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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. július 6-án 16 óra 05 perc kezdettel, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,  

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Détárné Molnár Andrea Szeghalmi Járási Hivatal vezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Túri János tű.őrgy., tűzoltóparancsnok, 

Szabó Zoltán Füzes Tv Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Muhari Márton Füzesgyógy Kft 

ügyvezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és a lakosságot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 képviselővel határozatképes. 3 képviselő jelezte, 

hogy nem tud részt venni az ülésen. Elmondja, hogy a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság sem ülésezett a tagok 

többségének hiánya miatt. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a bejelentések közé a 

folyószámlahitel-keret módosításáról szóló döntést, valamint a meghívó szerint 9. 

napirendként szereplő Füzesgyógy Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 5. 

napirendként tárgyalják. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel 

elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2016. (VII. 6.) határozata 

2016. július 6-i ülésén elfogadott napirendekről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 6-i ülésén az 

alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi 

helyzetéről  

Előadó: Túri János tű. őrgy., Tűzoltóparancsnok 

 

2. Tájékoztató a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2015. évi munkájáról  

Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. Előterjesztés a Gyógycentrum újraindításával kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. Füzesgyógy Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Muhari Márton ügyvezető 

 

6. Füzesgyarmat Város Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. Új urnafal építéséről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10. Bejelentések 

 

 10.1 Folyószámla-keret módosításáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy június 

24-én megtörtént a testvérvárosi együttműködések aláírása. Ismét sikeresen megrendezésre 

került a Füzes Fesztivál. A szemétszállítással kapcsolatosan folytatott több tárgyalást is az 

elmúlt hetekben.  
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Bere Katalin képviselő: A két ülés közötti tájékoztatóban szerepel, hogy június 6-án alakuló 

ülést tartott az Agrostart Szociális Szövetkezet. Kik a tagjai a Szövetkezetnek? 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális Szövetkezet elnöke Dányi Nelli, elnökségi tag 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde és Kovács Károly. A pontos névsort a további tagokról 

megküldik a képviselő asszonynak. 

 

Dr. Blága János jegyző: Jövő hét közepére be lesz jegyezve a Szövetkezet és akkor a 

cégadatok nyilvánosak lesznek mindenki számára. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A június 8-i tárgyalásról kér bővebb tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: Az Ó-Berettyó Egyesülettel kapcsolatosan kereste fel Rimóczi Éva 

ügyvezető asszony. Még ez az egyesületet nem került bejegyzésre. Ez a Kft. vállalta fel az 

országos hálózat szervezését. Valószínűleg az Ó-Berettyó Egyesület fogja működtetni a 

későbbiekbe a Közösségi Központot. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Rátérnek 

a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend  

 

Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről 

Előadó: Túri János tű. őrgy., Tűzoltóparancsnok 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Túri János tűzoltóparancsnokot. Átadja a szót 

a parancsnok úrnak. 

 

Túri János tűzoltóparancsnok: A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési 

területén 12 település közel 42000 fő lakosa biztonságáért felelős. 2015. évhez képest 

megfeleződött a káresetek száma. Összesen 173 esethez vonultak, 67 alkalommal műszaki 

mentést hajtottak végre, 85 alkalommal tűzesetnél avatkoztak be, 21 alkalommal vonultak 

másik szervezetnek segítségnyújtásra. 41 esetben érkezett téves jelzés, elsősorban 

automatikus tűzjelző berendezéstől. Ezt elég soknak tartja. A Füzesgyarmati Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 8 alkalommal vett részt káresemény felszámolásában, ahol komoly 

segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása mellett. Bebizonyították, hogy a 

káresetek alkalmával képesek érdemben segíteni a hivatásosok munkáját. A BM OKF által 

kiírt pályázat segítségével 1. 300. 000.- Ft-ot nyertek felszerelés vásárlására. A nyertes 

pályázat eszközei 3 db R13 bevetési védőruha, 1 db melles csizma, 3 db Heroes Xtreme 

védősisak, 2 db sugárcső, 2 db mentőkötél, 1 pár tömlőhíd. 2015-ben Homoki Attila tű. fhdgy. 

sikeresen elvégezte az ÖTE Mentori képzést, amely alapkövetelménye volt annak, hogy a 

tűzoltó egyesületet mentorálja. Az Önkéntes Tűzoltók szeptember 1. napjától kisebb eseteknél 

önállóan is részt vehetnek. Füzesgyarmat településen 2015-ben 4 műszaki mentés és 10 tűz 

felszámolásában vettek részt. Ebből egy esetet emel ki, amikor 2015. január 12-én a Kossuth 

utca 92. szám alatt a Gara Hotelben az emeleten a mosókonyhában egy darab mosógép izzott. 

A jelzés úgy érkezett, hogy ég a szálloda. Szerencsére nem volt ekkora a baj. A települések 

katasztrófavédelmi osztályba sorolása megtörtént. Valamennyi település a II. 

