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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. október 27-én 16 óra 05 perc kezdettel,
a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Károlyi Zsigmondné óvodavezető, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Turbucz Róbert
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda
vezetője
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 7 képviselővel határozatképes. Várkonyiné Csáforda
Éva képviselő és Koncz Imre képviselő jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a bejelentések közé a személygépkocsi vásárlásáról
szóló előterjesztést. A meghívóban szereplő 9. napirendet a Köznevelési intézmény
működtetési jogának átadásával kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról szóló
előterjesztést zárt ülésen javasolja megtárgyalni. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi
pontokat a kiegészítéssel elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 27-i ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. A Füzesgyarmati Bölcsőde 2016-2017.évi továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
3. Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
Előadó: Tőkésné Gali Mónika irodavezető
4. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton
elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
5. Külterületi helyi közút fejlesztésével kapcsolatos pályázatról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető
6. A piacok infrastrukturális fejlesztése, és a közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos
pályázatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető
7. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi szolgáltató vezetői beosztására
vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
8. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázat meghirdetéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
9. Bejelentések
9.1

A 2383/2 és 2387 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester

9.2

Bányatavakra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

9.3

Személygépkocsi vásárlásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy több
megbeszélésen vett részt a népszavazással kapcsolatosan, Soltész Miklós államtitkár úr is
ellátogatott Füzesgyarmatra, az M1 televízió is tudósított az eseményről. Október 14-16.
között a Lengyelországi testvérvárosi kapcsolatok megerősítése érdekében elutazhattak
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Gmina Nowy Targ városába. Megismerhették, hogy hogyan működik az ottani közigazgatás.
A február elején megrendezésre kerülő Gazda-és Vállalkozó Napokra meginvitálta a
Lengyelországi delegációt. Lehetősége lesz a Füzesgyarmati gyerekeknek síoktatáson részt
venni Lengyelországban. Úgy látja, hogy eredményes és hosszú távú együttműködés lesz a
két város között. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
A Füzesgyarmati Bölcsőde 2016-2017.évi továbbképzési tervének jóváhagyása
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
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
egyhangúan támogatta a Bölcsőde továbbképzési tervének elfogadását.
Ibrányi Éva alpolgármester: Milyen továbbképzésben vesznek részt, ami 5 évig tart?
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Nem 5 évig tart, hanem 5 éven belül kell teljesíteni.
Az utóbbi években sajnos elmaradt a teljesítés, ezt kell pótolni. Jövő év tavaszán jár le az 5
év.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyarmati Bölcsőde 2016-2017.évi továbbképzési tervének jóváhagyását, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2016. (X. 27.) határozata
a Füzesgyarmati Bölcsőde 2016-2017.évi továbbképzési tervének elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde 20162017.évi továbbképzési tervét 2016. november 01-jei hatállyal jóváhagyja.
Megbízza a bölcsődevezetőt, hogy a képzési tervben foglaltakat hajtsa végre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
Második napirend

Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről
Előadó: Károlyi Zsigmondné óvodavezető
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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: Az óvodavezető
asszony azt ígérte, hogy a bizottsági ülésen elhangzott hiányosságokra a jövőben oda fog
figyelni. Szerepel az anyagban, hogy a gyermeklétszám alacsony, viszont az Önkormányzat
támogatta az óvodai csoportok fenntartását. Szeretne kiemelni egy idézetet: „Szeressétek a
gyerekeket, mert vétek nélkül valók, mint az angyalok. A mi örömünkre vannak a világon,
hogy jobbá tegyék a szívünket.” (Dosztojevszkij). Megköszöni a beszámolót, a bizottság
egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását.
Ibrányi Éva alpolgármester: Érintettnek érzi magát, hiszen óvónőként dolgozik. Neki ez az
idézet olyan volt, mintha ez egy üzenet lett volna. Az óvodában igenis szeretik a gyerekeket.
Nem tudott a bizottsági ülésen részt venni. Szeretné megtudni, hogy milyen hiányosságokra
gondolt a bizottság?
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottsági
ülésre bejöhetett volna mindenki. Az a bizottság feladata, hogy véleményezze a beszámolót.
Az intézményvezető asszony is elismerte, hogy vannak olyan dolgok, amiket ki kell javítani.
Ibrányi Éva alpolgármester: Elmondja, hogy rosszul esett neki ez a kemény felvezetés.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Vannak olyan
kemény dolgok, amit nem tud mosolyogva felvezetni.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Szeretné kérni, hogy a kerékpárutat építsék ki egészen az óvoda
bejáratáig.
Bere Károly polgármester: Abban bízik, hogy sikerül pályázatot nyerni kerékpárút építésre,
amely ennek a fedezete lehet. Szeretné, ha a Klapka utcán is végig tudnák vezetni a
kerékpárutat. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a Napközi Otthonos
Óvoda működéséről szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2016. (X. 27.) határozata
a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Lurkófalva
Óvoda működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester
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Harmadik napirend
Beszámoló a Tourinform Iroda működéséről
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 bizottság elnökéinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 3
fővel, egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
felvette az előterjesztést a napirendjei közé és egyhangúan támogatta az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Felkéri a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy foglalja össze a
lakosság számára a beszámolóját.
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője: Az iroda a hosszú hétvégén is nyitva lesz.
Az iroda személyi ellátottsága jó, Lázár Katával, Gyáni Lídiával és Megyesi Petrával közösen
látják el az iroda feladatait. 2016. január és szeptember között összesen 6447 megkeresés
érkezett az irodához személyesen, telefonon, illetve email formájában. 2015. évben összesen
volt 6510 megkeresés. A Kastély- és Templomtúra egy olyan új szolgáltatás, amely egy
kiadvány segítségével, egy pecsételős akción keresztül játszható. Összefogva ezzel a 13
településen található Kastélyokat illetve Templomokat. A Füzesgyarmati Tourinform
Irodában ez a kiadvány is megtalálható. Az iroda Természetjáró Kártya elfogadó hely és
Kerékpár Pont. Ha kerékpárral kirándulóknak a településünkön romlik el a kerékpárjuk, két
jól felszerelt szerviz dobozzal tudják segíteni a kerékpár megjavítását. 12 olyan alkalom volt
2016. január és augusztus között, amikor helyi iskolákba mentek ki, a helyi turisztikai és
egyéb szellemi örökség népszerűsítése céljából. 6 alkalommal tartottak különböző fórumokat
és partner találkozókat. Tegnapi napon került megrendezésre egy Megyei Turisztikai Fórum,
ahol arról tanácskoztak, hogy a jövőben hogyan és hol tudnak összefogással és
költséghatékonyan megjelenni. A Hungarikum pályázatra 3 millió forint nyert, a
Testvérvárosi Programok megszervezésére 3,7 millió forint tudott realizálni az iroda. 2015.
évben a vendégéjszakák száma 32 045 volt, ez a szám várhatóan növekedni fog, hiszen idén
augusztus végén már 30. 500 vendégéjszaka volt. Az IFA bevétel is több lett. 2015. évben 4,6
millió forint volt, idén augusztusig pedig közel 4 millió forint. 2015. évben az 1
vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj 4300.- Ft volt átlagosan. Ezt az összeget alacsonynak
tartja. 137 millió forint szállásdíj realizálódott összesen a 2015. évben Füzesgyarmaton.
Vida Imre képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy Füzesgyarmat felkerült a
turisztikai térképre. A Szeghalom-Berettyóújfalu-Nagyvárad kerékpárút kiépítésre került. Van
egy olyan elképzelés, hogy ehhez az úthoz Füzesgyarmat is csatlakozhatna. Volt szó arról, a
civil szervezetek együttműködésének javítására jobban oda lehetne figyelni. Az IFA állami
támogatottsága megszűnt.
Bere Károly polgármester: Az adóerőképesség miatt szűnt meg a támogatás.
Vida Imre képviselő: A bizottsági ülésen az iroda elismeréséről is volt szó, szeretné, ha a
testületi ülésen is elhangozna.
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Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője: Az iroda folyamatosan különböző próba
feladatokat kap, amely alapján minősítik. Az iroda a tavalyi évben 100 %-os eredményt ért el.
Bere Károly polgármester: Két dolgot szeretne, amivel kiemelten foglalkozna az iroda, az
egyik a LEADER pályázattal kapcsolatos ügyek, másik a testvérvárosi kapcsolatokkal
összefüggő feladatok. Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja a beszámolót a
Tourinform Iroda működéséről, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2016. (X. 27.) határozata
a Tourinform Iroda működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester
Negyedik napirend

