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Készült: a Közösségi Központ előadó termében 2016. szeptember 8-án 17 óra 03 perc 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMÁRÓL 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Koncz Imre képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,  

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző, Árva Erika bizottsági tag, Hajdu József Imréné bizottsági tag 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  

Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Dr. Barta Krisztina háziorvos, Lovász Judit 

védőnő, Kárai Ildikó védőnő, Kalocsai Richard TDE services Kft. environment manager, Dr. 

Gombár László Püspökladányi Koncessziós Kft. megbízottja, Piotr Dyl Party Chief a 

kutatócsoport vezetője, Konrád Alajos TDE Services Kft. permit koordinátor, dr. Bakai János 

TDE Services Kft., dr. Jaczkó Géza TDE Services Kft., Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. 

képviselője 

 

Lakosság: 15 fő 
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Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket és a lakosságot. Külön köszönti 

a napirendek előadói. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. 

Vida Imre képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Idén került először 

megrendezésre a Várospolitikai Fórum az új Közösségi Központban. 

 

A mai fórum napirendje: 

 

1. A településen végzett geodéziai felmérésekkel kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Konrád Alajos TDE Services Kft. permit koordinátor, Kalocsai Richard TDE 

services Kft. environment manager, Dr. Gombár László Püspökladányi Koncessziós 

Kft. megbízottja, Piotr Dyl Party Chief a kutatócsoport vezetője 

 

2. A településen végzett egészségügyi ellátásokról szóló tájékoztató 

Előadó: A településen egészségügyi szolgáltatást ellátó orvosok, védőnők 

 

3. Kábel tv és internet szolgáltatással kapcsolatos kérdések 

Előadó: Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője 

 

 

Első napirend  

 

A településen végzett geodéziai felmérésekkel kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: Konrád Alajos TDE Services Kft. permit koordinátor, Kalocsai Richard TDE 

services Kft. environment manager, Dr. Gombár László Püspökladányi Koncessziós Kft. 

megbízottja, Piotr Dyl Party Chief a kutatócsoport vezetője 

 

Konrád Alajos TDE Services Kft. permit koordinátor: A Kalocsai úr az engedélyeztetéssel 

kapcsolatos dolgokról ad tájékoztatást, Gombár úr fogja bemutatni, hogy miért vannak itt a 

mérések. Piotr Dyl úr a lengyel csoport tényleges működését mutatja be. Végül pedig Ő fog 

beszélni az általuk okozott károk rendezéséről. 

 

Kalocsai Richard TDE services Kft. environment manager: 2010-ben a Parlament megalkotta 

Magyarország Új Nemzeti Energia Stratégiai Programját, ennek egyik fontos eleme volt az, 

hogy továbbra is fontos szerepet szán a nemzetgazdaság a megújuló szénhidrogén alapú 

energiának. Az Energia Stratégiai Program szerint, előreláthatóan, 2030-ig szénhidrogén 

alapokra fog továbbra is a lakossági gázfogyasztás épülni. A gépjárművek üzemanyag 

felhasználása is döntő részben foszilis szénhidrogén alapú energiára épül. Ennek a 

programnak az egyik része volt, hogy Magyarország területét szénhidrogént, koncessziós 

szerződéssel lehetett kutatni. Az első koncessziós pályázatokat 2013-ban írták ki, ezt újabb 

két kiírás követte. 2015 tavaszán írták ki a Püspökladány koncessziós területre a pályázatot. 

Erre a pályázatra több magyar és nemzetközi cég is pályázott. A TDE Services Kft. nyerte el a 

koncessziós jogot, amelynek eredményeként 2016 februárjában megindultak az előkészületek. 

Maga a kutatási terület 900 km2 nagyságú. Első lépés a Nagy-Sárrét 3D szeizmikus  

megtervezése és engedélyeztetése volt. Összesen 9 településre terjednek ki a mérések. A 

kutatás első sorban az állam érdekét szolgálja. 
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Dr. Gombár László Püspökladányi Koncessziós Kft. megbízottja: A Nagy-Sárrét 3D 

szeizmikus mérési hálózatokat mutatja be google térkép segítségével. 40 méterenként 

találkozhat a lakosság kihelyezett érzékelőkkel. A fekete kis kockák a geofonok, ezek veszik 

fel a mechanikus rezgéseket és alakítják elektromos jellé. Láthatóak lesznek fehér kis 

dobozkák, ezek kábel nélküli érzékelők, wifi kapcsolattal tölthetőek le az adatok. A nagy 

vibrátorokkal csak a városon kívül folynak a mérések, ezek keltik a rezgéseket. 24 tonnás 

HEMI-50 vibrátorokkal végzik a munkákat. Kivetíti a mérések jelenlegi állapotát. A városon 

belül környezetbarát 8 tonnás Univib városi vibrátorokat használnak. A biztonsági távolság 5-

6 méter, ennyi távolságra lehet a házaktól vibrálni, így semmiféle károsodást nem fog okozni. 

A kitűzött pontokon 16 másodpercig vibrálnak, pár másodpercig veszik a földből visszajövő 

jeleket. Általában 3-szor 4-szer vibrálnak egy helyen, nem fogja zavarni a lakókat. Egy 

rezgésmérő eszközzel vizsgálják a rezgések hatását.  

 

Magyar fordításban 

 

Piotr Dyl Party Chief a kutatócsoport vezetője: Üdvözöl mindenkit. A geofizika Torni 

képviseletében van itt. Ő a szeizmikus csoport vezetője. A cégének a működését mutatja be. A 

Torni fő székhelyen kívül Egyiptomban, Indiában, Tunéziában és Kolumbiában vannak 

telephelyek. A cég több mint 600, magasan képzett szakembert foglakoztat. A cég éves 

átlagbevétele 62-65 millió euró. A bevételek több mint felét külföldön szerzik meg. A 

geofizikai toronynak 3 fő működési területe van. Első a 2 és 3 D-s adatgyűjtés, második az 

adatfeldolgozás, értelmezés, a harmadik pedig a próbafúrások. Nagyon sok Európai országban 

végeztek geofizikai kutatásokat, mint például Németország, Szlovákia, Horvátország, 

Spanyolország, Olaszország, Magyarországon 7 éve vannak jelen. A széles értelemben vett 

olaj és gázkeresésen kívül, a geotermikus vízkereséssel is foglalkoznak, valamint földalatti 

víztározóknak a feltárásával és atomerőművek alapjának a vizsgálatával. A szeizmikus gépek 

csoportja szeizmikus hullámokat gerjesztenek, amely behatol a föld mélyére, a föld alatti 

keményebb rétegekről visszaverődik és ezt érzékelik a felszínen elhelyezett geofonok. A 

szeizmikus mérés 7 lépcsőből áll: 1. meg kell tervezni a mérési folyamatot, 2. a megfelelő 

engedélyek beszerzése, 3. geodétáknak a mérőmunkája 4. a mérőkábelek terítése 5. 

adatgyűjtés 6. esetleges károk megtérítése 7. végül a gyűjtött adatok átalakítása, feldolgozása. 

Itt Füzesgyarmaton a 2-6. pontban elmondottakat fogják elvégezni. A jelenlegi projekttel 

kapcsolatosan elmondja, hogy a projekttel kapcsolatos kihívások, hogy erősen mezőgazdasági 

művelésű területtel dolgoznak, sok védett terület is található rajta és vannak sűrűn épített 

lakott területek is. A vizsgált területek 70 %-a mezőgazdasági terület 27%-a természetvédelmi 

terület. A mezőgazdasági területeken végzett munkáról a mérővonalak és a gerjesztő vonalak 

gazdasági épületek mellett haladnak. Az évszakból adódóan nagy az aktivitása a gazdáknak is 

a területeken, ez nehezíti a munkájukat. Több helyen is kézzel kell bevinni a berendezéseket, 

mert nincs megközelítő út, sok a villanypásztor és nedvesek a földek. Nagyon fontos, hogy 

szót tudjanak érteni a gazdákkal, vannak olyan helyek, ahol csak kézi fektetés jöhet szóba. A 

természetvédelmi területekre gépekkel nem hajthatnak be. A szállítás nagyon sok veszélyt rejt 

