Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 17-i
nyilvános ülésén hozott határozatok

102/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztést megtárgyalta, és az alapító okiratok módosítását a
következıképp elfogadja:
Polgármesteri Hivatal alapító okirat változásai:
I. pont a) nem változik, új alapító okirat 1. pont
I. pont b) székhely nem változik új alapító okirat 2. pont
I. pont c) mőködési terület nem változik új alapító okirat 6. pont
II. pont Az alapító neve: Füzesabony Város-képviselı testülete az alábbira
módosul és az új alapító okirat 7. pontjában szerepel:
„7. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
- Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: (Régi
alapító okirat II. pontja nem változott)
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
- Felügyeleti szerv neve, székhelye: (Régi alapító okirat IV. pontja nem
változott)
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.”
III. pont –Fenntartó megnevezése-hatályát veszti
IV. pont –Felügyeleti szerve: Füzesabony Város képviselı-testülete az alábbira
módosul és az új alapító okirat 7. pontjában szerepel:
„7. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
- Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: (Régi
alapító okirat II. pontja nem változott)

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
- Felügyeleti szerv neve, székhelye: (Régi alapító okirat IV. pontja nem
változott)
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.”
V. pont Hivatal jogállása pont hatályát veszti, helyébe az új alapító okirat 8.
pontjában lévı típus szerinti besorolás lép.
8. Típus szerinti besorolása:
Tevékenységének jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv.
VI. pont Gazdálkodási jogköre jogállása pont hatályát veszti, helyébe az új
alapító okirat 8. pontjában lévı típus szerinti besorolás lép.
8. Típus szerinti besorolása:
Tevékenységének jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv.
VII. pont Tevékenységi köre nem változik, új alapító okirat 4. pont
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- 8411
általános közigazgatás
- 8412
egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szociális szolgáltatás
/kivéve társadalombiztosítás/ igazgatása
- 8299
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
- 8413
üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 8424
közbiztonság, közrend /polgári védelem/
- 8425
tőzvédelem
- 6810
saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920
számviteli, könyvvizsgálói adószakértıi tevékenység
- 5629
egyéb vendéglátás
- 5221
szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás
- 4939
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 9311
sport létesítmény mőködtetése
- 4322
víz, gáz főtés és légkondicionáló szerelés
- 4331
vakolás

-

4332
4333
4334
8130
3811
8129
4120
4299
9603

épületasztalos-szerkezet szerelése
padló, falburkolás
festés, üvegezés
zöld terület kezelés
nem veszélyes hulladék győjtése
egyéb takarítás
lakó- és nem lakóépület építése
egyéb m.n.s. építés
temetkezés, temetkezést kiegészítı szolgáltatás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 27. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-ában foglaltak.

VIII. pont Feladatellátást biztosító vagyon tartalmilag nem változik, elnevezés
az alábbiak szerint módosul az új alapító okirat 9. pontjában:
Feladatellátást szolgáló vagyon
IX. pont Hivatalvezetı kinevezési rendje az alábbiak szerint módosul az új
alapító okirat 10. pontjában:

10. Vezetıjének megbízási rendje:
A Hivatal vezetıje a jegyzı. A kinevezés alapjául szolgáló jogszabály A
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény.
A jegyzıt Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki
pályázat útján határozatlan idıre (Ötv. 36. § (1) bekezdés)
X. Egyéb rendelkezés: hatályát veszti
A következı pontok új elemként épülnek be az alapító okiratba:
3. pont a következıket tartalmazza:
3. Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: Füzesabony Város Önkormányzatának
96/2002. (X.10.) Képviselı-testületi határozata
5. pont
5. Alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenysége:

Alaptevékenysége:
-

Régi szakfeladat: 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Alapvetı szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás
Új szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Új szakfeladat: 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggı szolgáltatás

- Régi szakfeladat: 452025 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és
felújítása
- Új szakfeladat: 421500 Út, autópálya építés
- Régi szakfeladat: 551414 Üdültetés
- Új szakfeladat: 552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás
- Régi
szakfeladat:
602417
Menetrendszerő
közúti,
helyi
személyszállítás
- Új szakfeladat: 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- Régi szakfeladat: 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
- Új szakfeladat: 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
- Régi szakfeladat: 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- Új szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
- Új szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

