Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november
18-i nyilvános ülésén hozott határozatok
155/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
2010. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a következıképp határozza
meg.
I. Tervezés módszere
Feladatellátáson alapuló tervezés valósuljon meg.
A bevételek és a kiadások tervezésének módszere azonos kell, hogy
legyen.
II. Az ellátandó feladatok körének meghatározása
Az ellátandó feladatok körét 2010-ben nem kívánja növelni
Füzesabony Város Önkormányzata.
III.

Bevételek tervezése
Saját bevételek. Az intézményi mőködési bevételek közül az
étkezési térítési díjbevétel a meghatározó, ennek tervezése
elsısorban az önkormányzat rendeletében meghatározott térítési
díjak és étkezık létszáma alapján kell tervezni.
A térítési díjakat decemberben felül kell vizsgálni.
Az egyéb mőködési bevételeket a 2009. évi tény adat várható
inflációval (4,1%-kal) növelt összege alapján kell elıírni. Ide
tartoznak a bérleti díjak, illetve a közüzemi díjak
továbbszámlázásából keletkezı bevételek.
A kötvény kapcsán átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését és
hozamait a kötvényforrás felhasználási ütemtervben foglaltak
alapján, de legalább az információs füzetben jelöltek szerint
tervezni kell. A kötvényforrás-felhasználási ütemtervet
legkésıbb 2009. december 31-ig felül kell vizsgálni.
Saját bevételként vehetık figyelembe az igazgatási bevételek,
bérleti díjakból származó bevételek, valamint az önkormányzat
területén kiszabott különbözı bírságok.

Az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeket az
érvényes szerzıdés, illetve helyi önkormányzati rendeletben
szabályozott díjakkal kell figyelembe venni.
Átvett pénzeszközök
- OEP-tıl átvett pénzeszközök 2009. évi szinten.
- Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök érvényes
normatívák szerint.
- Egyéb címen átvett pénzeszközök érvényes szerzıdések,
megállapodások szerint.
- Szociális kiadásokra átvett pénzeszközök 2009. évi szinten.
Helyi adók
- Helyi adórendelet alapján kell tervezni.
- Tartalékot kell képezni a felajánlott IPA részre.

Átengedett bevételek
- A gépjármőadót az önkormányzat hatályos helyi adórendelete
alapján kell tervezni.
- Az SZJA bevételeket pedig a 2010. évi költségvetési törvény
elıírásai alapján kell figyelembe venni.
Költségvetési támogatás
2010.évi költségvetési törvényben meghatározottak alapján.
Felhalmozási bevételek
- A kommunális adó 100%-a (egy része már kötött a
szervezetfejlesztés miatt).
- A csatornamő üzemeltetésért és az ivóvíz minıség javító
berendezés használatáért fizetett bérleti díj összegét megállapodás
szerint.
- A kötvényforgatásból keletkezı bevételeket, hozamokat
felhalmozási bevételként kell kezelni. Tervezése minimum a
Volksbank által kiadott információs összeállításban foglaltak szerint
történik.
- Az elkülönített csatornaszámlán keletkezı bevételeket
mőködési bevételként kell kezelni.

IV. Kiadások tervezése
2010.évi engedélyezett létszámkeret.

Polgármesteri
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Megjegyzés

Létszámnövelés
indokolt az 1/2000
(I.7.)sz. SzCsM
rendelet szerint

Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 2. sz. melléklete
szabályozza a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit. A
Házi segítségnyújtás tekintetében 6 fı ellátottként kötelezı 1 fı szociális
gondozó alkalmazása. Füzesabony területén a jelenlegi adatok szerint 56 fı
veszi igénybe a házi segítségnyújtást és ıket 6 fı szociális gondozó látja el. A
szabályozás szerint ilyen ellátotti létszám esetén 9 fı gondozó szükséges. Idıs
nappali ellátás miatt szükséges az elıírásokhoz történı megfelelés miatt plusz 1
fı. 2010. évi tervezéskor az engedélyezett létszámkeretet növelni kell a Szociális
Központban 4 fıvel.

Személyi juttatás
a.) Alapilletmények
- A jóváhagyott engedélyezett álláshelyek alapilletményének tervezése,
betöltött álláshely esetén a tényleges illetménnyel, illetve a jogszabályban
elıírt besorolási bérrel. Forráshiány esetén a garantált illetményen felüli
juttatások átvizsgálása indokolt.
- Üres álláshelyek esetében, az álláshelyhez tartozó elıírt végzettséghez
rendelt besorolási bér legkisebb fokozata.