magába. A városban minden biztonsági feltételt biztosítani fognak, a város területén belül 

csak a kisebb méretű gépekkel fognak mérni. A mérések során lesz forgalomirányítás. A 

munkát végzők, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek. Minden városban lévő 

gerjesztési pont előzetesen fel lesz tárva, hogy nincs-e alatta valamilyen közmű. A városban 

nem lesz kábelfektetés, ha mégis szükség lesz kábelfektetésére, akkor azok gumialagútban 

lesznek elrejtve. A nagy vibrátor 22 tonnás, a kis vibrátor lehet 8 illetve 11 tonnás. Itt a 8 

tonnás gépekkel fognak dolgozni a városon belül. Mindenkit szeretettel meghív látogatóba. 

Megköszöni a figyelmet. 
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Konrád Alajos TDE Services Kft. permit koordinátor: Körülbelül 700 ingatlan tulajdonost és 

használót értesítettek ki a mérések megkezdéséről, megfelelve a bányatörvény előírásainak. 

Körülbelül 110 lengyel kolléga és 50-60 magyar munkatárs dolgozik, több tucatnyi 

munkagéppel. Bármennyire is vigyáznak a kollegák, károkozással jár, elsősorban 

mezőgazdasági károkkal. A bányatörvény előírja, hogy a mérésekkel összefüggésben 

szükségszerűen keletkezett károkat bányakárként kell megtéríteni. Az elévülési idő 5 év. 

Mind a gazdálkodóknak, mind a kivitelezőnek kármegelőzési kötelezettsége van. A 

munkálatok megkezdése előtt igyekeztek minden információt összeszedni a 

földtulajdonosokról, földhasználókról, a hrsz.-ok, parcellák adatairól, a növényi kultúráról, a 

terményátlagról, a termény árakról és az elvégzett mezőgazdasági munkafolyamatokról. A 

mérés minden fázisában a munkafolyamatok GPS adatait rögzítik, ezek a területre kihelyezett 

mérőpontok koordinátái (érzékelő és rezgéskeltő pontok) és a gépjárművek közlekedési 

útvonalai, így utólag is visszakereshetőek. A magas növésű növényi kultúrákba, mint a 

kukorica és a napraforgó (munkavédelmi okokból) a gazdálkodóval egyeztetve a 

nyomvonalakat megtisztították, 3-3,5 méter szélességben. Egyeztetve az Agrár Kamarával és 

a falugazdászokkal összeállították a károk felméréséhez szükséges adatbázist, a környékre 

jellemző termésátlagot. Mindezeknek az információknak a birtokában a kárfelmérők a 

munkálatok előrehaladása függvényében a megkezdik a mérések által okozott károk 

felmérését a gazdálkodókkal együttműködve. A magasabb termésátlagot mázsajeggyel, a 

termeltetői szerződésben foglalt terményárat a termeltetői szerződéssel szükséges igazolni. A 

kárfelmérések eredményét jegyzőkönyvbe rögzítik. A jegyzőkönyv tartalmazza a tulajdonos 

adatait, a károkozás helyét, az általuk használt jelzőszámokat, milyen hosszan, milyen 

szélesen okoztak kárt, milyen növényi kultúra volt benne illetve a termésátlag és a tőzsdei 

árak alapján megállapított kártalanítási végösszeg. A kárt a TDE Services Kft. 30 napon belül 

megfizeti. Mindannyiuk nevében megköszöni a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhattak a 

munkájukról. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. A kijelölt területen szeretné 

bemutatni a belterületi mérések során használandó rezgéskeltő berendezéseket. 

 

Bere Károly polgármester: Megkéri, hogy erre majd a Fórum végén kerüljön sor. Megkérdezi, 

hogy van-e valakinek kérdése? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Megköszöni a 

tájékoztatást. Úgy gondolja, hogy bőséges tájékoztatót kapott a lakosság. Bízik benne, hogy a 

felmérések senkinek sem okoznak majd kellemetlenséget. 

 

Második napirend  

 

A településen végzett egészségügyi ellátásokról szóló tájékoztató 

Előadó: A településen egészségügyi szolgáltatást ellátó orvosok, védőnők 

 

Bere Károly polgármester: Sajnos csak egy háziorvos tudott eljönni a Fórumra, Dr. Barta 

Krisztina. Köszönti doktornőt és a védőnőket. Dr. Imre Gábor háziorvos januárban megkezdte 

a rendelést Füzesgyarmaton. Sikerült beindítani nyáron a nőgyógyászati rendelést Dr. Zákány 

Zsolt nőgyógyász által. A Gyógyászati Központ beindítása is elkezdődött. A lengyel kollegák 

kibérelték a szálloda egy részét, ideiglenesen a gyógyászati részen alakították ki az irodáikat. 

Nagyon fontos dolognak tartja, hogy az ügyeleti ellátás is stabilizálódott. Az Önkormányzat 

keresi az új háziorvost, aki Dr. Pikó Eszter háziorvos praxisát venné át, a doktornő nyugdíjba 

vonulása után. 

 

Dr. Barta Krisztina háziorvos: Szeretettel köszönt mindenkit. Dr. Imre Gábor háziorvos 

nevében szeretne elnézést kérni, doktor úr éppen ügyeletes, ezért nem tudott eljönni. Idén már 

tartottak egy összefoglaló beszámolót a Szociális és Humánügyek Bizottság kérésére. Ez a 
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lakosság számára is elérhető, amely tartalmazza, hogy hány beteget láttak el, milyen 

betegségek fordultak elő. A lengyel kollegák jelenléte miatt a szállodában az ortopédiai 

szakrendelés jelenleg szünetel, novemberben kezdődik újra. Reméli, hogy a gyógyászat 

beindításával sikerül egy reumatológus szakembert ide csábítani a településre. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Megállapítja, hogy 

nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni doktornőnek, hogy eljött a Fórumra. 

 

Harmadik napirend 

 

Kábel tv és internet szolgáltatással kapcsolatos kérdések 

Előadó: Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Balogh Imre urat a Telekom Nyrt. regionális 

képviselőjét. Megkéri, hogy adjon tájékoztatást a települést érintő aktuális változásokról. 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: A Magyar Telekom Nyrt. leányvállalata a 

Kalásznet Kft, amely analóg kábel tv-s rendszeren keresztül működik. Szeretnék, ha 

Füzesgyarmatra is eljutna a modernebb technológia. Ennek érdekében a Telekom a hálózaton 

egy komoly beruházást hajtott végre, melynek eredménye, hogy összes Telekomos digitális 

szolgáltatás elérhető lesz a településen. Ezzel a technológiával jobb lesz a képminőség, 

nagyobb lesz az internet sebessége, megbízhatóbban fog működni az egész rendszer. Az a 

tévhit kering, hogy a Kalásznet megszűnik, de nem fog megszűnni. A Kalásznet Kft. 

szolgáltatási ugyanúgy megmaradnak, mint eddig. A lakosság kapott egy tájékoztatót a 

Telekom szolgáltatásiról és az üzletkötői is felkeresik az összes érintett ügyfelet. Az 

Telekomos szolgáltatásban több HD csatorna is elérhető lesz, ez a szolgáltatás a város minden 

pontján ugyanolyan minőségben tudják biztosítani, nem úgy mint a vezetékes csatornán. Az 

adás nem csak a tv készüléken lesz nézhető, hanem a mobiltelefonon is. Arra törekednek, 

hogy a Füzes Tv műsora is látható legyen az új technológiás szolgáltatással is. A hibaelhárítás 

a korábbi 72 óra helyett 24 órán belül meg fog történni. Szilágyi Márta kolleganőjéhez, aki a 

Telekom üzletkötője, a lakosok rendelkezésére áll, bármilyen kérdéssel nyugodtan 

fordulhatna hozzá. 

 

Dr. Barta Krisztina háziorvos: Elmondja, hogy háziorvosként napi jelentési kötelezettsége van 

a TB felé, melyet interneten keresztül tud elküldeni. Ha az internet szolgáltatás kimaradása 

miatt nem tudja elküldeni a napi jelentést, akkor azt a szolgáltatóval kell leigazoltatnia. 

Létezik-e olyan opció, amivel a sürgősségi javítás elérhető? 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Ilyen opció nincsen, erre más technikai 

megoldást tud ajánlani. Érdemes lenne a vezetékes internet mellett mobil internetre előfizetni. 

 

Dr. Barta Krisztina háziorvos: Mennyi lesz az internet sebessége Füzesgyarmaton?   

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: A maximális átviteli sebesség 120 mbit/s, 

ahhoz, hogy az adatokat továbbítsuk egy 10 mbit/s sebesség is tökéletesen elég. 

 

Hajdu József Imréné bizottsági tag: Jelenleg a Kalásznet Kft küldi a számlát. A 

hibabejelentési szám fog változni? 
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Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Ha továbbra is marad a Kalásznet Kft. 

szolgáltatásánál, aki minden marad a régiben, ha a Telekommal köt szerződést, akkor új 

számon kell bejelenteni a hibát. Fontos dolog, hogy ha valaki átmegy a Telekom 

szolgáltatóhoz, a Kalásznet szolgáltatása nem szűnik meg ezzel automatikusan, azt le kell 

mondani. 

 

Hajdu József Imréné bizottsági tag: A telefonszámlája a Dunaholding Kft.-től érkezett az 

internet és a kábel tv szolgáltatás pedig a Kalásznet Kft-től. Most megjelent a Telekom Nyrt 

is. Azt szeretné megtudni, hogy kitől fogja ezután a számlát kapni? 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: A Kalásznet Kft.-nek a telefon szolgáltatását 

a Dunaholding Kft. végezte. Ha a hölgy szerződést köt a Telekom Nyrt.-vel, akkor mind a 

három szolgáltatást a Telekom Nyrt. fogja kiszámlázni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Van-e lehetőség egy ügyfélszolgálati iroda kialakítására? 

Legalább arra az időszakra, míg az átállás megtörténik? 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Sokkal nagyobb lakosságszámú 

településeknél is az volt a tapasztalat, hogy csak hullámokban jelentkeznek ilyen igények. 

Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy alkalmanként kijönnek a kollegák, rendszeres 

jelenlétre nem lesz lehetőség. Nagyobb városi rendezvényre ki szoktak települni. Hosszútávon 

az elektronikus információ lesz mindenki számára elérhető. 

 

Bere Károly polgármester: 1-2 hónapig lehet érdemes lenne fenntartani egy ilyen helyiséget, 

ebben az Önkormányzat tud segítséget nyújtani. 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Megvizsgálják ennek a lehetőségét. 

 

Ibrányi Sándor Battyhány utcai lakos: Kik a versenytársak? 

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Jelenleg itt az Invitel Zrt. 

 

Ibrányi Sándor Battyhány utcai lakos: Miért van az, hogy már csak akkor kap tájékoztatást a 

lakosság, amikor már folyamatban van egy ügy, mint például a geodéziai mérések.  

 

Bere Károly polgármester: A felmérésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy az csak körülbelül 

két hét múlva fog Füzesgyarmatra érni. Ebben a lakosság nem dönthet, ez egy állami érdek.  

 

Balogh Imre Magyar Telekom Nyrt. képviselője: Nagyon sok pénzt fektettek abba, hogy a 

településen elérhetőek legyenek a szolgáltatások, melyet most felajánlanak a lakosság 

számára. A korábbi szolgáltatás továbbra is megmarad.  

 

Bere Károly polgármester: Több szolgáltató is versenyez a piacon. Mindenki maga dönti el, 

hogy melyik szolgáltatót választja.  

 

Ibrányi Sándor Battyhány utcai lakos: Az Önkormányzat szervez egy Várospolitikai Fórumot. 

Mit tettek azért a képviselők, hogy ide minél több lakos eljöjjön? 

 

Bere Károly polgármester: A Várospolitikai Fórumot meghirdették, bárki eljöhetett. 

Közmeghallgatás decemberben lesz. Megállapítja, hogy nincs több kérdés. A Fórumot 
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követően a Mátyás utcán a szakemberek bemutatják, hogy hogyan működnek az említett 

vibrációs gépek. Ezzel az ülést bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