Katasztrófavédelmi osztályba került, Körösladány a Henkel Kft. miatt került az I. besorolási 

osztályba. 5 településnek van közbiztonsági referense, ez egy összekötő kapocs a 

katasztrófavédelem és az Önkormányzatok között. A Sárréti Mentőcsoport 35 főből áll 

melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS parancsnoka). A 

mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én, 
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Dévaványán. 2015. szeptember 26-án Gyulán, műszaki és kutatási komponensei részére 

szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a Sárrét Mentőcsoport 10 fő 

önkéntessel képviselte magát. 2015 évben 1 alkalommal került éles alkalmazásra a 

mentőcsoport kutatási egysége (10 fő) a rendőrség kérésére egy eltűnt személy felkutatása 

véget. Sajnos nem sikerült megtalálni az eltűnt személyt. Ezúton szeretné megköszöni, a 3 

Füzesgyarmatinak, hogy részt vesznek ebben a mentőcsoportban. Lakossági riasztó és 

tájékoztató eszközök felmérését rendszeresen végzik. Ezek 50 %-ban működnek. A 

Tűzoltóságon lehet jelentkezni közösségi szolgáltra. 2015. évben a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített közösségi szolgálatot. 2015-ben a Szeghalmi 

Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db korszerű vízszállítóval 

látta el alapvető feladatait. Örömmel közli, hogy elindult ismét a magyar tűzoltó autó gyártás. 

Eddig 11 db tűzoltó autó került átadásra, ebből 2 db Békés megyében. 1 db Békéscsabán és 1 

db Szeghalmon. Az egyéb feladataik közül kiemeli a Mikulásnap megszervezését a kollégák 

gyermekeinek, a nyugdíjas találkozó megszervezését. A 2015. évben három kollegája vehetett 

át hősies helytállásért érdemjelet a BM OKF Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

főigazgatójától. Megköszöni, hogy meghallgatták.  

 

Bere Károly polgármester: Annyival szeretné kiegészíteni, hogy Komári Józsefet közös 

javaslatra díjazásban részesítették. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Megköszöni a 

munkájukat. Aki elfogadja a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi 

helyzetéről szóló tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2016. (VII. 6.) határozata 

a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről szóló 

tájékoztatóról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Városi Tűzoltóság 

településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Második napirend  

 

Tájékoztató a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2015. évi munkájáról  

Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi évben felmerült, hogy az Önkormányzat eladja a 

Füzesgyarmati Ipari Park Kft.-ben lévő tulajdonrészét, végül a testület úgy döntött, hogy nem 

értékesíti a tulajdonrészét. Az ügyvezető asszony nem tud részt venni az ülésen. Ha a 

képviselőknek van kérdése, azt írásban fogjuk továbbítani az ügyvezető asszonynak. 

Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a tájékoztatót a Füzesgyarmati Ipari Park 

Kft. 2015. évi munkájáról, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2016. (VII. 6.) határozata 

Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2015. évi munkájáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 

2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Harmadik napirend 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly polgármester  

 

Dr. Blága János jegyző: 2016. április 1. napjától módosult a hulladékgazdálkodásról szóló 

törvény, amely olyan kötelezettségeket rótt az Önkormányzatokra, amely miatt módosítani 

szükséges a rendeletünket, illetve felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésünket. Ugyanebben az időben megjelent az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv, amely módosította a közszolgáltatók kötelezettségeit a települések 

tekintetében. A legnagyobb változás az, hogy a lakosság már nem közvetlenül az 

Önkormányzat által kiválasztott közszolgáltató felé fizeti meg a díjat, hanem az ún. 

Hulladékgazdálkodási Koordináló Szervnek, aki majd leosztja ezeket a díjakat az egyes 

közszolgáltatóknak, szolgáltatási díj formájában. A rendeletek felülvizsgálata június 30-ig 

kötelező, ezután feltöltésre kerül mind a rendelet mind a közszolgáltatási szerződés az NKHT 

elektronikus oldalára, aki ezeket felülvizsgálja, ennek eredménye októberben várható, akkor 

még vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé. A közszolgáltatási szerződés 

felülvizsgálatának előkészítése a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. által megtörtént. A Kft.-nek 4 hónap alatt meg kell szereznie a törvényben 

meghatározott megfelelőségi tanúsítványt, amennyiben ez nem valósul meg a testületnek 

október 1. napjától fel kell mondania a szerződést. A június 24-i testületi ülésen született egy 

olyan döntés, hogy amennyiben a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. nem tudja megszerezni a szükséges tanúsítványt, akkor a továbbiakban a 

DAREH által fenntartott közszolgáltató fogja Füzesgyarmaton ellátni a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Van realitása annak, hogy megkapja a tanúsítványt? 

 

Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy meg fog felelni a feltételeknek. 

 

Dr. Blága János jegyző: A tárgyi és személyi feltételeket vizsgálja a Koordináló Szerv.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez a központosítás a díjtételekben jelent változást? 

 

Dr. Blága János jegyző: Országosan egységes lesz a díj. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2016. (VII. 6.) határozata 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) bekezdése alapján jelen határozat I. sz. 

melléklete szerinti tartalommal módosítja és fogadja el egységes szerkezetben, a Karcag 

Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződését.  

 

A Képviselő-testület felhívja a közszolgáltatót, hogy a Ht.-ben meghatározott határidőig 

gondoskodjon a Ht. 32/A. § (1) f) pontja szerinti megfelelőségi vélemény megszerzéséről. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés módosítását a közszolgáltatóval írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. 

(IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (VII. 6.) rendelete  

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdés … pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Gazdálkodás 

és Ellenőrzési, valamint Településfejlesztési, Közbeszerzési és turisztikai Bizottságának 

véleményét kikérően, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátására vonatkozó 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hr.) 2. 

§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az 

önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 
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részletszabályainak meghatározásáról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötéséről.”  

 

 

(2) A Hr. 2. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében közszolgáltató az alábbi 

tevékenységek elvégzésére kötelezett: 

 

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja 

- ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 

gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -, 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja, 

c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi 

helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, 

d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, 

elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, 

e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kezeléséről, 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti, és 

g) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább negyedévente, utólag a 

hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési 

kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát állít ki.” 

 

 (3) A Hr. 13. § (1) és (2)  bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért felelős miniszter által megállapított 

közszolgáltatási díjat, az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szervezet) 

részére fizeti meg.  

(2) A Koordináló Szervezet a közszolgáltatást ellátó Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a jogszabályokban meghatározottak szerint 

szolgáltatási díjat fizet.” 

 

(4) A Hr. 6. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„a) a biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyek hulladék elszálítása legalább heti 

egy alkalommal,” 

 

(4) A Hr. 6. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 

 

„g) a közszolgáltató köteles a településen keletkező és összegyűjtött zöld hulladékot legalább 

évi 10 alkalommal összegyűjteni és elszállítani.” 

 

2. § 
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Hatályukat vesztik a Hr. 15. § (3)-(6) bekezdései.  

 

3. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 
Füzesgyarmat, 2016. július 6.  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

Negyedik napirend  

 

Előterjesztés a Gyógycentrum újraindításával kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 2 

igen szavazat 2 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett nem támogatja a határozati javaslatok 

elfogadását. 

 
Bere Károly polgármester: Nagyon régóta szeretnék már, hogy beinduljon a gyógyászat, 

ennek a legnagyobb akadálya a tulajdoni viszonyok voltak. Most a Füzinwest Kft. 

megvásárolta a szállodát. A gyógycentrum beindításával kapcsolatosan Dr. Kovács József 

országgyűlési képviselő segítségét kérte, aki ajánlott egy vállalkozást, aki részünkre az 

szakmai anyagot ezzel kapcsolatosan elkészítette. A javaslat arról szól, hogy a legjobb 

megoldás az lenne, ha az Önkormányzat indítaná be a Gyógycentrumot. A Pándy Kálmán 

Kórházzal egy napi szintű együttműködést kell kialakítani. A Füzinwest Kft. tulajdonosai által 

van egy olyan ígéret, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek mellett segíti az Önkormányzatot 

a gyógyászat működtetésében. A legnehezebb az orvosi háttér megteremtése lesz. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Szociális és Humánügyek Bizottság ülésén felmerült, hogy a 

vezetői pályázat tervezetében egyetemi végzettség van előírva, amire nem biztos, hogy lenne 

megfelelő ember, illetve ha lenne is, azt az Önkormányzat nem tudná megfizetni. Javasolja, 

hogy az egyetemi végzettséget főiskolai végzettségre módosítsák. 

 

Bere Károly polgármester: Elismeri, hogy túl szigorúra sikerült a kiírás, és támogatja a 

módosítást. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az egyik észrevétele ez volt, a másik pedig az, 

hogy eddig úgy tudta, hogy van működési engedély, akkor miért szükséges a változtatás? 

Polgármester úr azt mondta, hogy erre van normatíva, de az Önkormányzat költségvetésében 

ez nem szerepel. 

 

Bere Károly polgármester: Nincs még lehívott normatíva. 
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Dr. Blága János jegyző: Azt említette Polgármester úr, hogy majd a lehívott normatívából 

lesznek fedezve az adott költségek. A működési engedéllyel kapcsolatos kérdésre válaszolva, 

elmondja, hogy az Önkormányzat sokkal kedvezőbb feltételek mellett tudná üzemeltetni, 

ezért javasolják ezt a megoldás. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az nem kétség számára, hogy a városnak, a lakosságnak jó, ha a 

gyógyászat működik a városban. Ki tudjuk hozni a költségvetését nullára? 

 

Bere Károly polgármester: Az anyagban az szerepel, hogy ez kihozható, vagy minimális 

veszteség lehet. Az önkormányzat igénybe tudja venni a közfoglalkoztatást és különböző 

munkaügyi támogatásokat. Magáncégnek nincs erre esélye. 