- Átsorolások
miatti alapilletmény
költségvetésében tervezendı.

növekmény

az

intézmény

b.) Pótlékok
Az osztályfınöki pótlék, illetve az egyéb pótlékok jogszabályban elıírt
maximális mértékben kerülnek megtervezésre.
c.) Illetmény kiegészítések
A hatályos jogszabályi elıírások alapján tervezendı.
d.) Helyettesítési díj, túlóra
A tantárgyfelosztás alapján minimális túlórakeret kerüljön meghatározásra (a
tantárgyfelosztás figyelembe vételével), melynek túllépése esetén mindig
írásbeli indoklás szükséges. Túllépés esetén meg kell vizsgálni a fegyelmi
felelısséget, és számolni kell a fegyelmi felelısségre vonással.
e.) Jubileumi jutalom
Okmányokkal igazolt jogosultsági alapon tervezendı.
f.) Napidíj
Hatályos jogszabály alapján tervezendı.
g.) Egyéb sajátos juttatások
Hatályos jogszabályok elıírásai alapján tervezendık.
h.) Ruházati költségtérítés
A jogszabályban meghatározott munkakörök esetében, a jogszabályban
meghatározott minimális mértékben kell tervezni.
i.) Közlekedési költségtérítés
2009. évi teljesített adatok növelve 4,1%-kal (várható inflációval).
j.) Étkezési hozzájárulás
A jogszabályi elıírásoknak megfelelı kötelezı minimális mértékben.
k.) Megbízási díj
A megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok személyi juttatási
kiadását a 2009. évi teljesítési szinten kell tervezni.
l.) Képviselık tiszteletdíja
A hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül megtervezésre.

m.) Bankszámlavezetés költségtérítése
Törvényi kötelezettségnek megfelelıen.

n) Állományba nem tartózók juttatásai
Itt kell megtervezni a megszőnt dolgozók valamennyi juttatását, illetve a
prémium évek juttatásait.
o) Köztisztviselık és közalkalmazottak szakmai képzésére 2009. évi szinten
pénzügyi keretet biztosít. Keret felosztása létszámarányosan történik.
A törvényi változások szükségszerővé teszik a közszolgálati szabályzatok
felülvizsgálatát.
A Városi Intézményi Központ közszolgálati szabályzatának tartalmáról 2009.
decemberében a Képviselı-testületet tájékoztatni kell.
Járulékok
Hatályos jogszabályok alapján tervezendı a társadalombiztosítási járulék, a
munkaadói járulék és az egészségügyi hozzájárulás.
Dologi kiadások
2009. évi teljesítés - csökkentve egyszeri kiadásokkal (évközi egyszeri
pótelıirányzatok) - mindez növelve a várható infláció (4,1%) mértékével.
Kivéve:
- Étkeztetés költségei
(A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadásokat a SODEXHO árakkal és
a 2009. évi átlagos étkezık számával kell tervezni.)
- Épület karbantartás költségei (elfogadott karbantartási terv alapján)
- A városi rendezvények terve és költségvonzata a MOB javaslata alapján
kerüljön beépítésre.
- 2009-ben a FÜV Kft. részére szerzıdések alapján fizetett összegek a
decemberben elfogadásra kerülı üzleti terv, illetve finanszírozási terv
alapján kerüljenek beépítésre.
- Utak kátyúzására tervezni kell 7.000.000 Ft összeget a költségvetésben.
- Karbantartások vonatkozásában a karbantartási terv kidolgozásához az
intézményvezetık által felállított rangsor alapján összesen 30.000 eFt
kerül tervezésre.
- A közüzemi díjak esetében a tervezéskori növekedés nem 4,1% ( a
várható infláció), hanem a közszolgáltatók esetében elfogadott mérték.

V. Beruházások, fejlesztések
A gazdasági program célkitőzéseit, az önkormányzati döntéseket, illetve a
jelenlegi pályázati lehetıségeket figyelembe véve a következı beruházások
várhatók 2010-ben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Járóbeteg ellátás bıvítés
Településrehabilitáció
Füzesabony - Szihalom kerékpárút tervezés
Közösségi úszómedence
Széchenyi István Általános Iskola magas tetı ráépítés
Hétszínvirág Óvoda tetıszerkezet
Széchenyi István Általános Iskola belsı aszfaltozás
Buszmegállók
Bika-köz felújítás
Zrínyi úti rendezvények háza kialakítás
Buszmegálló felépítmények

Lehetıség szerint pályázatok útján 2010-ben még megvalósulhatnak a
következı fejlesztések:
• parkolási problémák megoldása:
5.000.000 Ft
• utak, járdák karbantartása:
10.000.000 Ft
• forgalomirányító táblák pótlása:
250.000 Ft
• közterületek, parkok, játszóterek karbantartása:
300.000 Ft
• pályázati önerıkhöz pénzeszköz elkülönítés:
2.000.000 Ft
• panel plusz program támogatása:
3.000.000 Ft
• fogorvosi szék cseréje:
6.000.000 Ft
A fent említett összegek kalkulált összegek, a tényleges kivitelezési
költség a beruházás elıtt újra felmérendı.

