknek mindkét pályázó megfelel, ezért mindkettejük részére
javaslom a támogatás odaítélését.
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.

46/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 2016. április
28-i ülésén megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Tehetséggondozó Alapból 2016.
február 1-2016. június 30. között 5 hónapon keresztül havi 7.000.-Ft-tal támogatja az
alábbi személyeket:
3. Vasas Viktória, aki a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán
anglisztika szakon I. évfolyamos nappali képzésre jár és előző féléves
tanulmányi átlaga 4,76 volt.
4. Krizsán Zoltán, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karán jogász szakon I. évfolyamos nappali képzésre jár és
előző féléves tanulmányi átlaga 4,72 volt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatás folyósítása
iránt intézkedjen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester
12. Beszámoló a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról.
Előterjesztő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző:
A beszámoló elkészítése törvényi kötelezettség minden évben. A közös önkormányzati
hivatal székhelyén a jegyző számol be, a szihalmi kirendeltségen pedig a
kirendeltség-vezető asszony.
Ebben a beszámolóban átfogó képet kapunk a hivatal tevékenységéről, munkájáról.
A szervezési és humán irodánál látható egy jelentős ügyirat csökkenés, amelynek az az
oka, hogy tavaly március 01-től hatáskörök kerültek át a járáshoz, és ez a csökkenés
látszik a statisztikában. Ettől függetlenül a dolgozók munkája nem lett ennyivel
kevesebb, mert nagyon sok megkeresés érkezik hozzájuk, amelyből nem keletkezik
ügyirat. Nagyon sokszor jó tanáccsal is meg lehet oldani a problémát, akár két
szomszéd közötti nézeteltérést is.
A beszámolóban nem szerepel, hogy tavaly a kormány egy közszolgálati ellenőrzést
rendelt el határozattal, mert erre a kormánynak van jogosultsága. 2014. január 01-től
2015. június 30-ig megtett jegyzői munkáltatói intézkedéseket vizsgálták. Nálunk ez
különösen jelentős volt, mert 2015. január 01-től jött létre a közös önkormányzati
hivatal és nagyon gyors határidő betartásával kellett nagyon sok munkáltatói
intézkedést meghoznia a füzesabonyi és a szihalmi hivatalra nézve.
Örömmel tapasztaltunk, hogy nem észleltek hiányosságot, megfelelőnek találták a
munkáltatói intézkedéseket.

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.
47/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a Füzesabonyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról készült beszámolót a 2016. április
28-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelő: Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
13. Egyebek
Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata és a Heves Megyei Kormányhivatal
között 2012. október 30. napján kötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Gondos István PÜB elnök
Nagy Csaba polgármester:
A megállapodás módosítására azért van szükség, mert a járási hivatal három irodát
visszaadott az önkormányzatunk részére.
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.
48/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén
megtárgyalta az előterjesztést és a Heves Megyei Kormányhivatallal 2012. október 30.
napján kötött Megállapodást a mellékelt Megállapodással módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Nagy Csaba polgármester

Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt „Nemzeti Ovi-Foci,
Ovi-Sport Program" című pályázati kiírásra pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Nagy Csaba polgármester
Nagy Csaba polgármester:
Kaptunk egy felhívást a Labdarúgó Szövetség részéről, hogy van egy olyan lehetőség,
hogy az az óvodák részére biztosíthatunk műfüves pályát, amelyet a társasági adóból
támogatna a Labdarúgó Szövetség. A Hétszínvirág Óvodába javaslom ennek a
pályának a telepítését.
Sipos Attila képviselő:
A helyszín, a méretek egyeztetve voltak?
Nagy Csaba polgármester:
Először a szándéknyilatkozatot fogjuk benyújtani és után ki fognak jönni, úgy mint a
másik műfüves pályánál.
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.
49/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzata 2016. április 28-i ülésén megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat, és úgy határozott, hogy az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" programjára pályázatot nyújt be
a Hétszínvirág Óvoda udvarán 6X12 m nagyságú műfüves labdarúgó pálya
létesítésére.
A szükséges önrészt a fejlesztési alap terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat
benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Nagy Csaba polgármester
Határidő: pályázat benyújtási határideje: 2016. április 29.

Több tárgy, bejelentés nem volt, ezért Nagy Csaba polgármester a soros, nyilvános
képviselő-testület ülését 16:10 órakor bezárja.

K.m.f.

______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

____________________________
Nagy Csaba
polgármester