 

Muhari Márton Füzesgyógy Kft. ügyvezető, Füzinwest Kft. képviselője: A Füzinwest Kft. 

annyiban tudja segíteni az Önkormányzatot, hogy az első évben ingyenesen rendelkezésre 

bocsátják az épületet az Önkormányzat részére. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Magánemberként is igénybe vehetőek a szolgáltatások? 

 

Dr. Blága János jegyző: Vannak ártámogatott kezelések. De beutaló nélkül is igénybe 

vehetőek a kezelések, csak azok természetesen teljes árúak. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A pályázatban nem kellene szerepelnie a nyelvtudásnak? 

 

Dr. Blága János jegyző: A recepción rendelkezik egy személy nyelvtudással, inkább ott látja 

nagyobb szükségét ennek. A vezetőnek inkább az OEP-el, Kórházakkal, ÁNTSZ-el kell 

tartania a kapcsolatot.  A gyógyászat beindítása feltétele annak, hogy Füzesgyarmat 

országosan nyilvántartott gyógyhely lehessen. 

 

Bere Károly polgármester: Ezzel a normatíva összege is nőne. 

 

Bere Katalin képviselő: Az anyagban is szerepel, hogy 350. 000.- Ft a bérleti díj. Úgy 

gondolja, hogy míg a kezdeti nehézségek megoldódnak, célszerű lenne ezt az összeget nem 

felszámolni. 

 

Bere Károly polgármester: Erről beszélt Muhari úr, hogy az első évben ingyenesen az 

Önkormányzat részére bocsátja a Füzinwest Kft. az épületet. 

 

Muhari Márton Füzesgyógy Kft. ügyvezető, Füzinwest Kft. képviselője: Azt tudja ígérni, 

hogy az első évben biztosítják díjmentesen az épületet, és ha szükséges a továbbiakban is 

segítik az Önkormányzatot. A későbbiekben sem kívánják az anyagban szereplő összeget 

meghaladni. A kft. tulajdonában vannak olyan ingóságokat, amiket az Önkormányzat részére 

bocsátanak. 

 

Bere Katalin képviselő: Úgy gondolja, hogy egy év elegendő lesz arra, hogy az ágazat 

megmutassa, hogy mire képes itt Füzesgyarmaton. 

 

Muhari Márton Füzesgyógy Kft. ügyvezető, Füzinwest Kft. képviselője: Ha 2-3 év alatt el 

tudják érni azt, hogy kitermelhető legyen ez a 300-350 ezer forintos bérleti díj, akkor 

mindenki nagyon jól dolgozott. A Kft.-nek is előnyére válik a gyógyászat beindítása. 
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Belendülhet az idegenforgalom, ami talán még kedvezőbb is, mintha bérleti díjat szedne az 

épületért. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Az I. határozati 

javaslat a megbízási szerződés kötése a szakértői támogatásról, 3,5 millió forint értékben.  

 

Dr. Blága János jegyző. Az első részlet kifizetése a határozati javaslat elfogadást követőn 

történne. A másik részlet kifizetése, a működési engedély, az OEP finanszírozás megszerzése 

és a beindulás megkezdésekor történik, a harmadik részlet monitoring szolgáltatás 

megtörténtekor. Ez azt jelenti, hogy fél év múlva felülvizsgálják, hogy ténylegesen úgy 

működnek-e a dolgok, ahogyan azt megtervezte. Amennyiben nem sikerült megvalósítani 

segítséget nyújtanak a megvalósításban. Ettől függetlenül rendelkezésünkre fognak állni az 

elkövetkezendő pár évben is.  

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az I. határozati javaslatot, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2016. (VII. 6.) határozata 

Megbízási szerződés kötéséről a Gyógycentrum újraindításának szakértői támogatásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az 

ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.-vel (1137 Budapest, Szent István krt. 24. IV. 3.; adószám: 

12061686-2-41; Képviselő: Őri Károly ügyvezető) a Füzesgyarmati Gyógycentrum szakértői 

támogatására vonatkozóan összesen nettó 3.500.000 forint megbízási díj ellenében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A II. határozati javaslat a költségvetési szerv alapításáról szól, aki 

elfogadja a II. határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2016. (VII. 6.) határozata 

Költségvetési szerv alapításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató néven költségvetési szervet alapít a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott 

kötelező önkormányzati feladata ellátása céljából. 
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A Képviselő-testület a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató alapító 

okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges eljárást haladéktalanul 

folytassa le. 

 

Határidő:  a törzskönyvi bejegyzésre legkésőbb 2016. július 15.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A III. határozati javaslat a költségvetési szerv vezetői beosztására 

vonatkozó pályázati eljárás előkészítéséről szól. Aki elfogadja az III. határozati javaslatot, a 

Jegyző úr által tett módosító javaslat szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2016. (VII. 6.) határozata 

Megalapításra kerülő költségvetési szerv vezetői beosztására vonatkozó pályázati eljárás 

előkészítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában létrejövő 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztásának betöltésére 

vonatkozóan pályázati eljárást ír ki.  