Átadott pénzeszközök
Mőködési célú kiadások
- 2009. évi eredeti szinten, illetve érvényes megállapodások, szerzıdések,
határozatok alapján tervezendı, melyeket a jogszabályi változásoknak
megfelelıen felül kell vizsgálni.
- Fejlesztési célú kiadások
Érvényes megállapodás és az önkormányzati rendeletben meghatározottak
alapján.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
- Jogszabályi elıírások szerint
A tervezésnél bruttó módon kell figyelembe venni a juttatásokat (bevételi
oldalon központosított támogatásként, kiadási oldalon pedig a 100%-ban
megtervezett juttatásokat).

Tartalékok
Általános tartalékot kell képezni 10.000 eFt-os összegben.
Mőködési céltartalékot kell képezni intézményi-önkormányzati mőködési
jellegő pályázatok önerejeként 3.000 eFt-os összegben. Ezen felül tartalékot
kell képezni a különbözı számítástechnikai és egyéb gépek pótlására,
javítására, korszerősítésére 6.000 eFt-ot, úszómedence kivitelezése kapcsán
mőködési költségekre 3.000.000 Ft-ot. Az Egészségügyi Központ részére
3.000.000 Ft céltartalékot kell elkülöníteni.
Céltartalékként kell megtervezni az amortizációs alap, lakásalap, árvizes
alszámla 2010. évi várható összegét, amennyiben beruházáshoz, felújításhoz
nem rendeli az önkormányzat.
Lakossági kivitelezési munkák támogatásához tartalékalapot kell elkülöníteni
3.000.000 Ft összegben.
VI. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
A 2009. évi költségvetési törvény szerint általános és feladatalapú támogatásra
jogosultak a kisebbségi önkormányzatok. A támogatásra igénylés útján kerül
sor, amelynek feltételeit, szabályait a Kormány rendeletben határozta meg. Ez
nem változik a 2010. év tekintetében sem.
Füzesabony Város Önkormányzata az állami támogatáson felül a 2009. évi
költségvetésében 1.000 eFt-os támogatást biztosított a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére. 2010. évre vonatkozóan is 1.000 eFt támogatást határoz
meg a Képviselı-testület, amennyiben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
rendezvénytervet nyújt be.
A személyi juttatások esetében a hatályos rendeletben szereplı tiszteletdíjak
kerülnek megtervezésre. A járulékok között a jogszabályban meghatározott
mértékkel kell számolni. A dologi kiadások esetében pedig az állami támogatás
ismeretében tesz javaslatot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Ha a koncepció alapján történı tervezés következtében a hiány mértéke nem
vállalható, a következı hiánycsökkentési lépések kerüljenek kidolgozásra.
- Racionalizálásra vonatkozó lépések vizsgálata (belsı erıforrások
feltárása).
- Nem kötelezı feladatok csökkentése.
- Nem kötelezı feladatok elhagyása, felszámolása.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.
156/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
elfogadja a 2010-2014. idıszakra vonatkozó belsı ellenırzési stratégiai tervet.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.
Vasasné Dr. Zelei Mónika
Munkaszervezet vezetı

157/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
elfogadja a 2010. évre vonatkozó belsı ellenırzési tervet.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.
Vasasné Dr. Zelei Mónika
Munkaszervezet vezetı

158/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i képviselı-testületi ülésen a 2009. évi közbeszerzési terv módosítását
megtárgyalta, és azt elfogadta.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
159/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Bánik Bt-vel a temetık üzemeltetésére
kötött szerzıdést 6 hónapos idıtartamra meghosszabbítja 2009. november 20-tól
2010. május 19-ig.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
160/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. november 18-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 felújításának forrás kiegészítésére vonatkozott, és úgy határozott
hogy a Füzesabony, Honvéd út 21. sz. (1090 hrsz-ú) Hétszínvirág Óvoda
tetıszerkezet felújítására és magas tetı ráépítésének forrás kiegészítéseként
bruttó 9.832.854 Ft-ot biztosít a fejlesztési alap terhére.
Így a beruházás forrásösszetétele a következıkre módosul:
Megnevezés
Megítélt támogatás
Saját forrás
Összesen