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton
elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A pályázat a Bem utcára lett beadva, a Báthori utcára történő
módosításra tesz javaslatot. A bolt miatt ez forgalmasabb utca. A Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta.
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A bizottság 3 igen szavazattal
egyhangúan támogatta az előterjesztést. Itt egy támogatói okirat módosításról van szó.
Közeledik a rossz idő, a mély kátyúkat az Önkormányzat saját erőből ki tudná javítani?
Bere Károly polgármester: Tárgyalnak róla a Kft-vel, de véleménye szerint valószínűleg csak
a jövő évi költségvetés terhére tudják betervezni.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A pályázat
beadásakor is felmerült már a Báthori utca. A bizottság egyhangúan támogatta a határozati
javaslat elfogadását.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Mikor lesz kész ez a beruházás?
Csák Zsolt műszaki osztályvezető: Kedden fogadta el az ajánlati felhívást a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, abban az szerepelt hogy 2017.
május 31-i határidővel fog befejeződni.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A buszmegálló előtt nagyon nagy kátyú van.
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Bere Károly polgármester: Meg fogják nézni.
Vida Imre képviselő: A gyógyszertár előtt is van egy nagy kátyú. A Bucsa és a
Biharnagybajom felé vezető utat fel kellene táblázni.
Bere Károly polgármester: Úgy néz ki, hogy a jövő évi felújítási tervben benne lesz a bucsai
út. Idén már több levelet is küldtek a Kormányzatnak az utak javítása érdekében.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton elnyert támogatás felhasználásának
módosításáról szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2016. (X. 27.) határozata
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton
elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata változás bejelentési kérelmet nyújt be Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár Úrhoz a 317271 azonosítószámú BMÖGF/93-18/2016 iktatószámú
Támogató Okirat módosításával kapcsolatban.
A változás az elnyert támogatás felhasználási helyére vonatkozik, az alábbiak alapján:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban szereplő Bem utca (hrsz.: 1656)
felújítása helyett a Báthory utca (hrsz.: 1629) felújítását kívánja megvalósítani. A támogatás
felhasználásnak műszaki tartalmát ezek alapján módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentés iránti kérelmet
terjessze elő és a pályázat megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2016. november 10.
Bere Károly polgármester
Ötödik napirend

Külterületi helyi közút fejlesztésével kapcsolatos pályázatról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető
Bere Károly polgármester: Külterületi közutak fejlesztésére kívánunk pályázatot benyújtani,
melyre maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Gazdálkodási
és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság
tárgyalta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 2
igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását.
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Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A bizottság 3 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. Megkérdezi, hogy a traktorok és egyéb
mezőgazdasági gépek átvonulás a településen ezzel megszűntethető lesz?
Bere Károly polgármester: Valamilyen szinten biztosan, de főleg a Serköv által szállított
sertés szállítás fog megszűnni leginkább.
Suchné Szabó Edit képviselő: Ezek a gépek sok sarat hagynak az utakon. Az utakon lévő sár
takarítása kinek a feladata? Úgy tudja, hogy ezt a tulajdonosnak kellene letakarítani. Látja,
hogy sok esetben közmunkások takarítják.
Dr. Blága János jegyző: Rendőri feladat, ezzel megsértik a KRESZ szabályait, de ha nincs
tettenérés, akkor lehetetlen ennek a behajtása. Valakinek meg kell csinálnia, mert
életveszélyes.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja, a külterületi
helyi közút fejlesztésével kapcsolatos pályázatról szóló határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2016. (X. 27.) határozata
Külterületi helyi közutak fejlesztéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatra „Füzesgyarmat, 0599.hrszú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezéssel pályázatot nyújt be.
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben
megvalósítja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a „Füzesgyarmat, 0599.
hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi
adatokkal:
A pályázat maximális költsége: maximum 117.647.059 Ft
A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 100.000.000 Ft
Önerő: maximum 17.647.059 Ft
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat
magára nézve kötelezően elismeri és betartja.
A beruházással érintett önkormányzati utak helyrajzi száma: Füzesgyarmat, külterület 0599
hrsz., 0617/1 hrsz., 0673 hrsz.
Határidő:
Felelős:

a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő
Bere Károly polgármester
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Hatodik napirend
A piacok infrastrukturális fejlesztése, és a közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos
pályázatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető
Bere Károly polgármester: A konyhával kapcsolatos pályázatunkat visszautasították.
Fellebbezést nyújtottak be, de az is elutasításra került. Jelenleg méltányossági kérelem van
elbírálás alatt. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta.
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: 85%-os támogatottságú a
pályázat. A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan támogatta a határozati javaslatot.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. A konyha pályázatnál nem okoz
gondot az összeg elköltése, a piacnál jobban át kell gondolni.
Bere Károly polgármester: A jelenlegi Piac nem igazán alkalmas a piaci árusításhoz. Új
parkolóhelyek kialakítására lenne szükség. Kéri a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogy
an lehetne minél hasznosabban kihasználni a pályázati lehetőséget. Az üzleteket a belső részre
kellett volna megépíteni és akkor lett volna egy nagy tér az árusoknak. Az a gondolat is
felmerült benne, hogy az Árpád utca és a Kossuth utca sarkán egy új piactér kerüljön
kialakításra.
Bere Katalin képviselő: Örül, hogy ez a kiegészítés elhangzott, mert amikor olvasta az
előterjesztésben, hogy a térburkolat helyreállításáról van szó, 50 millió forintot nagyon sokallt
erre a célra. Attól élhetetlen ez a piactér, hogy csak befelé tud menni az autó és nem tud
pakolni.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a piacok
infrastrukturális fejlesztése, és a közétkeztetés fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtását
a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2016. (X. 27.) határozata
A Napközi Konyha és a Piac felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
elnevezésű pályázatra „A Napközi Konyha és a Piac felújítása Füzesgyarmaton ” elnevezéssel
pályázatot nyújt be.
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben
megvalósítja.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, „A Napközi Konyha és a
Piac felújítása Füzesgyarmaton ” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal:
1. célterület esetében: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése
A pályázat maximális költsége: maximum 58.823.529 Ft
A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 50.000.000 Ft
Önerő:
maximum 8.823.529 Ft
2. célterület esetében: közétkeztetés fejlesztése
A pályázat maximális költsége: maximum 23.529.412 Ft
A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 20.000.000 Ft
Önerő:
maximum 3.529.412 Ft
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat
magára nézve kötelezően elismeri és betartja.
A beruházással érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma:
1. számú célterület esetében: Piac Füzesgyarmat, 760/1 hrsz. és 759 hrsz.
2. számú célterület esetében: Napközi Konyha Füzesgyarmat, 748/6/C/1 hrsz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő
Bere Károly polgármester
Hetedik napirend