 

A pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos döntéseket hozza meg és a beosztás betöltésére vonatkozó javaslatot tárja a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  a beosztás betöltésére legkésőbb 2016. augusztus 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A IV. határozati javaslat a Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató által végzendő tevékenységek elindításáról szól, aki a határozati 

javaslatot elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2016. (VII. 6.) határozata 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által végzendő tevékenységek 

elindításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a létrejövő 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által elindításra kerüljenek azon 
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fizioterápiás ellátásáok, amelyekhez az önkormányzat megfelelő tárgyi feltételekkel 

rendelkezik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy: 

- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyt szerezzen a 

működéséről szóló Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott egészségügyi ellátások 

biztosítására,  

- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató finanszírozási szerződése 

megkötésre kerüljön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral,  

- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató lehetőséget szerezzen arra, hogy 

az általa működtetett ellátásokon belül megvalósuljon a reumatológiai járóbeteg szakellátás.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beindításhoz szükséges tárgyi 

feltételek teljesítése érdekében a szükséges teendőket tegye meg és a költségvetési források 

biztosításáról gondoskodjon.  

 

Határidő:  2016. szeptember 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Ötödik napirend  

 

Füzesgyógy Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Muhari Márton ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri Muhari Márton ügyvezető urat, hogy egészítse ki a 

tájékoztatót. 

 

Muhari Márton ügyvezető: Nagyon sok lépést kellett megtenniük annak érdekében, hogy a 

Füzesgyógy Kft. az előttük álló hitel felvételére alkalmas bérlő legyen. Könyvvizsgálatot 

folytattak le, amely rendben le is zajlott. Az idei évtől kezdve kötelezően könyvvizsgálót kell 

alkalmazniuk. A 2014. évet is leellenőriztették a könyvvizsgálóval, ott sem talált különleges 

dolgot. Mind a két évet jóváhagyta, ezt nagyon fontosnak tartja. A tavalyi év egy nehéz és 

vegyes év volt. Az idei évben már látszik, hogy jelentősen tudtak változtatni a költség 

struktúrájukon. A foglaltsági szintet megfelelőnek tartja. A tavalyi évben 42% volt a 

foglaltsági szint, jelenleg az első 4 hónap alatt elérték a 30% fölötti értéket. Kaptak egy 

ígéretet, hogy ősszel egy amerikai vállalkozás lengyelországi leányvállalata ide látogat a 

környékre geodéziai felméréseket készíteni, kértek a szállodától egy árajánlatot. Az úrnak az 

volt a megjegyzése, hogy ez a szálloda a legdrágább, de úgy érzi, hogy ez lesz a legjobb. 100-

130 fő fog érkezni és 1,5- 2 hónapig lesznek itt. Ha jól tudja, akkor a Polgármesteri Hivatallal 

is tárgyaltak és a gépállományuk tárolását is itt oldanák meg. A számadatok nem sokat 

változtak. Kéri a város lakosságát, hogy segítsék a város turisztikájának fejlesztését. 

 

Bere Katalin képviselő: Az ügyvezető úr azt mondta, hogy a számok nem nagyon változtak az 

előző évhez képest. Ha összehasonlítja a 2016. március 31-i ülésen a képviselő-testület elé tárt 

adatokkal, nem ad túl sok bizakodásra okot. 35.614 ezer forint volt a negatív eredmény a 

márciusi anyagban, a jelenlegi anyagban a mérleg szerinti eredmény -53 millió Ft. Nagyon 

soknak tartja ezt a 18 millió forintos különbséget. Az indulás évétől is rosszabb lett az 

eredmény, akkor -45 millió forint veszteséggel zárt. Azt is elmondta korábban az ügyvezető 

úr, hogy a Napközi Konyha átvétele is plusz bevételeket hozott, számára nem úgy tűnik. 
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Muhari Márton ügyvezető: Az adatokat nem számadatilag, hanem könyvvizsgálói adatilag 

kellett változtatni. Két olyan tételt kellett átsorolniuk, amit márciusban még máshogy láttak. 8 

millió forint, amely szolgáltatást még nem kaptak meg, de a számlát már befogadták és 10 

millió forint értékű kisértékű tárgyi eszköz átsorolása volt. 

 

Bere Károly polgármester: A mérleg első oldala nem került kiküldésre. Azon látszik, hogy a 

nettó árbevétel nagyot nőtt az elmúlt két év alatt. Ez bizakodásra ad okot. 

 

Muhari Márton ügyvezető: Bízik abban, hogy az idei évben a 320 millió forintos árbevételt is 

sikerül elérni. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Milyen közelebbi és távolabbi céljaik vannak a Napközi 

Konyhával? Véleménye szerint sürgős felújításra szorul. Tudomása szerint tavaly sem történt 

meg a tisztasági meszelés. A konyhavezetőnek elmondták a problémákat (kevés a hús stb.), a 

további intézkedésekben a felső vezetés tudna lépni. Történt ebben valami lépés? 