Összeg
10. 000. 000 Ft
19. 732. 854 Ft
29. 732. 854 Ft

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Mikóné Kormos Erika mőszaki irodavezetı
Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezetı

161/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szilvásváradi
448/5 helyrajzi számú 6350 m2 belterületi ingatlan és a rajta felsorolt épületek
bérleti jogának árverésen történı meghirdetését elfogadja, és a kikiáltási árat
2.500.000 Ft + ÁFA/évben állapítja meg. A bérlınek kötelezettségként
elıírásra kerül, hogy 100 fı, füzesabonyi oktatási intézményben tanuló gyermek
ingyenes táboroztatását 7 napra biztosítania kell évente a nyári szünetben. A
bérleti szerzıdést határozott idıre, 2 évre kell megkötni a bérlıvel.

Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

162/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal
épületének takarításával továbbra is Tóth András Füzesabony, Szabadság út 81.
szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg. A takarítási szerzıdést 2010. január 1tıl 2014. január 01-ig köti.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika aljegyzı
Dudás Lászlóné gazd. irodavezetı

163/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Füzesabony Város városszintő
vagyonbiztosítása tárgyában 2010. évre vonatkozóan legalább 3 biztosítási
ajánlatot kér, majd azok alapján a 2009. december havi ülésen dönt a képviselıtestület.
Az ajánlat terjedjen ki az alábbiakra:
- a biztosítandó vagyonkör valamennyi vagyonra együttesen terjedjen ki,
- a biztosítási érték a 2009. évi beruházások összegével növekedjen,

- a biztosító kockázatvállalása terjedjen ki elemi és természeti kárra,
üvegkárra, tőzkárra, betöréses lopás elleni biztosításra, vezetékes-víz
kárra.
- az ajánlatok beérkezésének határideje: 2009. december 5.

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

164/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. november 18-i
ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy határozott, hogy nem
ír ki újabb közbeszerzési eljárást a számlavezetı pénzintézet kiválasztásához,
hanem a határozatlan idıre kötött szerzıdést továbbra is fenntartja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir.vez.

165/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Füzesabony Város Ügyészsége részére a
Füzesabony, Rákóczi út 62. szám alatt található ingatlanban a 13,95 m2
alapterülető helyiséget használatba adja földhivatali bejegyzés nélkül. A
használatba adással egyidejőleg a bérleti szerzıdés módosítása szükséges.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.

165-2/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést a
2009. november 18-i ülésén megtárgyalta, és úgy határozott, hogy igényt nyújt
be a Magyar Államkincstár felé a Füzesabony, Rákóczi út 62. szám alatti
megüresedett épületrész ingyenes átadására Füzesabony Város Önkormányzata
részére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.
166/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i ülésén az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a következı
határozatot hozza:
1.) Hozzájárul az Egészségügyi Központban 1 fı takarítói álláshely
feloldásához november hónaptól, egyidejőleg visszahelyez az
Egészségügyi Központ költségvetésébe 222 eFt-ot személyi juttatás és
járulék fedezetére.
2.) Forrást biztosít az Egészségügyi Központban az ultrahangfej pótlására
1.200.000 Ft összegben ingatlan értékesítés maradvány céltartalék terhére.
3.) Feloldja a 6/2009.(II.24.) költségvetési rendeletben zárolásra került
személyi, járulék és dologi kiadás céltartalékra helyezett összegének
2,5%-át és egyidejőleg hozzájárul, hogy visszahelyezésre kerüljön a
költségvetésbe.
A további 2, 5% visszapótlásra kerüljön a hitel elıirányzattal szemben.
4.) Az üres álláshelyek miatt eddig céltartalékon tartott összegbıl 9.439 eFt
visszapótlásra kerüljön a hitel elıirányzattal szemben.
5.) A Képviselı testület hozzájárul, hogy a Városi Intézményi Központ
többletbevételével szemben elıirányzatot képezzen a többletigényekre
1.730.000 Ft összegben.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazdálkodási ir.vez.

167/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy
a felsıoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történı
támogatását az alábbi tanulóknak ítéli oda a 2009. szeptember 01-tıl 2010.
január 31-ig terjedı idıszakra, öt hónapon keresztül 10.000 Ft összegben.

Név
Bársony Viktória
Berkes Anna
Bircsár Eszter
Garamhegyi Tamás
Gombás Krisztina
Ivády Viktor
Németh Diána
Németh Fruzsina
Varacskai Erzsébet
Veres Péter

Lakcím
Füzesabony Temetı út 41.
Füzesabony Dózsa Gy. út 78.
Füzesabony Kertész út 41
Füzesabony Egyetértés út 4./B
Füzesabony Dózsa Gy. Út 80.
Füzesabony Jókai út 8/A
Füzesabony Tábor út 14.
Füzesabony Szihalmi út 42.
Füzesabony Alkotmány út 30.
Füzesabony Egyetértés út 6/c.

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Antal Annamária közoktatási referens
Dudás Lászlóné pénzügyi irodavezetı

168/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-i ülésén megtárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság gépjármő
cseréjére vonatkozó javaslatot, és úgy határozott, hogy a jelenlegi gépjármő
ellenértékének beszámításával, használt terepjáró lízingeléssel (lízing idıtartama
minimum 60 hónap) történı beszerzésére 2.800.000 Ft és 3.300.000 Ft közötti
összeget biztosít az alábbi bontásban.

Jelenlegi gépjármő beszámítási összege:
A személyi juttatás és járulék megtakarítása terhére
biztosítható összeg:
A szükséges induló lízing díj (választott
gépjármőtıl függıen):
Összesen:

1.100.000 Ft
700.000 Ft
1.000.000 Ft –
1.500.000 Ft
2.800.000 –
3.300.000 Ft

A felhalmozási igény forrása a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság kötött
felhasználású normatív támogatása, amely azt is jelenti, hogy az
önkormányzatnak saját forrást a gépjármő beszerzéshez biztosítani nem
szükséges, csupán a felhalmozási kötelezettség vállalások saját keretének terhe
jelentkezik.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd.ir.vez.
Nagy Csaba HÖT parancsnok
169/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
a MÁV Zrt. tulajdonát képezı füzesabonyi 1377/24 hrsz-ú, 947 m2
nagyságú kivett út mővelési ágú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan)
tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c),
valamint e) pontjaiban foglaltakra tekintettel kezdeményezi a tulajdonos
MAV Zrt-nél a tulajdonjog megvásárlását.
Az ingatlan funkciója alapján a település közúti közlekedési rendszerének
szerves része, szerepe jelentıs a Miskolc – Budapest vasútvonal által két
részre osztott település városrészei közötti gyalogos és kerékpáros
közlekedés lebonyolításában. A tulajdonjog megszerzésével lehetıvé
válik, hogy az Önkormányzat a megszerzendı út karbantartását,
fejlesztését a település tulajdonában álló közutakhoz hasonló módon
végezhesse.
A Képviselı-testület felhatalmazza Füzesabony Város Polgármesterét,
hogy az ingatlan megvásárlása érdekében folytasson tárgyalásokat a
tulajdonos képviselıivel, majd az ennek eredményeképp kialakított
tartalmú megállapodás (különös tekintettel a vételár nagyságára, a

megfizetés módjára és ütemezésére) tervezetét terjessze a Képviselıtestület elé.
A Képviselı-testület az ingatlan megvásárlásáról - a pénzügyi forrás
egyidejő biztosítása mellett - külön határozatban dönt.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester

170/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. november
18-án megtartott ülésén megtárgyalta a HÉRA Alapítvány áramdíj hátralék
rendezéséhez nyújtott egyszeri támogatás által megítélt összegének 10 %
adomány befizetését, és úgy határozott, hogy támogatja a megítélt támogatás
10 %-nak, 122.038 Ft-nak adományban történı befizetését.
Forrás az általános tartalék.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir.vez.
Kelemen Zsuzsanna
Családsegítı Szolgálat vez.

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november
18-i zárt ülésén hozott határozatok
171/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. november 18-i
ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az önkormányzati
tulajdonú ingatlant bérlık tartozásának behajtása érdekében a vonatkozó
jogszabályok alapján minden jogi lépést meg kell tenni.
A képviselı-testület szükségesnek tartja megvizsgálni, hogy az önkormányzati
tulajdonú ingatlant bérlık rendelkeznek-e más településen ingatlannal.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı
Dudás Lászlóné gazd. ir.vez.
172/2009.(XI.18.) Képviselı-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. november 18-i
zárt ülésén megtárgyalta és elfogadta Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala
ügyintézési határidejére vonatkozó tájékoztatót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyzı