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi szolgáltató vezetői beosztására vonatkozó
pályázat kiírásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: 2016.
szeptember 22-ig nem érkezett pályázat, ezért újra kiírásra kerül a pályázat. Az
előterjesztésben szeptember 6-a szerepel, ami valójában október 6-a, kéri a bizottság a dátum
javítását. A bizottság egyhangúan támogatta a pályázati kiírást.
Bere Károly polgármester: Igyekszik tárgyalásokat kezdeményezni ebben az ügyben.
Vida Imre képviselő: Orvosi végzettség szükséges? A kiírásban az szerepel, hogy
orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség.
Dr. Blága János jegyző: Orvostudományi vagy egyéb egészségügyi egyetemi szintű
végzettség. Kimaradt az egészségügyi szó. Egészségügyi végzettségűnek kell, hogy legyen.
Vida Imre képviselő: 5 év szakmai tapasztalat szerepel, 3 év nem lenne elég?
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Dr. Blága János jegyző: Nem szükséges, hogy mind az 5 év orvosi tapasztalat legyen,
beleszámít az egészségügyi intézményben szerzett szakmai tapasztalat is.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi szolgáltató vezetői beosztására vonatkozó
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2016. (X. 27.) határozata
Pályázati kiírás a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői
beosztására
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2016.(VII.6.)
önkormányzati határozatával a fenntartásában létrehozott Füzesgyarmati Gyógycentrum
Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján,
azonos pályázati feltételekkel új pályázatot ír ki, jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Megbízza a Polgármestert, hogy az eredményes pályázati eljárást követő vezetői kinevezésig
a jelenlegi megbízott vezető megbízását hosszabbítsa meg.
Határidő:
Felelős:

pályázati kiírás közzétételére 2016. november 2.
a beosztás betöltésére legkésőbb 2017. február 1.
Bere Károly polgármester
Melléklet a 128//2016.(X. 27.) önkormányzati határozathoz.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató
Vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

12
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5525. Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fizioterápiás szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói
jogkör gyakorlása a költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú
állami és helyi önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a
költségvetési szerv működéséről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,- mesterképzési
szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 Egészségügyben szerzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egészségügyben szerzett - Legalább 5 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Diploma másolata, részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly, polgármester nyújt a 0666-491268-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének
címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a
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borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2314/2016. , valamint a munkakör megnevezését: „Gyógycentrum vezető”.
 Személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525. Füzesgyarmat, Szabadság
tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. A Képviselő-testület fenntartja a
jogot arra, hogy a 13/2002.(III. 28.) EüM. rendelet 1. §-ban előírt képesítések és vezetői
gyakorlat alól felmentést adhat, valamint fenntartja a jogot a pályázatok érvénytelenné
nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Füzesgyarmat Város honlapján www.fuzesgyarmat.hu - 2016. november 02
 Egészségügyi Közlönyben 2016. december 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 02.
--A pályázati kiírást Füzesgyarmat Város
önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

a

128/2016.(X.27.)