- Régi szakfeladat: 751164 Települési és
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- Új szakfeladat: 841127 Települési és
önkormányzatok igazgatási tevékenysége

területi

kisebbségi

területi

kisebbségi

- Régi szakfeladat: 751175 Országgyőlési képviselıválasztással
kapcsolatos feladatok
- Új szakfeladat: 841114 Országgyőlési képviselıválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
- Régi szakfeladat: 751186 Önkormányzati
kapcsolatos feladatok végrehajtása

képviselıválasztással

- Új szakfeladat: 841115 Önkormányzati képviselıválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
- Új szakfeladat: 841116 Országos, települési és területi kisebbségi
képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
- Új szakfeladat: 841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
- Új szakfeladat: 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
- Régi szakfeladat: 751669 Tőzvédelem, katasztrófa elhárítás
- Új szakfeladat: 842522 Tőzvédelmi tevékenység megelızés
- Régi szakfeladat: 751670 Polgárvédelmi tevékenység
- Új szakfeladat: 842532 Polgárvédelem mőködése,
felkészítése, tájékoztatása, riasztás

lakosság

- Régi szakfeladat: 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
- Új szakfeladat: 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
- Új szakfeladat: 890443 Közmunka
- Új szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás
- Új szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás
- Régi szakfeladat: 751878 Közvilágítás
- Új szakfeladat: 841402 Közvilágítás
- Régi szakfeladat: 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı
elszámolása
- Új szakfeladat: 841901 Önkormányzatok elszámolásai
- Új szakfeladat: 841902 Központi költségvetési befizetések
- Új szakfeladat: 841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei
- Régi szakfeladat: 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok
- Új szakfeladat: 856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
- Régi szakfeladat: 852018 Állategészségügyi tevékenység
- Új szakfeladat: 750000 Állat-egészségügyi ellátás
- Régi szakfeladat: 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
- Új szakfeladat: 882111 Rendszeres szociális segély
- Régi szakfeladat: 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- Új szakfeladat: 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

- Régi szakfeladat: 853333 Munkanélküli ellátás
- Új szakfeladat: 882113 Normatív lakásfenntartási támogatás
- Régi szakfeladat: 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátás
- Új szakfeladat: 882112 Idıskorúak járadéka
-

Régi szakfeladat: 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás
Új szakfeladat: 882114 Rendszeres lakásfenntartás
Új szakfeladat: 882115 Ápolási díj alanyi jog
Új szakfeladat: 882116 Ápolási díj méltányossági
Új szakfeladat: 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi
Új szakfeladat: 882119 Óvodáztatási támogatás
Új szakfeladat: 882121 Eseti lakásfenntartási támogatás
Új szakfeladat: 882122 Átmeneti segély
Új szakfeladat: 882123 Temetési segély
Új szakfeladat: 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Új szakfeladat: 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Új szakfeladat: 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Új szakfeladat: 882202 Közgyógyellátás
Új szakfeladat: 882203 Köztemetés

- Régi szakfeladat: 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
- Új szakfeladat: 900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
- Régi szakfeladat: 923215 Múzeumi tevékenység
- Őj szakfeladat: 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
- Régi szakfeladat: 924014 Sportintézmények, sportlétesítmények
mőködtetése
- Új szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
- Új szakfeladat: 931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
- Régi szakfeladat: 926029 Máshová nem sorolt sporttevékenység
- Új szakfeladat: 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
- Régi szakfeladat: 930316 Temetkezés
- Új szakfeladat: 960302 Köztemetı fenntartás és mőködtetés
- Régi szakfeladat: 930921 Családi ünnepek szervezése
- Új szakfeladat: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
- Új szakfeladat: 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

- Új szakfeladat: 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Kiegészítı tevékenység:
Kiegészítı tevékenységet nem folytat.
Kisegítı tevékenység:
Kisegítı tevékenységet nem folytat.
Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. pont
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény.
A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény
Az alapító okirat az alábbi mondatokkal egészül ki:
Záradék: A Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát a Füzesabony
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. június 17-én 102/2009. (VI.17.)
sz. Képviselı-testületi határozatával 2009. július 1 -i hatállyal hagyta jóvá. A
szakfeladat rend 2010. január 1-én lép hatályba, amely a régi szakfeladat rendet
hatályon kívül helyezi.