 

Muhari Márton ügyvezető: Ha jól tudja, a tavalyi évben is megtörtént a tisztasági meszelés, de 

utána fog járni. Gépkarbantartás is történt. Idén is lesz tisztasági festés és karbantartási 

munkák is lesznek. Hozzáteszi, hogy a konyha az Önkormányzati tulajdonú épület és az állag 

megóvás a tulajdonos feladata. A felmérések megtörténtek. Az előző ülésen úgy értette, hogy 

a konyhavezetővel mindenben sikerült megállapodni. Kérte, hogy az adagok növelésében 

javulás mutatkozzon. Úgy tudja, hogy ez meg is történt. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Úgy tapasztalta, hogy javult a színvonala az ételnek. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Volt-e valamilyen ellenőrzés a konyhán az évben 

hivatalos szerv részéről? Ha igen, milyen eredménnyel zárult? 

 

Muhari Márton ügyvezető: Igen volt és kaptak egy nagy egyest. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ebben az Önkormányzat a hibás?  

 

Muhari Márton ügyvezető: A gépállomány vizsgálatát és a felszolgálási és az anyagminőséget 

tartalmazza. Az ételeket és az anyagminőséget rendben találták, ha nem így lett volna eljárást 

kellett volna indítaniuk. Az épület állapota, a gépeket és az edényzetet kifogásolták. Például 

az alumínium üstöt. Alapvetően tiszta minősítést kaptak, viszont az épület minősége nem 

megfelelő. Ez a pályázatnál viszont előnyt jelent. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Volt-e olyan munka, amit előírtak, hogy azonnal javítani 

kell? Mikor történt ez az ellenőrzés? 

 

Muhari Márton ügyvezető: 2-3 hónapja volt. 

 

Dr. Blága János jegyző: Azt tudni kell, hogy ez egy előzetes ellenőrzés volt, megállapítottak a 

hiányosságokat, a konyha fenntartóját szólították fel arra, hogy fogadjon el egy intézkedési 

tervet, amely alapján a hiányosságokat pótolja. Ezt az intézkedési tervet a Polgármester adta 

ki és az Önkormányzat határozza meg a határidőket. Ellenőrizni fogják, hogy az intézkedési 

tervet betartják-e. Az intézkedési tervben szereplő haladéktalan határidővel ellátott 

feladatokat a Füzesgyógy Kft. ellátta. Például a hiányzó csempék pótlása. 
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Bere Károly polgármester: Bízik abban, hogy sikerül pályázati forrást találni a konyha 

felújítására. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha ez 2-3 hónapja történt, akkor a testületi ülésen erről 

miért nem volt szó? 

 

Bere Károly polgármester: A pályázat beadásakor volt erről szó. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem egészen ilyen formában történt. Ha sürgős munka 

van az Önkormányzat a közmunkásokkal segítse az épület felújítását. Szeretne, ha többet 

költenének a konyhára. 

 

Bere Károly polgármester: Természetesen segítenek, ahol tudnak. Bízik abban, hogy sikerül 

pályázatot nyerni a konyha felújítására. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Önnek mi a véleménye arról, hogy a közétkeztetést az 

állam szeretné koordinálni? Füzesgyarmatot ez hogyan érintené? 

 

Muhari Márton ügyvezető: Nem tudja megmondani, hogy ez hogyan fog zajlani. Nem érti a 

logikáját ennek a döntésnek. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Megköszöni az 

ügyvezető úrnak a tájékoztatást. 

 

Szünet 

 

Hatodik napirend  

 

Füzesgyarmat Város Helyi építési szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal felszólította az Önkormányzatot, 

hogy módosítani szükséges a Helyi építési szabályzatot. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Kormányhivatal kisebb súlyú törvénysértést tárt fel. Olyan 

hatáskörök szerepeltek benne, amire nincs jogosultsága az Önkormányzatnak. Olyan 

szervekkel próbáltunk együttműködni, akikkel nincs jogosultságunk. Az ezekkel kapcsolatos 

felülvizsgálat megindítása a képviselő-testület feladata. Várhatóan a decemberi testületi ülésre 

fog elkészülni a felülvizsgálat. Ehhez külön Főépítészt kell igénybe venni, ha a Főépítész díja 

olyan mértékű lesz, akkor a testület elé fog kerülni a szeptemberi ülésen. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a Helyi 

építési szabályzat felülvizsgálatát, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2016. (VII. 6.) határozata 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal 

szakmai segítségnyújtása alapján a helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálatának 

felülvizsgálatáról dönt.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felülvizsgálat elvégzéséhez 

szükséges költségvetési forrásokról gondoskodjon, valamint a felülvizsgálat eredményét 

legkésőbb 2016. december 31-ig tárja elfogadásra a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Dr. Blága János jegyző 

  Bere Károly, polgármester 

                                                           

Hetedik napirend  

 

A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Üdvözli Szabó Zoltán ügyvezető urat. A decemberi testületi ülésen 

döntöttek a vállalkozói szerződés megkötéséről. Akkor felmerült, hogy egy pályázat 

keretében Körösladánnyal együtt működtetnének egy tv szolgáltatót, amit alvállalkozóként 

látna el a Füzes Tv Kft. Azóta nem került kiírásra pályázat. 