Füzesgyarmat, 2016.október 27.
Bere Károly
polgármester

Nyolcadik napirend
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázat meghirdetéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta a pályázati kiírást az előterjesztés szerint.
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A bizottság egyhangúan
támogatta az előterjesztést.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 3
igen szavazattal egyhangúan támogatta a pályázati kiírást.
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Bere Károly polgármester: A jogszabályi feltételeknek megfelelően került előterjesztésre a
kiírás.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Annyi szerepel a kiírásban, hogy szakirányú
végzettség. Szeretné tudni, hogy az konkrétan mit jelent?
Dr. Blága János jegyző: Fürdőüzemeltetéshez kapcsolódó végzettséggel rendelkező jelöltekre
gondoltak.
Fehér László aljegyző: Ha a Kft. ügyvezetőjének nincs megfelelő végzettsége a
fürdőüzemeltetéséhez, akkor az ügyvezető mellé, egy megfelelő szakmai végzettséggel
rendelkező fürdőigazgató kinevezése is szükséges lenne.
Bere Károly polgármester: Szeretné, ha ezt a két feladatot egy személy látná el.
Vida Imre képviselő: A jelenlegi ügyvezető mandátuma december 15-én lejár. A pályázat
beadási határideje december 5. Az elbírálási határidő december 15. Mennyi az esély arra,
hogy ennyi idő alatt lesz megfelelő jelentkező a pályázatra? Mi történik, ha nem lesz
megfelelő jelentkező?
Bere Károly polgármester: Ha nem lesz megfelelő jelentkező, a jelenlegi vezető megbízatása
meghosszabbításra kerül és újra kiírásra kerül a pályázat.
Dr. Blága János jegyző: Akár most is dönthet a testület az ügyvezető megbízatásának a
meghosszabbításáról és a pályázat elbírálási határideje is lehet januári időpont.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Azt javasolja, hogy a 2017. évi költségvetést mindenképp az új
vezető készítse elő, ez lenne célszerű.
Dr. Blága János jegyző: Újságban illetve országos álláshirdetési portálon is meg lehet
hirdetni, hogy nagyobb eséllyel legyenek jelentkezők. Van 40 nap a jelentkezésre.
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezt a javaslatot nagyon jó ötletnek tartja.
Vida Imre képviselő: A január 31-i beadási határidőt tartja célszerűbbnek.
Dr. Blága János jegyző: A fürdő üzleti tervét már januárban szokta tárgyalni a testület.
Célszerűbb lenne, ha az készítené el az üzleti tervet, aki végre is fogja hajtani.
Bere Katalin képviselő: Mi az akadálya annak, hogy országos szinten meghirdetésre kerüljön
az állás és az eredeti előterjesztés szerint december 5-e legyen a beadási határidő? Véleménye
szerint elegendő az idő a jelentkezésre.
Suchné Szabó Edit képviselő: Kerüljön bele a pályázatba, hogy a bérigényét jelölje meg.
Dr. Blága János jegyző: A fürdőnek van egy Javadalmazási Szabályzata, amely tartalmazza a
vezető fizetését, ez viszont a későbbiekben módosítható.
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Bere Károly polgármester: A módosító javaslat szerint a pályázat beadási határideje 2017.
január 15., az pályázat elbírálási határideje pedig január 31. A képviselő-testület a jelenlegi
vezető megbízatását pedig meghosszabbítja 2017. január 31-ig. Aki a módosító javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 3 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.
Bere Károly polgármester: Aki az eredeti előterjesztést elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy
a szakmai végzettség legyen konkretizálva, a bérigény kerüljön megjelölésre, az állás
Országos Fórumon kerüljön meghirdetésre valamint a Képviselő-testület felhatalmazza a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságot, hogy a pályázatokat formai szempontból vizsgálja
meg és döntési javaslatát a Képviselő-testület 2016. decemberi ülésére terjessze elő. Aki a
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 4 igen szavazattal, 3
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2016 (X. 27.) határozata
A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázati eljárás
kiírásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Füzesgyarmati
Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságot, hogy a
pályázatokat formai szempontból vizsgálja meg és döntési javaslatát a Képviselő-testület
2016. december 15-i ülésére terjessze elő.
A pályázati kiírás jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly, polgármester