VIK alapító okirat módosításai
I. pont a) neve nem változik, új alapító okirat 1. pont, rövidített neve új alapító
okirat 2. pont
I. pont b) székhely az alábbiak szerint módosul új alapító okirat 3. pont:
3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
I. pont c) telephely hatályát veszti, helybe az új alapító okirat 17. pontja lép a
következık szerint:
17. Intézményegységei
1. Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Füzesabony, Ifjúság út 17.

2. Általános Iskolák Intézményegysége
Széchenyi István Általános Iskola
Füzesabony, Kossuth L. út 1-3.
3. Óvodák és Bölcsıdék Intézményegysége
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde
Füzesabony, Honvéd út 21.
4. Könyvtár
Füzesabony, Rákóczi u. 52-54
5. Családsegítı Szolgálat
Füzesabony, Rákóczi u. 48.
6. Alapfokú Mővészeti Iskola
Füzesabony, Kossuth L. u. 1-3
I. pont d) a következıkkel egészül ki és az új alapító okirat 15. pontjába
szerepel:
15. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény:
A közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységek keretében különbözı típusú közoktatási intézmények
feladatait látja el. A közös igazgatású közoktatási intézményben egységes vagy
összetett iskola feladatait ellátó intézményegység is mőködhet. A közös
igazgatású közoktatási intézményben egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézményegység és egységes gyógypedagógiai módszertani feladatot ellátó
intézményegység is mőködhet. A közös igazgatású közoktatási intézményben a
nevelı és oktató munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységet ellátó
intézményegység is mőködhet.
I. pont mőködési terület a következık szerint módosul az új alapító okirat 8.
pont
8. Mőködési köre
1./Gimnázium: Füzesabony város és vonzáskörzete
Szakközépiskola: Heves megye
Diákotthon: Heves Megye
2./Általános Iskolák
Füzesabony város, Dormánd község
3./Dormándi Általános Iskola
Dormánd község

4./Óvodák és Bölcsödék
Füzesabony város
5./Alapfokú Mővészeti Iskola
Füzesabony város
Dormánd község
6./Könyvtár
Füzesabony város
7./Családsegítı Szolgálat
Füzesabony város
8./Dormándi Óvoda
Dormánd község
II. pont Alapító neve: hatályát veszti és az alábbiak szerint módosul új alapító
okirat 14. pont
14. Alapító, illetve a fenntartó neve, címe:
Alapító neve: Füzesabony Város Önkormányzat, 3390 Füzesabony, Rákóczi út
48.
Fenntartó neve: Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony, Rákóczi út 48.
illetve Füzesabony-Dormánd Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás
Füzesabony, Ifjúság út 17. a társulási megállapodásban foglaltak szerint.

III. pont fenntartó neve: veszti és az alábbiak szerint módosul új alapító okirat
14. pont
14. Alapító, illetve a fenntartó neve, címe:
Alapító neve: Füzesabony Város Önkormányzat, 3390 Füzesabony, Rákóczi út
48.
Fenntartó neve: Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony, Rákóczi út 48.
illetve Füzesabony-Dormánd Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás
Füzesabony, Ifjúság út 17. a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
IV. pont felügyeleti szerve: a következık szerint módosul új alapító okirat 10.
pont
10. Felügyeleti szerv neve, székhelye
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
V. pont hatályát veszti és az alábbiak szerint módosul új alapító okirat 11.pont
11. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó
VI. pont Intézmény képviselete: hatályát veszti
VII. pont Gazdálkodási jogkör pont hatályát veszti, helyébe új alapító okirat 11.
pontja lép
11. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó
VIII. pont tevékenységi köre nem változott új alapító okirat 6. pont foglalja
magába
IX. pont évfolyamok száma az alábbiak szerint módosul új alapító okirat 24.
pont
24. Évfolyamok száma:
Intézményegységenkénti bontásban:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola
9-14 évfolyam
nappali oktatás
11 osztály
9-12 évfolyam
felnıtt oktatás
4 osztály
Általános Iskolák
Széchenyi István Általános Iskola
1-8 évfolyam
Teleki Blanka Általános Iskola
1-8 évfolyam
Dormándi Általános Iskola
1-4 évfolyam

