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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. október 29-én 16 óra 03 perc kezdettel,
a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva képviselő, Bere Katalin képviselő, Koncz Imre
képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő.
Távol maradt: Suchné Szabó Edit képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző, dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal képviselője
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Kft. Ügyvezető, Szabó Lászlóné ESZI
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Dr. Imre Gábor háziorvos, Gazsóné Kovács
Andrea bölcsődevezető, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket és a lakosságot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Suchné Szabó Edit
képviselő jelezte, hogy külföldön tartózkodik. A kiküldött napirendeken kívül javasolja a
bejelentések között megtárgyalni a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kinevezését.
Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
HATÁROZAT
128/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 29-i ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Háziorvosi körzet betöltése, feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítása és pótbefizetés teljesítése
Előadó: Bere Károly polgármester, Balajti József ügyvezető
3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Bere Károly polgármester
4. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
5. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
6. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető
7. Javaslat az építményadó rendelet módosítására
Előadó: Bere Károly polgármester
8. Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1. napjától történő
ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
9. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Függelékének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
11. Bejelentések
11. 1 Füzesgyarmat, 0674/9 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész
értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester
11.2

Önkormányzati lakásértékesítésről szándéknyilatkozat
Előadó: Bere Károly polgármester

11.3

Kastélypark Fürdő vendéglátósainak kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kinevezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester

11.4
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Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkát kiegészíti azzal, hogy a napelemes
pályázat kivitelezője bevásárolta magát a közbeszerző cégbe, így összeférhetetlenség alakult
ki, melyet a támogató szerv feltárt és nem fizeti ki a 40 millió Ft-os támogatást. A kivitelező
viszont nem követeli ezt az Önkormányzattól, hiszen ez az Ő hibájából történt. Több
Önkormányzattal együtt vagyunk ebben a problémába, a döntés, fellebbezésre került, várják
az eredményét. A másik dolog pedig, hogy Molnár Zoltán úr, aki a törölközőgyárat szeretett
volna városunkban kialakítani, az utóbbi időben nem lehet elérni. Meg fogják tenni a
szükséges jogi lépéseket. Jó hír, hogy sikerült megoldani a 2. számú háziorvosi körzet
betöltését, mely kapcsán feladat ellátási szerződés kerül megkötésre, Dr. Imre Gábor doktor
úrral. A TOP program szépen halad előre. Október 26-án volt egy TÁMOP-os programmal
kapcsolatos megbeszélés, mely kapcsán sok program kerül megrendezésre Füzesgyarmaton.
Gyerekek voltak már táborozni Mezőkovácsházán, az Ösvény Alapítványnál lesz a holnapi
napon egy munkahelyi rendezvény, több civil program is lesz ennek köszönhetően. Két ülés
közötti tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek kérdése? Megállapítja, hogy nincs
hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Háziorvosi körzet betöltése, feladat-ellátási szerződés megkötése
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Imre Gábor urat. Dr. Sánta Tibor
háziorvos nyugdíjba vonult és Dr. Imre Gábor úrral kötöttek egy előszerződést a praxis
megvásárlásáról. A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság
elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Doktor úr a
bizottsági ülésen bemutatkozott, elmondta céljait, terveit. Szeretné, ha a szakmai anyagra is
bővebben kitérne. A bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Imre Gábor háziorvos: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy Báránd községben 21
évig volt háziorvos 2015. szeptember 1. napjáig. Ezt a tevékenységet azért fejezte be, mert
hosszú távon 3400 beteget képtelen volt ellátni, kisebb körzet működtetését szerette volna
ellátni. Szeptember közepén kereste meg Sánta doktor urat, akivel adásvételi szerződést
kötöttek a praxisról, valamint megkereste az Önkormányzatot a feladat ellátási szerződés
megkötésével kapcsolatban, mely 2015. január 1. napjától szólna. Jelenleg Püspökladányban
él, innen járna be, de szeretné igénybe venni a felajánlott szolgálati lakást. Szeretne részt
venni a város életében, a jövőben szeretné a munkáját a beteggondozásra fektetni, ezek miatt
szeretné igénybe venni a szolgálati lakást. Amit a szakmai programjában leírt, azt az előző
munkahelyén mind működtette, csak olyan dogokat írt bele, ami 3400 betegnél is működött.
Egy dolog nem működött, az információs portál. Erre véleménye szerint nagy szükség lenne,
hogy a betegeknek tájékoztatást tudjanak adni. A rendelési időt azért szeretné megváltoztatni,
mert ha délelőtti, délutáni rendelési időben vannak, a beteggondozás mellet előfordul, hogy ki
kell menni egy beteghez és elkerülhetetlen, hogy a délutáni rendeléseknél késések legyenek.
Azt szeretnék bevezetni, hogy egyszer rendelnének a nap folyamán, de megegyezés alapján
akár délután 5 órakor is jöhet a beteg, ha munkája miatt, akkor tudja megoldani. Az ügyeletet
az Orvosi Ügyelet Kft. fogja ellátni, Ő 13-14 éve ügyel a Kft.-nél, havi 15-20 órában, de már
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csak 12 órát vállal. Az ügyeletek 1/3-át ő fogja ellátni Szeghalmon. A felmerülő kérdésekre
szívesen válaszol.
Bere Károly polgármester: Januárban fog kezdeni doktor úr vagy decemberben?
Dr. Imre Gábor háziorvos: A TB azt mondta, hogyha megkapja a feladat ellátási szerződést a
jövő hét első két-három napjában, akkor beadja az ÁNTSZ engedélyt, az 8 nap mire jogerőre
emelkedik, ha 20-a környékén beviszi az ÁNTSZ engedélyt és a feladat átvállalási szerződést,
akkor január 1. napjával tud praktizálni.
Bere Károly polgármester: Bizakodóan várja a képviselő-testület a doktor úr tevékenységét.
Nagyon meg vannak elégedve a doktor úr életpályájával.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Sánta doktor úrnak volt magánrendelése reggelente, ezt doktor úr
is tervezi?
Dr. Imre Gábor háziorvos: Mindenképpen tervezi, a betegnek van erre igényük. Ehhez
szeretné felmérni, hogy a betegeknek mikor van erre igénye. Lesz arra lehetőség, hogy
telefonos megbeszélés után megegyeznek egy időpontban. Olyan magánrendelést nyitni,
amelyre a betegeknek nincs igénye, annak nincs értelme.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki támogatja a
határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
129/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. 2016. január 1. napjától kezdődően a füzesgyarmati 2. számú betöltetlen háziorvosi
körzetben területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időtartamra, háziorvosi
tevékenység végzésére feladat-ellátási szerződést köt a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társasággal (rövidített cégnév: “BÁRÁND 2.” Bt., székhely: 4150
Püspökladány, Kismester u 3., adószám: 22895718-1-09,cégjegyzékszám: 09-06007741, képviseli: Dr. Imre Gábor ügyvezető, háziorvos),
2. a feladat-ellátási szerződés 1. pont szerinti hatálybalépésének feltétele, Dr. Imre Gábor
részéről a praxisengedély megszerzése, a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság hatályos működési engedélyének megszerzése és az Országos
egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatalával a finanszírozási szerződés megkötése
3. az Önkormányzat a háziorvosi tevékenység céljára ingyenesen biztosítja a
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti Egészségügyi Központ 2. sz. háziorvosi
rendelőjét, eszközeivel és berendezéseivel és hozzájárul ahhoz, hogy a „BÁRÁND 2.”
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság a Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti
ingatlant fióktelephelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.
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Határidő:
Felelős:

a feladat-ellátási szerződés megkötésére 2015. november 15.
egyebekben 2016. január 01.
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Sok sikert és jó egészséget kíván doktor úrnak.
Távozott Dr. Imre Gábor háziorvos.
Második napirend
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása és pótbefizetés teljesítése
Előadó: Bere Károly polgármester, Balajti József ügyvezető
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Másodjára tárgyalja a testület ezt
az előterjesztést. Amiket az első megtárgyalásnál kifogásoltak, azok rendeződtek. Elhangzott,
hogy magának a veszteségnek az oka a rezsicsökkentés, és ezt az állam nem kompenzálja
teljesen. Emiatt kell az önkormányzatnak plusz befizetést teljesíteni. A bizottság mindkét
határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki támogatja a
határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
130/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint a Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagja, - úgy döntött, hogy a Karcagon,
2014. december hó 30. napján kelt társasági szerződésének 9. pontját (a társaság
gazdálkodásának szabályai) kiegészíti az alábbiakkal:
„A taggyűlés jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni a tagok
számára.
A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét kétszerese
A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés
gyakorisága).
Pótbefizetést a taggyűlési határozat meghozatalától számított 90 napon belül kell teljesíteni.
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.”
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Füzesgyarmat Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a fenti határozatnak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

szükség szerinti időben
Bere Károly polgármester

HATÁROZAT
131/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karcag
Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a tulajdoni
részesedésének arányában 155.000 Ft pótbefizetést teljesít a saját tőke visszapótlása céljából,
amennyiben Karcag Város és Berekfürdő Község Önkormányzata is vállalja a tulajdoni
részesedése arányában történő pótbefizetés teljesítését.
Felkéri a Polgármestert a pótbefizetés átutalására a feltételek teljesülése esetén.
Határidő:
Felelős:

értelem szerinti
Bere Károly polgármester
Harmadik napirend

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Kész lett a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer, ez azt
jelenti, hogy járási szinten lerakók jöttek létre, a településről ide kell elszállítani a hulladékot,
ahol előválogatás után Békéscsabára kerülnek a hulladékok. Az a gond, hogy van egy
díjpolitikai döntés, ami alapján minimum 15 millió Ft-tal többe kerülne a városnak ez a
rendszer, mint a mostani. Ez 35-40%-os emelést jelentene a lakosságnak. A
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság a
határozati javaslat mindkét részének elfogadását elutasította.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A határozati javaslat egyik része a
díjtételre vonatkozik, mivel nem ismerik, hogy hogyan számították ki a díját, ezért a bizottság
nem támogatta a javaslat elfogadását. A másik részét a bizottság támogatta.
Bere Károly polgármester: Zs. Nagy Sándor képviselő vett részt ezen a megbeszélésen.
Megadja a szót a képviselőnek.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságnak
ad igaza, nem csak a nyilatkozatot fogadjuk el, amivel nem is lenne gond, hanem azt is, hogy
vállalják 5 évig a díjtételek befizetését is.
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Bere Károly polgármester: Hétfőn kerül sor a központi lerakónak az átadására, melyen részt
fog venni. Valószínűleg a novemberi testületi ülésre vissza fog kerülni ez a téma és el fog
jönni a DAREH képviselője. A karcagi céggel jól együtt tud működni az Önkormányzat, 6
millió forintból kijön az önkormányzat a hulladék elszállítás kapcsán.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, azt javasolja, hogy a határozati javaslat egyik
pontját se támogassa testület. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot nem fogadta el.
HATÁROZAT
132/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót
és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy.
határozata szerinti tartalommal nem fogadja el,
2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek,
továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót,
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett
nem vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.
Felelős:
Határidő:

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző a határozati kivonat megküldéséért
2015. október 29.
Negyedik napirend

Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Nagyon szép és
részletes munkának tartja a beszámolót. A bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló
elfogadását.
Bere Károly polgármester: Felkéri Károlyi Zsigmondné óvodavezetőt, hogy a lakosság
részére is mondjon egy rövid tájékoztatót.
Károlyi Zsigmondné óvodavezető: Köszönti a jelenlévőket. Egy kissé hosszúra nyúlt a
beszámoló, ez az új szabályzatok előírásai miatt történt. Vannak pedagógus elvárások, ezeket
hogyan teljesítik az óvodában, mit teljesítettek a munkatervből, ezeket tartalmazza a
beszámoló. Jönnek a szakmai ellenőrzések, minősítések ezek alapján fogják a pedagógusokat
értékelni. Azért készült ilyen táblázatos formában, hogy a szakértők könnyebben át tudják a
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dokumentumokat ellenőrizni. Elmondja, hogy amit beterveztek, azt teljesítették is. Ebben
nagyon sokat segített az Önkormányzat és a Városgazdálkodási Kft. A gyerekek felkészítése
az iskolára véleménye szerint megtörtént. A kérdésekre szívesen válaszol.
Vida Imre képviselő: Annak idején 200 férőhelyes óvoda épült meg. Most jelenleg kb. 7-szer
20 fős csoportban vannak a gyerekek, ez 140 gyermeket jelent. Ezt a gyermek létszámot 6
csoportba is be lehetne tenni. Ezt a pedagógus létszám miatt is kérdezi. A demográfiai adatok
hogy alakulnak?
Károlyi Zsigmondné óvodavezető: Jelen pillanatban 157 gyermek jár az óvodába, 7
csoportban. Ez 21 fős átlag létszámot jelent. Óvodapedagógusban hiány mutatkozik,
szeptemberben 1 főt fel tudtak venni. Jelenleg egy csoportban egy óvodapedagógus dolgozik,
a többiben kettő. Nem dolgozik több óvónő, mint amennyinek lenni kellene. 2 pedagógia
asszisztens segíti a munkájukat. Törvény szerint 3 csoportra jár 1 pedagógiai asszintenst.
Továbbá közfoglalkoztatottak segítik a munkájukat, akik érettségivel rendelkeznek.
Bere Károly polgármester: Hamarosan ki fognak öregedni az óvónők, ezért is próbálja
motiválni a fiatalokat a pedagógus pálya felé.
Károlyi Zsigmondné óvodavezető: Jövőre is nyugdíjba megy egy kolleganő, és az azt követő
évekbe is évente 1-2 kolleganő. A demográfiai hullám tavalyelőtt érte el az óvodát, amikor
egy csoportot meg kellett szüntetni. Most úgy néz ki, hogy a jelenlegi 157-es létszámot tudják
tartani. A köznevelési törvény úgy írja elő, hogy 13 főtől már csoportot lehet alapítani, és 25
fő a maximum csoportlétszám, e fölött már fenntartói engedély szükséges.
Zs. Nagy Sándor képviselő: 23 fő 6 éves van? Jövőre egy első osztály indul?
Károlyi Zsigmondné óvodavezető: Van 22 fő 7 éves, tehát összesen 55 gyermek mehet jövőre
iskolába.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki elfogadja az óvoda
beszámolóját, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
HATÁROZAT
133/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester
Ötödik napirend

Beszámoló a Bölcsőde munkájáról
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
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Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Megköszöni a
precíz és szakmailag alátámasztott beszámolót. A bizottság egyhangúlag támogatta a
határozati javaslatok elfogadását.
Bere Károly polgármester: Felkéri a bölcsődevezetőt, hogy pár szóban ismertesse a
beszámolóját.
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Köszönti a megjelenteket. Szerencsére a
bölcsődében még nincsenek olyan kikötések, mint az óvodában, de az a tendencia mutatkozik,
hogy itt is bevezetésre fog kerülni a gondozás mellett a nevelés is. 2016. január 1. napjától
felsőfokú végzettségűket beteszik a ped. 1 ped. 2 kategóriába. Diplomás kisgyermeknevelőkre
fognak igényt tartani. A beszámolóban szerepel, hogy a születések száma 2015. október 1.-ig
31 fő volt. A bölcsődét igénybe vevők száma 54 fő volt. Június 1. napjától sikerült a létszámot
34 főre megemelni. A jelenleg meglévő 31 főt, várhatóan sikerül feltölteni. Átmenetileg
várható egy várólista, amíg a gyermekek el nem mennek az óvodába. 15-16 gyermek megy át
óvodába.
Ibrányi Éva alpolgármester: Megdöbbentőnek tartja, hogy a tervek szerint a bölcsődében nem
csak gondozás, hanem nevelés is lesz. Reméli, hogy ez nem fog megvalósulni.
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: A bölcsődében nincs kötelező foglalkozás. A
kisgyermekgondozó leül az asztalhoz, előkészíti a gyurmákat, színezőket, a gyermekek nagy
része szabadon bekapcsolódik. Ez alatt a másik kisgyermekgondozó felügyeli a játszó
gyermekeket. Különböző konferenciákon ezt hallották, hogy hamarosan bevezetésre kerülnek
a kötelező foglalkozások. A szülők részéről nagyok az elvárások. Hagyni kellene a gyerekeket
játszani, melyből nagyon sokat tudnak tanulni.
Ibrányi Éva alpolgármester: Nagyon reméli, hogy ennek a dolognak a szakma is ellen fog
állni. Gratulál a bölcsőde működéséhez, véleménye szerint a Füzesgyarmati Bölcsőde nagyon
jól működik.
Bere Károly polgármester: A TOP Programot áttekintve két intézmény felújítása lenne a
legfontosabb. Az egyik a Napközi Konyha a másik pedig a bölcsőde. Nyílászárók cseréje és
az udvar rendbe tételére lenne szükség. A Szociális és Humánügyek Bizottság Kovácsné
Czeglédi Mária Tündét javasolta a Füzesgyarmati Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába
delegálni. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki elfogadja a Füzesgyarmati Bölcsőde
beszámolóját, valamint a 2015-2019. évi Továbbképzési Program Szabályzatát és a 20152016. évi Továbbképzési Tervét az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
HATÁROZAT
134/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
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Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde
beszámolóját elfogadja, valamint a 2015-2019. évi Továbbképzési Program Szabályzatát és a
2015-2016. évi Továbbképzési Tervét 2015. november 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Megbízza a Címzetes Főjegyzőt, hogy a testület döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző

Bere Károly polgármester: Füzesgyarmati Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumba Kovácsné
Czeglédi Mária Tünde képviselőt javasolja delegálni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Elfogadja a felkérést. Bejelenti személyes
érintettségét.
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselőt
ne zárják ki a szavazásból, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül, elfogadta.
HATÁROZAT
135/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
képviselőt a személyes érintettsége miatt nem zárta ki a szavazásból.
Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy a Füzesgyarmati Bölcsőde Érdekképviseleti
Fórumba Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselőt delegálja a testület, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag – tartózkodás
és ellenszavazat nélkül - elfogadta.
HATÁROZAT
136/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde
Érdekképviseleti Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. november 1-jei hatállyal
jóváhagyja.
Az érdekvédelmi fórumba Kovácsné Czeglédi Mária Tündét delegálja.
Megbízza a Címzetes Főjegyzőt, hogy a testület döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
Hatodik napirend

Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
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Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Több kérdés is
felmerült az ülésen. Legfőképpen az, hogy hogyan lehetne még átláthatóbbá tenni, hogy hány
vendéget hoz az iroda munkája Füzesgyarmatra. Milyen egyéb plusz bevételeket hoz, azon
kívül, ami a táblázatban fel van tüntetve. A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
támogatta a beszámoló elfogadását.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Szintén egy
szakszerű beszámolót olvashattak. Köszöni a részletes beszámolót. Felvetődött, hogy év
végére mennyi lesz a mínusz? Felvetette a bizottsági ülésen, ha ilyen sok pályázatot hoz az
iroda, ebből nem lehetne-e a bérjellegű illetve a dologi kiadásokat átcsoportosítani? A
bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: Köszönti a megjelenteket. 1998-ban
alapították az irodát Szeghalmon, 2013-tól Füzesgyarmaton működik. A munkájuk szakmai
színvonalát a Magyar Turizmus Zrt. ellenőrzi. Az iroda nyitvatartási ideje hétköznapokon 917 óráig, szombaton 10-15 óráig. Az irodában szakképzett, nyelvvizsgával rendelkező
emberek dolgoznak. Felsőfokú angol, német nyelvvizsgával rendelkeznek, illetve anyanyelvű
orosz nyelvtudással. Az Észak-Békési Térség 13 településére terjed ki az iroda munkája.
Ezeknek a településeknek a látnivalót, rendezvényeit töltik fel három nyelven ország online
turisztikai adatbázisába. Akinek konkrétan marketing tevékenységet látnak el, az a Szeghalmi
Kistérség települései. Két honlapot kezelnek az egyik a sarretitura.hu valamint a sarretlife.hu.
A füzesgyarmati honlapra is rendszeresen töltenek fel híreket. Minden csütörtökön küldenek
ki hírlevelet több mint 1000 email címre. Szívesen lát mindenkit az irodában. Az éves
rendezvény naptárra nagyon büszke, mely a sarretitura.hu oldalon jelenik meg. Több
kiállításon vesznek részt belföldön és külföldön is. A térségben is igyekeznek ott lenni a
városnapokon, falunapokon. Az Erdélyi magyar újságokban folyamatosan jelennek meg
hirdetéseik. Érkeznek is erről a területről vendégek. Pályázati úton tudnak konferenciákat
szervezni, pályázat útján sikerült a Hegyesi János szobrot felállítani vagy a Hungarikum
pályázat. Az irodához tartozik az Amondó helyi újság szerkesztése is. Az iroda feladata a
testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése. Táblázatban foglalta össze, hogy hány olyan
projekt volt, amely a település turisztikai feladatait támogatta meg. Két év alatt ez 36 millió
forintot jelent. Véleménye szerint az iroda a helyi társadalom életébe beépült, rendszeresen
keresik fel őket a helyiek is. 100%-os az iroda minősítése, ezt a Turizmus Zrt. méri. Tavaly
próbavásárlást tartottak az irodában, háromnyelvű email megkeresés érkezett tőlük és
telefonon is érdeklődtek, amelyek alapján felmérték az iroda teljesítményét. Jelenleg
testvérvárosi pályázatuk van elbírálás alatt, amely angol nyelven, közvetlenül Brüsszelbe
került benyújtásra. Mai napon jelent meg a Hungarikum pályázat, amely a Helyi Értéktár
Bizottság tevékenységét hivatott támogatni.
Bere Katalin képviselő: A romániai újságokban való megjelenés egyre több az erdélyi
vendéget csalogat Füzesgyarmatra. Amondóban folyamatosan található fürdő kupon, mely
kedvezményes belépésre jogosít. Megrendezésre került a Kincskereső Élménytúra, melyen
kb. 80 fő vett részt. Ezt nagy eredménynek tartja.
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Bere Károly polgármester: Júniusban történt meg az első fotópályázat, ezt is nagyon jó
ötletnek tartja.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az anyagban többes számban szerepel az, hogy
testvérvárosok. Hány testvérvárosa van a településnek? Az Amondónak fizetett szerkesztője
van, akkor a Tourinform Iroda mit szerkeszt még rajta? Az említett tanulmányutak milyen
módon vannak finanszírozva?
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: A tanulmányutak a megyei részben
szerepelnek.
Bere Károly polgármester: A Turisztikai Egyesület finanszírozza.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Füzesgyarmatról nem volt senki ezeken az utakon?
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: Nem volt.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: És ha megy valaki, akkor azt ki fizeti?
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: Az Önkormányzat még egy tanulmányi
úton való részvételt sem támogatott. Ha volt ilyen út, akkor a Körös- Sárrét Turizmusáért
Egyesület fizette a részvételi díjat. Pályázat ad erre fedezetet. Évente egy tanulmányutat
szervez az egyesület. Ami a Megyei Tourinform Iroda beszámolójában szerepel, azt pedig az
Országos Tourinform Szövetség támogatja. Ezt a beszámolót azért tette bele az anyagába,
mert abból kitűnik, hogy a térség mekkora összegben részesül. Ez annak köszönhető, hogy a
térség sok rendezvényhez kapcsolódik, sokszor a megyével közösen finanszírozzák. A megyei
összefogás több lehetőséget nyújt és spórolási lehetőséget jelent.
Bere Károly polgármester: A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy Bors
településsel alakult ki szoros kapcsolat. Borsnak van több testvérvárosa. Szóba jöhet még
Illyefalva, mely Erdélyben található. Szeretné, ha Lengyelország irányában sikerülne
kapcsolatot kialakítani, illetve német vagy osztrák kapcsolatot. Az irodavezető asszony
leginkább a lengyel kapcsolatok kialakításával bízta meg. Az Amondó szerkesztőjével
kapcsolatosan elmondja, hogy ő tördeli és szerkeszti az anyagot, az iroda pedig összeszedi a
cikkeket és átadják a részére.
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: Volt kint Lengyelországban, ahová vitt
lengyel nyelvű programfüzeteket a térségről és igyekezett olyan kapcsolatokat kialakítani, ami
a jövőben segíti az együttműködést.
Bere Károly polgármester: Felkéri az irodavezetőt, hogy a Hungarikum pályázattal
kapcsolatosan adjon egy rövid tájékoztatást.
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető: Maximum 3 millió Ft-os összeg, amire
lehet pályázni. Tavaly 1,5 millió Ft-ot nyert az iroda. Előfinanszírozott pályázat és 100%-os
támogatást biztosít. A tavaly megnyert összeget a napokban kerül elszámolásra.
Bere Károly polgármester: Aki támogatja a beszámoló elfogadását, az kézfelemeléssel
jelezze.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
HATÁROZAT
137/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Hungarikum pályázatot beadja az
Önkormányzat 3 millió Ft értékben, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a pályázat beadását elfogadta.
HATÁROZAT
138/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi
Minisztérium 2015. évi pályázati felhívása alapján a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására (kód: HUNG-2015) 100%-os támogatottságú pályázatot nyújt be 3 millió Ft
értékben.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2015. november 16.
Bere Károly polgármester
Hetedik napirend