 

Szabó Zoltán Füzes Tv Szolgáltató Kft. ügyvezető: Az előző félévhez hasonló feltételek 

mellett szeretnék folytatni a munkájukat. 

 

Bere Károly polgármester: Szeretné, ha a testületi ülésekről készült videók felkerüljenek a 

város honlapjára. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Javasolja, hogy a vállalkozói szerződés keretében a testületi 

ülésekről készült felvételekből kapjon az Önkormányzat egy cd-t. 

 

Szabó Zoltán Füzes Tv Szolgáltató Kft. ügyvezető: Ennek nem látja akadályát. A jövőben el 

fogják készíteni az Önkormányzat részére. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, a helyi 

televízió vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a testületi ülésről készült felvételeket az Önkormányzat cd formájában is 

megkapja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2016. (VII. 6.) határozata 

A helyi televízió vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzes Tv Szolgáltató Kft.-vel 

2016. január 1. napján megkötött vállalkozói szerződését további 6 hónapos időtartamra 

meghosszabbítja, havi 180. 000.- Ft + ÁFA összegben, a képviselő-testületi ülések egyenes 
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adásban történő, illetve a heti egy adás vasárnapi ismétléssel történő közvetítésére. A 

Képviselő-testületi ülésről készült felvételeket az Önkormányzat részére cd formájában is 

rendelkezésre bocsátja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés meghosszabbítását készíttesse el és 

felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Nyolcadik napirend 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a pályázati összeget az Art Mozi fejlesztésére szeretné 

fordítani. A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 1 

igen 3 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett nem támogatta a javaslat elfogadását. 3 millió 

forintot sokall egy függönyért. Kérte Jegyző urat, hogy egészítse ki az anyagot, kapjon a 

testület egy részletes tájékoztatót arról, hogy miket tartalmazna ez a beruházás. 

 

Dr. Blága János jegyző: Minőségileg a legjobb függönyöket és karnisokat tartalmazza és egy 

hatalmas teremről van szó. A falnak a hangszigetelése filc anyaggal lesz megoldva. Az ár 

tartalmazza a munkadíjat is. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, hogy az 

Önkormányzat a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást nyújtson be, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2016. (VII. 6.) határozata 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által, a Belügyminisztériummal valamint a Nemzetgazdasági 

Minisztériumával egyetértésbe, a 2016-os költségvetési év tekintetében kiírt „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat keretében.  

 

 

A beruházás teljes bekerülési értéke: 3.000.000 Ft. 

 

Az igényelt pályázati támogatás: 2.700.000 Ft (a bekerülési költség 90 %-a) 

Önerő: 300.000 Ft (a beruházás bekerülési értékének 10 %-a) 
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A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 

31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a fejlesztés megvalósításához szükséges, 300.000 forint önerő az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, a fenti tartalommal 

nyújtsa be. 

 

Határidő:  2016. július 15 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Kilencedik napirend 

 

Új urnafal építéséről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Szerette volna, ha az urnafal elhelyezéséről és kinézetéről is 

döntene a mai ülésen a testület. Ez sajnos kimaradt az előterjesztésből. A bizottsági ülésen 

tájékoztatást adott erről a kolléga. Hasonló lenne, mint a jelenlegi urnafal. A legutóbb épített 

urnafal folytatása lenne. Bízik benne, hogy ősszel készen lesz. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Szeretné, ha az urnafalak egy egységes képet alkotnának. 

  

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az új 

urnafal építéséről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2016. (VII. 6.) határozata 

Új urnafal építéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata megbízza a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-t. új urnafal építésével az „Új temetőben”.  

 

Az építéshez szükséges anyagszükséglet összeg, azaz 681 440;- Ft az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az építési 

beruházással kapcsolatban. 

 

Határidő:  2016. augusztus 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Tizedik 

 

Bejelentések 

 

10.1 Folyószámlahitel-keret módosításáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A kiadások 2/3-a az év első felében keletkeznek, a bevételek 

nagyobb része pedig az év második felében folynak be. A vizi közmű pénzek nem úgy 

folynak be, ahogyan azt várták. Emiatt javasolja a hitelkeret megemelését 20 millió forinttal. 

Az iparűzési adóbevételre 45 millió forintot várnak. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. 

Aki elfogadja a folyószámlahitel-keret módosításáról szóló határozati javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2016. (VII. 6.) határozata 

Folyószámlahitel-keret módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel keretének 

100.0000.000 forintra történő emelését határozza el átmeneti likviditási problémáinak 

kezelésére, az OTP Bank Zrt.-től.  

 

A folyószámlahitel végső lejárata: 2017. december 31.  

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitel 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkeret módosítás ügyében 

eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit a 

OTP Bank Zrt.-vel Füzesgyarmat Város Önkormányzatának nevében aláírja. 

 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 
Bere Károly polgármester: Hétvégén két rendezvény is lesz. Az egyik az Unitárius Búcsú. 

Szeretné, ha minél többen részt vennének. Elmondja, hogy a hétvégén Zimándújfaluba látogat 

el a falunapra. Ha szeretne valaki csatlakozni, azt jelezze. Július utolsó hétvégéjére kaptak 

Bors településtől is szóbeli meghívást. Ha megérkezik az írásos meghívó, akkor azt továbbítja 

a testület felé is. Ez sajnos a Füzes Tunning rendezvényével ütközik. Erre a hétvégére kaptak 

meghívást a Kolozsvári Napokra is. Az ünnepi testületi ülés pontos időpontját még nem tudja. 

Várhatóan augusztus 19-én lesz. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megkérdezi, hogy Lengyelországba nem kaptunk 

meghívást? 
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Bere Károly polgármester: Lengyelországba ősszel tervezi, hogy kimegy egy delegáció. Egy 

másik lengyel város is felvette Füzesgyarmattal a kapcsolatot, annak kapcsán, hogy szeretne 

testvérvárosi kapcsolatot kialakítani. Talán majd átdelegáljuk Őket Bucsa településre. Német 

testvérvárosi kapcsolatokat szeretne még kialakítani. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Olvasta, hogy írtak ki pályázatokat szabadtéri edzőgépekre. 

Szeretné, ha erre pályázna az Önkormányzat. 

 

Bere Károly polgármester: Mai napon érkezett ez a pályázati lehetőség. Augusztus 15.-e a 

beadási határidő. 

 

Bere Katalin képviselő: Szúnyog és légyirtás mikor lesz legközelebb? Úgy tűnik, hogy az 

előző irtás nem volt elegendő. 

 

Bere Károly polgármester: A Katasztrófavédelem átvállalta a légi irtást. Szólt a Kft. 

ügyvezetőjének, hogy rendelje meg a földi irtást is, hogy egyszerre megtörténjen. Nem tudja, 

hogy ez miért maradt el. Holnapi napon ismét szólni fog, hogy történjen meg. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A bizottsági ülésen több kérdés is felmerült. 

Jegyző úr azt ígérte, hogy kapnak szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást. Szeretné, ha ezek a 

kérdések a lakosság előtt is elhangoznának. A lakatlan, elhanyagolt területek esetében mi az 

eljárási rend? 

 

Dr. Blága János jegyző: A bizottsági ülésen a kérdés arra vonatkozott, hogy gyomnövénnyel 

és rágcsálókkal fertőzött területek vannak a településen. Megkéri a lakosságot, ha ilyet 

tapasztal, jelezze ezt az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat lefolytat egy helyszíni 

szemlét, ha a fertőzöttség fennáll, akkor egy 5 napos határidővel kötelezni fogják a 

tulajdonost a telek rendbetételére. Amennyiben a rendbetétel nem valósül meg, a 

növényvédelmi kormányrendelet alapján az Önkormányzat kényszerkaszálást fog 

végrehajtani, amelyet tovább fognak számlázni a tulajdonosoknak. Ennek a díja a terület 

nagyságától függ, viszont kapcsolódik hozzá egy bírság is, amely 50. 000.- forinttól akár 500. 

000.- forintig terjedhet. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Nagyon örül a Bizottság, hogy van nőgyógyászati 

vizsgálat, amelyet az Önkormányzat finanszíroz. Ezzel kapcsolatosan az a kérés érkezett, 

hogy tartalmazza-e a terhes gondozást is? Szerepel a jelenlegi szerződésben? 

 

Bere Károly polgármester: Fog pontosítani doktor úrral, erről a kérdésről. Felé az a probléma 

érkezett, hogy nagyon kevés embert vizsgál meg egy alkalommal. Múlthéten azt tapasztalta, 

hogy nem volt semmi probléma. 

 

Fehér László aljegyző: A bizottsági ülésen elhangzott a Május 1. utca és a Levél utca sarkán 

lévő ingatlan. Ez egy önkormányzati tulajdonú ingatlan. A Kft. ügyvezetője tájékoztatta, hogy 

pontosan a következő napra volt beütemezve az ingatlan kaszálása. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Rákóczi és a Dobó utca sarkán a kövesút fel van szedve 

legalább egy éve, már a kihelyezett bóják is eltűntek. Ez mikor lesz megcsinálva? 

 

Bere Károly polgármester: Utána fognak járni. 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Érkezett hozzá egy lakossági megkeresés, ahogy a 

Széchenyi utcáról lekanyarodni a Pozsonyi utcára, abban a kereszteződésben nagyon sok 

teherautó közlekedik és nagyon szűk az út. Azt szeretnék, ha az út egyirányúsítása 

megtörténne. Ez lehetséges? 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Ott vállalkozások is vannak. Kérdés, hogy ehhez ők mit 

szólnának? 

 

Bere Károly polgármester: Ezt kivitelezhetetlennek látja. Megállapítja, hogy nincs több 

hozzászólás. A következő testületi ülés várhatóan szeptember közepén lesz. Ezzel az ülést 17 

óra 55 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