Óvodák és Bölcsıdék
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde
5 óvodai csoport
2 bölcsıdei csoport
Pöttömke Óvoda és Bölcsıde
6 óvodai csoport
2 bölcsıdei csoport
Dormándi Óvoda
2 óvodai csoport
Alapfokú Mővészeti Iskola

16 osztály
16 osztály
4 osztály

12 évfolyam
X. pont felvehetı maximális gyermek, tanulói létszám az alábbiak szerint
módosul, új alapító okirat 22. pont:
22. Maximális gyermek-, tanulólétszám:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Nappali tagozaton: 9-13 évfolyam
315 tanuló
Kollégiumi férıhelyek száma:
28 tanuló
Felnıtt (esti) tagozaton: 9-12 évfolyam
120 tanuló
- Teleki Blanka Általános Iskola 16 osztály 448 tanuló
- Széchenyi István Általános Iskola
18 osztály
504 tanuló
- Dormándi Általános Iskola

4 osztály

104 tanuló

- Alapfokú Mővészeti Iskola: Zenemővészeti ágon
Táncmővészeti ágon
Képzı ás iparmővészeti ág
Színmővészet-bábmővészeti ág

150 tanuló
100 tanuló
40 tanuló
20 tanuló

- Hétszínvirág Óvoda 5 gyermekcsoport
és Bölcsıde
2 bölcsıdei csoport

135 gyermek
20 gyermek

- Pöttömke Óvoda 6 gyermekcsoport
és Bölcsıde
2 bölcsıdei csoport

151 gyermek
20 gyermek

- Dormándi Óvoda 2 csoport

50 gyermek

XI. pont a feladatellátást biztosító vagyon az alábbiak szerint módosul új alapító
okirat 20. pont:
20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, Gazdasági
Iroda:
- Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatt lévı 2284 hrsz. alatti ingatlan.
Általános Iskolák:
- Füzesabony, Kossuth út 1-3 szám alatt lévı 2241 hrsz. alatti ingatlan.
- Füzesabony, Zrínyi út 21. szám alatt lévı 1921 hrsz. alatti ingatlan.
- Füzesabony, Szabadság út 33. szám alatt lévı 338 hrsz. alatti ingatlan.
- Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévı 65 hrsz. alatti ingatlan,
mint feladat ellátási hely.

Óvodák és Bölcsıdék:
- Füzesabony, Honvéd út 21. szám alatt lévı 1090 hrsz. alatti ingatlan.
- Füzesabony, Rákóczi út 16. szám alatt lévı 2248 hrsz. alatti ingatlan.
- Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévı 65. hrsz. alatti ingatlan,
mint feladat ellátási hely..

Alapfokú Mővészeti Iskola
- Füzesabony, Kossuth L. u. 1- 3. szám alatt lévı 2241 hrsz. alatti ingatlan
- Füzesabony, Szabadság út 33. szám alatt lévı 338 hrsz. alatti ingatlan
- Dormánd, Dózsa György út 78. szám alatt lévı 65 hrsz. alatti ingatlan,
mint feladat ellátási hely.
Könyvtár:
- Füzesabony, Rákóczi út 52-54. szám alatt lévı 2275/6 hrsz. alatti ingatlan.
Családsegítı Szolgálat:
- Füzesabony, Rákóczi út 48. szám alatt lévı 2270/3 hrsz. alatti ingatlan.
Az ingatlan használata az Intézmény Igazgatója és Füzesabony Város
Önkormányzat Polgármestere között kötött megállapodás alapján történik.