Javaslat az építményadó rendelet módosítására
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Régen kül- és
belterületre volt osztva a település, most pedig 6 zóna van kijelölve, annak érdekében, hogy a
különböző gazdasági szereplők megfelelően legyenek terhelve. Vannak kiemelt területek,
amelyek kedvezményben részesülnek. Az előterjesztés minden területre 10%-os emelést
javasol. Az előterjesztést a bizottság 5 igen szavazattal- egyhangúlag támogatta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottságnak volt egy módosító
javaslata, hogy kerüljön külön a 10%-os emelés és a törvényességi észrevétel. A 10%-os
emelést javasolja a bizottság elnapolásra, emlékszik, hogy korábban született egy testületi
határozat az emelések mértékéről, azt kellene megnézni és egy hónap múlva tárgyalják újra.
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Az egységes 10%-os emeléssel nagy eltérések alakulnak ki. A törvényességi észrevételt
támogatja a bizottság.
Bere Károly polgármester: Szeretné, ha a testület mondana ötletek, ami alapján a novemberi
testületi ülésre ki tudják dolgozni az új tervezetet.
Koncz Imre képviselő: Keressék elő azt a bizonyos határozatot és a bizottsági ülésen
megtárgyalják.
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a módosító javaslatot, mely szerint az építményadó
10%-os emeléséről szóló előterjesztést vegye le a testület a napirendről és a novemberi
testületi ülésen tárgyalja újra az építményadó emelés mértékét, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
139/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadó 10%-os
emeléséről szóló előterjesztést levette a napirendről és a novemberi testületi ülésen tárgyalja
újra.
Határidő:
Felelős:

2015. november testületi ülés
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a törvényességi felhívás alapján az építményadó
rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az önkormányzat építményadóról szóló 4/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
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„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).”
(2) A R. 3. § (a) pontja helyébe az alábbiak lépnek:
(mentes…)
a.) „a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló épület (építmény) feltéve, hogy az nem
vállalkozási tevékenység folytatására létesült”

2. §
Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2015. október 29.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2015.október 29.
Nyolcadik napirend
Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1. napjától történő
ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Gyakorlatilag kettéoszlik a gyermekvédelmi ellátás, ami a
gyermekek védelembe vételével kapcsolatos az a járási központhoz fog tartozni, a többi
alapellátás az megmarad helyben. A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a
szót a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A határozati
javaslatot a bizottság egyhangúlag támogatta.
Távozott Ibrányi Éva alpolgármester
A képviselő-testület 9 tagjából 7 képviselő van jelen.
Szabó Lászlóné ESZI telephely-koordinátor: Köszönti a megjelenteket és a lakosságot. A
lakosságra nézve semmilyen változás nem lesz, továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Dévaványai központja működteti a helyi intézményt, ha
ezt a testület elfogadja. Személyi kérdésekben nem lesz változás. A Szeghalmi Járási
Központhoz fognak bekerülni a védelemben lévő családok gyermekei. Az alapellátások
maradnak Füzesgyarmaton.
Bere Károly polgármester: Jelen van a Szeghalmi Járási Hivatal képviselője. Megkéri, hogy
szóljon egy pár szót. Megkérdezi, hogy menyiben érinti őket?
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dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal képviselője: A gyámhivatali részét fogja annyiban
érinteni, hogy a kommunikáció, hogyan fog zajlani, mennyire lesz gördülékeny.
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslat elfogadását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
140/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
1. Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módját, szervezeti kereteit, a feladatra kötött
ellátási szerződést felülvizsgálta és 2016. január 1. napjától továbbra is a Szeghalom
Kistérségi Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény 5525. Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti telephelye útján
kívánja a feladatot ellátni.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szeghalom
Kistérségi Társulás elnökét, hogy jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
működéshez szükséges dokumentummódosításokat a jogszabályban meghatározott
időpontig készíttesse el.
Felelős:
Határidő:

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
azonnal
Kilencedik napirend

Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság és a Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az év elején
megalkotott rendelet felülvizsgálata történt meg. Névre szóló számlákat kell benyújtani, az
azonnali települési támogatás esetében is szükséges. Gyógyszerköltségek esetében pedig nem
szükséges. 100. 000.- Ft-ban kívánják meghatározni a támogatás mértékét. A szilárdhulladék
elszállítása alóli mentesség esetében pedig az összeghatárt szeretnék emelni. A lakhatási
támogatás esetében névre szóló számlát kell benyújtani. A karácsonyi utalványok és a
beiskolázási utalványok kerülnek kiosztásra, amennyiben az Önkormányzat költségvetése ezt
megengedi. A nyugdíjasok karácsonyi utalványa 60 éves korhoz kötött.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az önkormányzat szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott feladatkörében eljárva – a Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság véleménye kikérése után - a
következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.
18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdését hatályon kívül
helyezi
(2) A R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke a közüzemi díjhátralék 50 %-a, de maximum 100 ezer Ft.
lehet. Az önrész 30 napon belül történő befizetése esetén történik a támogatás átutalása. A
határidő elmulasztása jogvesztő.”
(3) A R. 12. § (4) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre
módosul.
„(4) Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi az iskolakezdési
támogatás minden általános és középiskolai tanulóra kiterjed, amelynek mértéke 3 illetve 5
ezer Ft.”
(4) A R. 16. § (5) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„(5) A támogatott köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát benyújtani a
Szociális Csoporthoz. Aki ezt elmulasztja, az a következő 6 hónapban elesik e támogatástól.”
(5) A R. 17. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„(4) Az azonnali támogatás megállapítására a Polgármester jogosult. A támogatott
köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát vagy nyugtát benyújtani készpénzes
támogatás esetén a Szociális Csoporthoz.”
(6) A R. 19. § (1) a) és b) pontja helyében az alábbiak lépnek:
„a/ a 75. év feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a korhatárt), akiknél
az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az ÖNYM legkisebb összegének a
kétszeresét,
b/ a 75. év feletti egyedül élő személy, akinél a havi jövedelem nem haladja meg az
ÖNYM legkisebb összegének két és félszeresét”
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(7) A R. 20. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„(2) A támogatás a fűtési idényre (október-március) korlátozódik és csak tűzifa vagy
utalvány formájában nyújtható, illetve a közszolgáltatónak utalható át. Az utalványban
nyújtott támogatással az utalvány átvételétől számított 30 napon belül névre szóló számlával
kell elszámolni. Amennyiben ez elmarad, úgy további támogatás 6 hónapig nem adható.”
(8) A R. az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. §
Nyugdíjasok ünnepi támogatása
(1) Minden füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező 60 év feletti személy részére
évente egyszeri karácsonyi támogatás adható 3 ezer Ft. értékben, utalvány formájában.
(2) A támogatás kifizetéséről a Polgármester intézkedik.”
2. §
Ez a rendelet 2015. november 1. napján, az 1. § (3) bekezdése 2015. szeptember 1. napjától
lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2015. október 9.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
c. főjegyző

Kihirdetve: 2015. október 29.
Tizedik napirend
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Függelékének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Felkéri Főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző: Folyamatosan figyelemmel kísérik az önkormányzati
feladatellátást és annak a változásait. Sánta doktor úr nyugdíjba vonulása miatt, szükségessé
vált a feladatellátás átvétele, ezt a kormányfunkciót szerepeltetjük. Ez a szabályzat 3. számú
függelékében fog szerepelni. Technikai jellegű módosításról van szó, mely határozati
formában történik meg.
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót
a bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan támogatja
az elfogadását.
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Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslat elfogadását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
141/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja a szervezeti és
Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét.
2015. 01.01. hatállyal a 096010 – Óvodai intézményi étkeztetés és a 096020 – Iskolai
intézményi étkeztetés kormányzati funkciókat törli, és helyettük, a
096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
kormányzati funkciókat jegyzi be, és kiegészíti a
104035 – Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 – Munkahelyi étkeztetés bölcsődében kormányzati funkciókkal.
A függeléket 2015. október 1-jei hatállyal kiegészíti a 072111 – Háziorvosi alapellátás
kormányzati funkcióval, és törli a 011140 számú kormányzati funkciót.
Felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást
végezze el, és arról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2015. november 2.
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
Tizenegyedik napirend
Bejelentések

11. 1 Füzesgyarmat, 0674/9 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész
értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Bejelenti személyes érintettségét. Ibrányi Éva alpolgármester nincs
a teremben, ezért felkéri Vida Imre képviselőt, hogy vezesse le a napirendet.
Vida Imre képviselő: Az előző testületi ülésen vételi szándékot jelentett be Bere Zoltán és
társai. Erről megtörtént az értékbecslés. Javasolja, hogy Bere Károly polgármestert ne zárják
ki a szavazásból. Aki elfogadja az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
142/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly polgármestert a
személyes érintettsége miatt nem zárta ki a szavazásból.
Megérkezett Ibrányi Éva alpolgármester
A képviselő-testület 9 tagjából 8 képviselő van jelen.
Vida Imre képviselő: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag támogatta.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta a 100. 000.- Ft értékű vételárat.
Vida Imre képviselő: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a határozati
javaslatot a 100. 000.- Ft értékű vételár kiegészítésével, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
143/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti Bere Zoltán és társai
részére a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 0674/9 hrsz-ú, a. alrészletű 1807 m2
területű, 0,00 Ak értékű, kivett udvar műv. ágú, ingatlannak 124449/142340 önkormányzati
tulajdoni hányadát 100 (Egyszáz) ezer Ft vételár ellenében.
A tervezett telekalakítás és a bejegyzés költségei, valamint az ingatlan értékbecslés 20 eFt.
díja is, a lebonyolítást követően a vevőt terheli.
A képviselő-testület felkéri az Alpolgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és
aláírására, valamint a telekalakítási engedélyezés lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:
11.2

2015. december 31.
Ibrányi Éva alpolgármester

Önkormányzati lakásértékesítésről szándéknyilatkozat
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Dr. Barta Krisztina doktornő jelezte, hogy meg szeretné vásárolni
az önkormányzati lakást, amit jelenleg bérel. Készült a lakásról egy értékbecslés. A
felmérések alapján 9. 600. 000.- Ft értékű a lakás, melyből levonható 1. 262. 000.- Ft
értéknövelő beruházás, az önkormányzat adhat 20%-os kedvezményt, így 6. 672. 000.- Ft
vételár szerepel a javaslatban. Először azonban társasházzá kell nyilvánítani a 6 lakásos
ingatlant, csak így mehet az értékesítés. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok
elnökeinek.
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag támogatta az értékesítést.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta az értékesítést.
Bere Károly polgármester: Úgy szeretné doktornő megvásárolni, hogy 5 millió forintot
hitelből, a fennmaradó részt (1. 672 eFt) pedig havi részletekben (139. 400.- Ft) egy év alatt
fizetné meg. Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
144/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete társasházzá alakítja a
Füzesgyarmat, Kossuth u. 8. sz. alatti 6 lakásos ingatlanát.
Felkéri a Polgármestert, hogy a társasház alapító okiratát készíttesse el és azt írja alá.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos
tulajdonában lévő Füzesgyarmat, Kossuth u. 8. sz. alatti társasházban a 10/A/1. hrsz. alatti
lakást. A vételár 6. 672 (Hatmillió-hatszázhetvenkettő) ezer Ft., amelynek megfizetése az
alábbiak szerint történik: a szerződés aláírásakor a vevő 5 (Öt) millió Ft-ot megfizet az
eladónak, a fennmaradó rész (1. 672 eFt.) pedig havi részletekben (139. 400.- Ft.) 1 (Egy) év
alatt fizetendő meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:
11.3

2015. november 30.
Bere Károly polgármester

Kastélypark Fürdő vendéglátósainak kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A kérelem arról szól, hogy az idei évben nyitott egy büfét a
Kastélypark Kft. a fürdő területén, amelynek működése konfliktust okozott a szolgáltatóház
vállalkozóinak. A vállalkozók kérik az Önkormányzatot, hogy jövőre ne nyisson ki a büfé és
az Önkormányzat tartsa magát a korábbi megállapodáshoz. Kártalanítsa őket az
Önkormányzat, azzal, hogy engedje el a földbérleti díjat. A Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta.
Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
nem támogatta a kérelem elfogadását.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag javasolja
a kérelem elutasítását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Egyetért a bizottságok
javaslatával, egy válaszlevelet fog küldeni. Aki egyetért azzal, hogy utasítsák el a kérelmet, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a kérelem elutasítását elfogadta.
HATÁROZAT
145/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat, Kossuth utca
90. szám alatti társasház vendéglátósainak kérelmét elutasította.
Felkéri a Polgármestert a válaszlevél megírására.
Határidő:
Felelős:
11.4

azonnal
Bere Károly polgármester

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kinevezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Törvényi előírás ennek a bizottságnak a megléte. A Közbeszerzési
Bíráló Bizottság tagjainak javasolja Kovács Mártont, Csák Zsoltot és Szélpál Ildikót. Sándor
Gyuláné helyét vette át Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető. Megállapítja, hogy nincs több
hozzászólás. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
146/2015. (X. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
döntéshozó tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki:
Elnök:
Tagok:

Kovács Márton
Szélpál Ildikó
Csák Zsolt

(a.n.: Furkó Rozália, sz: Szeghalom, 1979. 10. 25.)
(a.n.: Kovács Ilona, sz: Szeghalom, 1980.01.12..)
(a.n.: Berczi Margit Ibolya, sz.: Szeghalom, 1979.07.30.)

A Képviselő-testület továbbá megerősíti a Polgármester 2015. július 17-én két ülés között
hozott döntését, melyben a fentebb megnevezett tagokat jelölte ki a „Kossuth Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Energetikai Felújítása Füzesgyarmaton” című
közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaiként.
Felkéri a C. főjegyzőt a megválasztottak kiértesítésére.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

dr. Makai Sándor c. főjegyző

Bere Károly polgármester: Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. átvette az orvosi ügyelet
végzését Szeghalom térségében. Diszpécserszolgálaton keresztül lehet őket elérni, a
következő telefonszámokon: 06-70-3703-104 valamint a 104-es és 112-es számon is. A
honlapra is fel fog kerülni az elérhetőség. Átadja a szót a testület tagjainak.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Felhívja a lakosság figyelmét, hogy 6.
alkalommal kerül megrendezésre az Adventi Börze december 11-én, melyre szeretettel várják
a felajánlásokat, elsősorban a gyermekruhákat, játékokat. Az Általános Iskola, Civil
Szervezetek és az Önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre a Karácsonyi
Jótékonysági Vásár december 4-én, ahova szintén várják a felajánlásokat. A bevételből az
Általános Iskola gyermekeinek szeretnének műjégpályát bérelni.
Vida Imre képviselő: Gyermek és közékeztetés szintje nem megfelelő, ezt többen is jelezték.
Javasolja, hogy a következő évben kérdezzék meg a szülői szervezeteket arról, hogy a
fenntartsák-e a kapcsolatot a szolgáltatóval ebben a formában vagy mással főzessen az
Önkormányzat. Az Alföldvíz lassan egy éve megkezdte az útbontásokat, de nem akar
befejeződni. Ennek érdekében szükséges lenne lépéseket tenni. Sok helyen lenne szükség
útjavításokra. A születések, halálesetek számáról szeretne, ha a testületi ülésen
beszámolnának. Szeretné tudni az ideiglenesen bejelentkezők számát is, hányan jönnek,
mennek a településen. Örül, hogy szigetelésre kerül az iskola épülete. Emiatt lesz iskolai
szünet?
Bere Károly polgármester: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos problémát ő is tapasztalta,
volt ezzel kapcsolatosan egy megbeszélés az érintettekkel. Várja a következő heti menza
tervet és azt át fogják tekinteni. Nagyon egyhangú az étrend. Probléma, hogy a törvényi
előírás miatt nem tudnak úgy sózni, édesíteni.
Koncz Imre képviselő: Úgy tudja, hogy 2022-ig kell ráállni ezekre a csökkentett
mennyiségekre.
Bere Károly polgármester: Az útfelújításokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatosan felkéri a
műszaki csoportvezetőt, hogy adjon választ.
Csák Zsolt műszaki osztályvezető: A Béke utcán a betonozási munkák megvalósultak.
November 21. napjáig szeretne készen lenni a kivitelező, akkor kerülne sor az átadásra.
Reméli, hogy ez nem csak részlegesen fog megvalósulni.
Bere Károly polgármester: Természetesen, ha nincs kész a kivitelező, nem fogják aláírni az
átadást. Az ideiglenes betelepedéssel kapcsolatosan elmondja, hogy egy év alatt 1 fővel
csökkent a lakosságszám. Aljegyző úrral egyeztetni fog, hogy hogyan alakulnak a
tartózkodással kapcsolatos ügyek. A normatíváknál a tartózkodási hely is számít?
Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető: Igen.
Bere Károly polgármester: A lakosság számmal kapcsolatos kérdésre vagy írásban válaszol,
vagy a következő testületi ülésen. Iskolai szigeteléssel kapcsolatosan felkéri a műszaki
osztályvezetőt, hogy adjon tájékoztatást.
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Csák Zsolt műszaki osztályvezető: November 9-i héten lesz a szigetelés miatt iskolai szünet.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Ablak csere is lesz az iskolában?
Bere Károly polgármester: Igen. 6 hét áll rendelkezésre a felújítás megvalósítására. Ezt
felháborítónak tartja.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az étkezéssel kapcsolatosan elmondja, hogy nem sok
értelmét látta, hogy a múltkori ülésen Muhari Márton ügyvezető úr vett részt, legközelebb ne
is őt hívjuk meg. A szülők neki is panaszkodtak az étel minőségére és mennyiségére is. Az
előző konyhavezetők gyakran megkérdezték a gyerekektől, hogy mit látnának szívesen. 33
évig étkezett a konyhán, áprilistól már nem, elviselhetetlen volt számára. Kevésnek találta hús
mennyiségét. Évek óta 690.- Ft egy felnőtt adag, de inkább legyen 800.- Ft, de akkor
megfelelő mennyiségű legyen.
Bere Károly polgármester: Át fogja beszélni az érintettekkel az ügyet.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Annak idején kaptak a szülők olyan papírt, hogy
kérnek-e a gyerekek ebédet az őszi szünetre. Ez most is megtörtént?
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A napközisek és a tanulószobás gyerekek kaptak. Azt
nem tudja, hogy a menzások kaptak-e. Az egy hetes rendkívüli iskolai szünetet 5 szombati
napon kell ledolgozni. Ezeken a napokon, hogy lesz megoldva a gyerekek étkeztetése? A
konyhai dolgozóknak ez munkaszüneti nap lenne.
Bere Károly polgármester: Meg fogják oldani ezt a helyzetet. November 12.-én kerül sor a
Közösségi Ház átadására a hivatal dísztermében, majd bejárják magát a Közösségi Házat.
Azért kell a díszteremben megtartani a beszédeket és a kulcsátadást, mert a Közösségi Házban
még nem lesz áram. A következő testületi ülés november 26-án lesz.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Várospolitikai Fórum lesz?
Bere Károly polgármester: Várospolitikai Fórum is lesz, melynek témája a földadó lesz, de
várja a javaslatokat.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A műanyag székek, amik a sportcsarnokba lettek vásárolja lassan
megfeleződtek. Minden rendezvényre elviszik őket és mindig kevesebb jön vissza. Egy
felelőst ki kellene jelölni és pótolni is kellene a székeket.
Bere Károly polgármester: Oda fognak erre figyelni. Megköszöni a felvetést. Megállapítja,
hogy nincs több hozzászólás. Ezzel a nyílt ülést 17 óra 38 perckor bezárja.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
címzetes főjegyző