1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének 129/2016. (X. 27.)
határozatához
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Füzesgyarmat Város Önkormányzata – mint a Füzesgyarmati Kastélypark Kft.
egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
A pályázat kiírója:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
Munkáltató:
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Kft. vagy Társaság), 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. sz.
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A kinevezési jogkör gyakorlója: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület)
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Füzesgyarmat Város Polgármestere
A munkaviszony időtartama:
2016. december 16. napjától számított 5 év határozott idő
Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony
keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat
nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos
rendelkezéseit kell figyelembe venni. A Kft. ügyvezetőjével a pályázat kiírója által zárt ülésen
jóváhagyott menedzserszerződés kerül megkötésre.
Az ügyvezető feladata, a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának
koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének
betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.
Bérezés és egyéb juttatás/ prémium:
A javadalmazás és egyéb juttatások esetében Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat az irányadó.
A Társaság feladata:
A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú Kastélypark Fürdők üzemeltetésére
irányul.
Az ügyvezető feladata:
A Kft. ügyvezető feladatainak ellátása, különösen:
 a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos
jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően,
és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok
megvalósítása,
 a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és
hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a
Társaság műszaki-gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
 a Képviselő-testülettel szembeni elkötelezettség, együttműködés és kapcsolattartás,
 saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
 kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
 mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb
jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a
munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.
A pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet;
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b) cselekvőképesség;
c) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai), szakirányú végzettség;
d) létesítmény üzemeltetésben szerzett gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) vezetői tapasztalat;
b) szakmai tapasztalat fürdőlétesítmény üzemeltetésében;
c) a munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok;
5. a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és
vezetési koncepció;
6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
7. nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében
hozzájárul nyílt ülés tartásához;
8. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve
szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka
Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről;
9. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
10. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok
közzétételéhez hozzájárul.
11. Nyilatkozat a nettó bérigény összegéről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a Képviselő-testület döntése szerint, de legkorábban 2016. december 16. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívás megjelenését követő 30. nap, azaz legkésőbb 2016. december 5.
Postázási késedelem vagy egyéb, a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a
pályázó viseli.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának Polgármestere nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben, az 5525
Füzesgyarmat Szabadság tér 1. sz. alatti hivatali helyiségben.
A
pályázat
elbírálásának
módja,
rendje
és
határideje:
A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület által létrehozott eseti
bizottság vizsgálja és azokat döntésre a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
előterjeszti. A Képviselő-testület elé tárt pályázatok benyújtói további kérdések feltevése
céljából kötelesek részt venni a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésén.
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Bejelentések
Kilencedik napirend
9.1

A 2383/2 és 2387 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A bizottság 3 igen
szavazattal, egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2016. (X. 27.) határozata
A 2383/2 és 2387 helyrajzi számú ingatlanok határrendezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tervezett
telekalakításhoz, mely szerint a Füzesgyarmat, Petőfi u. 8. szám alatti, a Füzesgyarmat
belterület 2387 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, magántulajdonban lévő ingatlanból 1141
m2 - telekhatár-rendezéssel, az előzetesen elkészített ingatlanvagyon értékelés szerinti áron a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2383/2 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú
ingatlanhoz kerüljön csatolásra, majd az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön, jelen
határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint.
Határidő:
Felelős:

9.2

2016. december 31.
Bere Károly, polgármester

Bányatavakra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: Az érintett felek nem tudtak eljönni az ülésre, így javasolja az
előterjesztés elnapolását a novemberi testületi ülésre. Aki ezzel a napirend módosítással
egyetért az, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül napirend módosítási javaslatot elfogadta.
9.3

Személygépkocsi vásárlásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
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Bere Károly polgármester: 3 ajánlat érkezett. A saját erőt a jelenlegi gépjármű eladásából
biztosítanák. A fennmaradó összeg lízing útján lenne kifizetve. A Ford Mondeo gépjármű
megvásárlását javasolja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a határozati
javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2016. (X. 27.) határozata
Személygépjármű vásárlásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy indítson a Ford márkájú Új Mondeo Titanium 5 ajtós, 2.0L EcoBoost [240 Le]
típusú gépjárműre vonatkozóan beszerzési eljárást, és az arra vonatkozó finanszírozási
konstrukciót tárja a Képviselő-testület elé soron következő ülésére.
Határidő:
Felelős:

soron következő Képviselő-testületi ülés
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése, kérése,
hozzászólása?
Suchné Szabó Edit képviselő: A település honlapján sok információ nincs aktualizálva. Kéri
ezeknek a javítását. Javasolja, hogy próbálják meg színesebbé tenni a honlapot. A
rendezvényekről kerüljön fel pár kép.
Bere Károly polgármester: Természetesen ez meg fog történni. Valószínűleg januártól a
testületi ülések közvetítése is a honlapon keresztül lesz elérhető. Megállapítja, hogy nincs
több hozzászólás. A következő testületi ülés várhatóan november 26-án lesz. Ezzel az ülést 17
óra 20 perckor bezárja. A nyílt ülés zárt üléssel folytatódik.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