XII. pont az intézményvezetı megbízási rendje az alábbiak szerint módosul, új
alapító okirat 12. pont:
12. Vezetıjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat alapján Füzesabony Város
Képviselı-testülete bízza meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) sz. Korm. rendelet alapján, határozott
idıre, 5 éves idıtartamra.
Az igazgató felett a munkáltatói jogkört felmentés, vezetıi megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Füzesabony Város
Képviselı-testülete gyakorolja
XIII. pont hatályát veszti

A következı pontok új elemként épülnek be az alapító okiratba:
4. pont OM azonosító 201081
5. pont Létrehozásáról rendelkezı jogszabály: Füzesabony Város
Önkormányzatának 77/2007./VII.18./ Képviselı-testületi határozata (Régi
alapító okirat fejrészében szerepelt nem változott)
7. pont Alap-, kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenysége
Alaptevékenysége:
- Alapvetı szakfeladat: 801214 Általános iskolai nappali rendszerő
nevelés, oktatás
- Új szakfeladat: 852011 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerő nevelése (14. évfolyam)

- Régi szakfeladat: 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
- Új szakfeladat: 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban
tanulók számára
- Új szakfeladat: 855921 Kollégiumi nevelés
- Régi szakfeladat: 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
- Új szakfeladat: 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
- Régi szakfeladat: 552411 Munkahelyi vendéglátás
- Új szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
- Régi szakfeladat: 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- Új szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Régi szakfeladat: 801115 Óvodai nevelés
- Új szakfeladat: 851011 Óvodai nevelés ellátás
- Új szakfeladat: 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai
nevelése, ellátása

Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényő gyermekek, viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza
nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényő gyermekek óvodai nevelése.
- Új szakfeladat: 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés
ellátás:
Óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után,
akiknek anyanyelvő és kétnyelvő óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997.
(XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési program alapján biztosítja.
- Régi szakfeladat: 801225 SNI tanulók nevelése, oktatása
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő tanulók, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése
oktatása
- Új szakfeladat: 852012 SNI tanulók nevelése (1-4. évfolyam)
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő tanulók, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése
oktatása
- Új szakfeladat: 852021 Ált. Isk. tanulók nappali rendszerő nevelése (58. évfolyam)
- Új szakfeladat: 852022 SNI tanulók nevelése (5-8. évfolyam)
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő tanulók, beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő tanulók, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos

nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése
oktatása
- Régi szakfeladat: 801313 Alapfokú mővészeti oktatás
- Új szakfeladat: 852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágban
- Új szakfeladat: 852032 Alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti ágban
- Régi szakfeladat: 802144 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés
- Új szakfeladat: 853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás 9-12/13.
évfolyam
- Új szakfeladat: 853112 SNI gimnáziumi oktatás 9-12/13. évfolyam
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése

- Régi szakfeladat: 802166 Gimnáziumi felnıttoktatás
- Új szakfeladat: 853114 Gimnáziumi felnıttoktatás 9-12/13. évfolyam
- Régi szakfeladat: 802177 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés
- Új szakfeladat: 853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás 912/13-14. évfolyam
- Új szakfeladat: 853112 SNI szakközépiskolai oktatás 9-12/13.
évfolyam
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése
- Új szakfeladat: 853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai elméleti oktatás szakképzési tanfolyamokon
- Új szakfeladat: 853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Új szakfeladat: 855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı
tanulók kollégiumi nevelése

- Régi szakfeladat: 805113 Napközi és tanulószobai foglalkozás
- Új szakfeladat: 855911 Általános iskolai napközi otthonos nevelés
- Új szakfeladat: 855912 SNI tanulók napközi otthoni nevelés
Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek, beszédfogyatékos,
enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek, viselkedés fejlıdésének organikus okokra
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése
- Új szakfeladat: 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
- Régi szakfeladat: 853211 Bölcsıdei ellátás
- Új szakfeladat: 889101 Bölcsıdei ellátás
- Régi szakfeladat: 853244 Családsegítés
- Új szakfeladat: 889924 Családsegítés
Régi szakfeladat: 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység
Új szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében
Fı céljait nyilatkozatban közzé teszi, győjteményét folyamatosan
fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásának elérését, részt vesz a könyvtárak
közötti dokumentum- és információcserében.
- Az 1997. évi CXL. törvény 65. §-a értelmében győjteményét és
szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, közhasznú
információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és
dokumentumokat győjt, szabadpolcos állománnyal rendelkezik.
- A könyvtár ellát iskola könyvtári feladatokat, így a 11/1994 MKM
rendelet 3. számú melléklete szerint feladata a győjtemények
folyamatos fejlesztése, feltárása, ırzése, gondozása és rendelkezésre
bocsátása; tájékoztatásnyújtás a dokumentumokról és szolgáltatásokról;
tanórai foglalkozások tartása, egyéni és csoportos helyben használat
biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós
tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.
- Új szakfeladat: 910123 Könyvtári szolgáltatás

-

- Régi szakfeladat: 924014 Sportintézmények, sportlétesítmények
mőködtetése
- Új szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

- Új szakfeladat: 931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Kiegészítı tevékenység:
Kiegészítı tevékenységet nem folytat.

Kisegítı tevékenység:
Kisegítı tevékenységet nem folytat.
Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. pont Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Város Önkormányzata
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

13. pont Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
16. pont Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás: óvodában azon
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek anyanyelvő
és kétnyelvő óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet szerinti nevelési
program alapján biztosítja.
18. pont Tagintézményei:
Dormándi Általános Iskola
Dormánd, Dózsa György út 78.
Dormándi Óvoda
Dormánd, Dózsa György út 78.

19. pont Telephelyei:
Teleki Blanka Általános Iskola
Füzesabony, Szabadság út 33.

Pöttömke Óvoda és Bölcsıde
Füzesabony, Rákóczi út 16.
21. pont
A vagyon feletti rendelkezés joga:
A vagyon feletti rendelkezés jogát Füzesabony Város Önkormányzata
gyakorolja.
A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza. Dormándi
feladatellátás esetén Dormánd településen található vagyon felett
Dormánd Önkormányzata gyakorolja
23. pont Tagozat megnevezése:
- nappali tagozat
- felnıtt (esti) tagozat
25. pont (Alapfokú mővészetoktatás esetén a mővészeti ágak, azon belül a
tanszakok megnevezése:
Alapfokú Mővészeti Iskola 12 évfolyam
- Zenemővészeti ág:
Tanszakok megnevezése:
zongora, furulya, fuvola, klarinét, hegedő,
cselló, nagybıgı, trombita, kürt, harsona, tuba, szolfézs, gitár
- Táncmővészeti ág:
Tanszak megnevezése: modern társastánc, néptánc
- Képzı és iparmővészeti ág
Tanszak megnevezése: grafika
- Színmővészet-bábmővészeti ág
Tanszak megnevezése: színjáték
Az alapító okirat az alábbi mondatokkal egészül ki:
Záradék: A Városi Intézményi Központ alapító okiratát Füzesabony Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. június 17-én 102/2009. (VI.17.)
képviselıtestületi határozatával 2009. július 1-i hatállyal hagyta jóvá. A Városi
Intézményi Központ alapító okiratát Dormánd község Önkormányzatának
Képviselı-testülete 2009. március 25-én 12/2009. (III.25.) képviselı-testületi
határozatával 2009. július 1-i hatállyal hagyta jóvá. A szakfeladat rend 2010.
január 1-én lép hatályba, amely a régi szakfeladat rendet hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2009. július 1.
Felelıs: Laminé Antal Éva
polgármester

103/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
megtárgyalta a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó elıterjesztést,
és úgy határozott, hogy a 90/2009.(V.13.) határozattal módosított Társulási
Megállapodás alábbi pontjai visszavonásra kerülnek 2009. június 17. napjával:
-

Bevezetı rész Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
I. 1. pont 3. bekezdés
I. 6. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
I. 7. pont Városi Intézményi Központ Füzesabony Alapfokú Mővészeti
Iskolára vonatkozó rész
II. 2.2. pontja
II. 3.1. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
II. 3.2. b. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
II. 3.2. c. pont Városi Intézményi Központ Füzesabony Alapfokú
Mővészeti Iskolára vonatkozó rész
II. 6.1. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
II.6.12. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
II. 6.13. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része
VI. 1. pont Besenyıtelek Község Önkormányzatra vonatkozó része

Határidı: 2009. június 17.
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

104/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén megtárgyalta a
fogászati gép és fogászati szék beszerzésének forrásbiztosítására vonatkozó
javaslatot és úgy döntött, hogy forráshiány miatt 2009. évben nem tud forrást
biztosítani.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester

105/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Képviselı-testülete a Ktv. 34. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján az alábbiak szerint határozza meg a Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselıinek
2009.
évre
vonatkozó
teljesítménykövetelményei
értékelésének alapját képezı célokat:

I. Kiemelt célok
1. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének - az
abban megfogalmazott fejlesztési irányok figyelembe vételével történı
- végrehajtása.
2. Az önkormányzati beruházásokra vonatkozó döntéseinek végrehajtása.
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a központi és regionális pályázati
kiírásokra.
II. Tevékenységi célok
1. A Polgármesteri Hivatal eljárásai során törvényesen, a határidık
betartásával, szakszerően az alkalmazott jogszabályok naprakész
ismerete figyelembe vételével járjon el.
2. A Polgármesteri Hivatal eljárásai során az eddig megvalósított polgár
közeli és szolgáltató közigazgatást fejlessze tovább.
3. Az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett intézményekkel
kapcsolatos feladatok hatékony és szakszerő ellátása.
III.

Funkcionális és egyéb célok

1. Az
elfogadott
költségvetés
végrehajtása
a
gazdálkodás
törvényességének biztosítása a hatékonyság, a célszerőség és
takarékosság figyelembe vételével.
2. A helyi adók hatékony behajtása, az adóbevételek naprakész
nyilvántartása.
3. A képviselı-testület és a bizottságok mőködésével kapcsolatos
szervezési feladatok ellátása, a jegyzıkönyvek elkészítése, azok
határidıben történı felterjesztése.

4. A képviselı-testület által megalkotott rendeletek egységes szerkezetbe
foglalása, azok naprakész tartása.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı
Mikóné Kormos Erika mősz. irodavezetı
Dr. Bán János gyámhivatal vezetı
Rakuszné Zana Csilla okmányiroda vez.
106/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. június 17-i
ülésén a Zrínyi u. 21. sz. alatt lévı Rendezvények házának kialakítására
vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az épület átalakítása,
felújítása három ütemben készüljön el.
I. ütem:
Rendezvénytér kialakítása
Homlokzat javítás, felújítás nyílászáró cserével
A megvalósítására a fejlesztési alap terhére bruttó 16.700.000 Ft-ot
biztosít a 2009 évi költségvetésbıl.
II. ütem:
ÖNO épületrész belsı felújítása
A megvalósítására a fejlesztési alap terhére bruttó 5.600.000 Ft-ot biztosít
a 2010 évi költségvetésbıl.
III. ütem:
Tetıszerkezet felújítása
A megvalósítására a fejlesztési alap terhére bruttó 8.700.000 Ft-ot biztosít
a 2011 évi költségvetésbıl.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı
Mikóné Kormos Erika mősz. irodavezetı

107/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. június 17-én
megtartott ülésén megtárgyalta a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság javaslatát, mely a Füzesabony - Szihalom közötti kerékpárút
tervezésére vonatkozott és úgy határozott, hogy a Füzesabony - Szihalom
közötti kerékpárútra vonatkozó tervezéshez megelılegezendı bruttó 656.000 Ft
forrás kiegészítést nem támogatja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki irodavezetı
Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezetı

108/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-én
megtartott ülésén megtárgyalta a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság javaslatát, mely a Sportpályán lévı öltözı épület átalakítására,
felújítására vonatkozott és úgy határozott, hogy a beruházást az alábbiak szerint
támogatja:
Az épület átalakításával és minimális bıvítésével a jelenlegi funkció
megtartásával kialakításra kerülnek az uszoda kiszolgáló helyiségei.
Felújításra kerül a sportöltözı közlekedıjének padlóburkolata és a homlokzat
teljes felületének festése, valamint a közösségi helyiség padló burkolata.
A beruházás megvalósítására bruttó 11.200.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési alap
terhére.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás megindítására.

Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı
Mikóné Kormos Erika mősz. ir.vez.

109/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy hozzájárul
a forrásátrendezéshez a következı módon:
A 15/2009.(I.28.) határozatban foglalt összeg csökken 500.000 Ft-tal és így
5.500.000 Ft-ra módosul.
A 30/2009.(II.24.) határozatban foglalt összeg nı 500.000 Ft-tal és így
3.500.000 Ft-ra módosul.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı

110/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén megtárgyalta a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.
gépjármő beszerzési igényére vonatkozott, és úgy határozott, hogy Füzesabony
Város Önkormányzata a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. részére 1 db
tehergépjármő beszerzéséhez bruttó 20.000 eFt-ot biztosít a fejlesztési alapból.
Megbízza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy két héten belül a megfelelı
gépjármővet válassza ki.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı

111/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az
Egészségügyi és Szociális Központnál a következı álláshelyek véglegesen
megszüntetésre kerülnek.

Intézmény
Munkakör, Létszámcsökkentés
megnevezése besorolás, idıpontja
kulcsszám
Egészségügyi C/14
2009.07.31
és Szociális
Központ
D/14
2009.07.31
C/13
2009.07.31

Megszőnés oka

Megjegyzés

Feladatátszervezés Asszisztens

Feladatátszervezés Asszisztens
Feladatátszervezés Portás

A megszüntetésre kerülı álláshelyek 5 évig nem állíthatók vissza csak akkor, ha
a kötelezıen ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik.
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
tovább
foglalkoztatására nincs lehetıség.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir. vez.

Melléklet a 111/2009.(VI.17.) határozathoz
2009.01.01.
Módosítás I. 05.31
Módosítás II. 06.30
nyitólétszám
Intézmény
megnevezése Ktv. Kjt. Mt. Hszt. Ktv. Kjt. Mt. Hszt. Ktv. Kjt. Mt. Hszt.
Egészségügyi
43
-1
és Szociális
Központ
Városi
175
-3
-2
Intézményi
Központ
Polgármesteri 51
1
6
2
Hivatal
51
Város
összesen:

219 6
278

2

-4

-2
274

272

Intézmény
megnevezése
Egészségügyi
és Szociális
Központ
Városi
Intézményi
Központ
Polgármesteri
Hivatal

Módosítás III. 07.31. Módosítás III. 08.31.
Ktv. Kjt. Mt. Hszt. Ktv. Kjt. Mt. Hszt. Ktv. Kjt. Mt. Hszt.
-3

-4

-3
Város
összesen:

-4
269

265

112/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy hozzájárul
a forráspótláshoz a következı módon:
A kátyúzási munkákra a költségvetésben biztosított 6.250.000 Ft-on túl további
3.500.000 Ft-ot biztosít a hitel terhére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir. vez.
113/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta a képviselı-testület 2009. II. félévi munkatervét.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 17-i
zárt ülésén hozott határozatok
114/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy 3 millió Ft
összeget elkülönít ingatlanvásárlás céljára az árvizes alszámla céltartalékon lévı
egyenleg terhére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı

115/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i zárt
ülésén megtárgyalta és elfogadta Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala
ügyintézési határidejére vonatkozó beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
116/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy hozzájárul
a folyószámla hitelkeret 200.000.000 Ft-ra való módosításához.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir. vez.

117/2009.(VI.17.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. június 17-i ülésén
megtárgyalta a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
mely a 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsıdék és közoktatási

intézmények infrastrukturális fejlesztése címő pályázat keretében a Füzesabony
1090 hrsz-ú Honvéd út 21. szám alatt található Hétszínvirág Óvoda
tetıszerkezet felújítás pályázatának forrás kiegészítésére vonatkozott és úgy
határozott hogy a Füzesabony Honvéd út 21. sz. (1090 hrsz-ú) Hétszínvirág
Óvoda tetıszerkezet felújítására és magastetı ráépítésének forrás
kiegészítéseként bruttó 5.488.000 Ft átcsoportosításra kerül a 67/2009.(VI.29.)
határozatban a Sportcsarnok felújítására biztosított 8.500.000 Ft-ból jelen
határozattal az alábbiak szerint:
Megnevezés
Megítélt támogatás
Saját forrás
Összesen

Összeg
10.000.000 Ft
9.900.000 Ft
19.900.000 Ft

Jelen határozattal egyidejőleg a 67/2009.(VI.29.) határozatban biztosított összeg
bruttó 3.012.000 Ft-ra módosul, mely továbbra is rendelkezésre áll a
Sportcsarnok felújítási munkálataira.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki irodavezetı
Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezetı

