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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. január 26-én 16 óra 02 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,  

Koncz Imre képviselő 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, 

Suchné Szabó Edit képvislő 

Várkonyiné Csáforda Éva, 

Vida Imre képviselő. 

Zs. Nagy Sándor képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 

Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Lévainé Homoki Éva, HJVKKI igazgató, Kovács Márton, Kastélypark Kft ügyvezetője,, 

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 Bajiné Varsányi Zsuzsanna 

Városgazdálkodási Kft. pénzügyi vezető, Dr. Nagy Vilmos Füzesgyarmat Város 1. számú 

orvosi körzetének pályázója. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Marton Hajnalka köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

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

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 képviselővel határozatképes. Suchné Szabó Edit 

jelezte, hogy késve tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy halasszák el 2. a napirendi 

pontot, a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv vezetője 

megválasztása, Kecskeméti Ilona jelezte, hogy nem tud megjelenni, mert megbetegedett. 
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Koncz Imre képviselő javasolja azonban, hogy érintőlegesen meg lehetne vitatni ennek a 

napirendi pontnak a gyógyászati részét.. Bere Károly polgármester egyetért. 

 

A 15. bejelentés 4. pontjának megtárgyalásához zárt ülést kézfeltartásos szavazattal döntsék 

el. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január. 26-i ülésén 

az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

2. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv 

vezetőjének megválasztása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

3. Feladatellátási előszerződés kötése a Füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzet 

tekintetében 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

4. Feladatellátási szerződés kötése az iskolaorvosi feladatok ellátására 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

5. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 

Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

6. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

8. A polgármester illetményének deklarálása és az alpolgármester bérének megállapítása 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző 

 

9. A polgármester 2016. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2017. évi 

szabadságának ütemezése 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

10. A 2017. évi igazgatási szünetről döntés 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

11. 1956-os emlékhely kialakítására vonatkozó vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
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12. Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról döntés 

Előadó: Bere Károly, polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

13. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

14. ASP rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés 

Előadó: Bere Károly, polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

15. Bejelentések 

 

 15.1 Közfoglalkoztatási programok benyújtásának megtárgyalása 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

15.2 A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

15.3 Tájékoztatás a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,   

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- munkagépek beszerzése pályázatról 

Előadó:Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

 15.4 Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester (zárt) 

 

 

 

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

dolgot ki szeretne emelni. Az első a december 16-i Csontos Norbert javára rendezett 

jótékonysági est Megköszöni a szervezők munkáját, a Margaréta egyesület munkáját külön 

kiemelve. A rendezvény sikeresnek minősül és valóban segíti a Csontos Norbert családját a 

felépülés finanszírozásában. A második, hogy befektetők jelentkeztek januárban a Csák-tanya 

megvásárlási céljából és annak hűtőházzá való átalakításáról. Írásban nem jelezték, valószínű 

ajánlatot fognak tenni a következő testületi ülésre. 

Fontosnak minősíti a január 18-i megbeszélést, ahol többek között egy sikeres egeztetés volt. 

Start közmunka programról. A leglátványosabb lesz a szociális épület kialakítása az udvaron. 

Illetve január 19-én volt egy rendezvény Nyíregyházán, ahol több EFOP pályázatról is kaptak 

tájékoztatást. Ez az Ó-berettyó Egyesülettel, ami tavaly lett létrehozva a környező 

településekkel. 

 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő megérkezett. 
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Első napirend  

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót 

Koncz Imre képviselőnek. 

 

Koncz Imre :,Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag 

támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Képviselő-testület 1/2017.(I. 26.) önkormányzati 

határozatának módosítását a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jelentés a lejárt határidejű 

határozatokról. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

 

 

Második napirend  

 

A Füzesgyarmati Gyógy centrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv 

vezetőjének megválasztása 

 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: jelzi, hogy egy pályázó volt, aki mint azt már a korábbiakban 

említette, sajnos nem tud részt venni a testületi ülésen. Azonban van egy szakmai bizottság, 

aki véleményezte az ő pályázatát. Bere Károly polgármester megadja a szót Kovácsné 

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének. 

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az előterjesztésben három 

határozati javaslat van és az egyetemi végzettség alól felmentést kér a pályázó. 

Az első határozati javaslatot a bizottság támogatta és azt érvényesnek nyilvánította. Illetve az 

intézményvezetői megbízatásról szóló határozati javaslatot is egy hangúlag  támogatta a 

bizottság. A szakmai anyagot minden képviselő mellékletben megkapta. 

Bere Károly polgármester: kijelenti, hogy a pályázó távollétében nincs a Képviselő 

testületnek több hozzáfűzni valója ehhez a napirendi ponthoz. 
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Koncz Imre képviselő ide kapcsolódóan megjegyzi, hogy „Nem tisztázott az egész ügy 

háttere. Van egy vezetőnk, aki önkormányzati vezető, nincs gyógy centrumunk, de a vezető 

meg van. Ráadásul ez a vezető üzemelni fog a szállodában, aminek van egy tulajdonosa, 

üzemeltet egy Kft.-bérben. Most harmadiknak beszáll az Önkormányzat. Azt jelenti, hogy van 

ennek valamilyen szerződéses háttere. Bérleti díjat fizetünk, vagy egyáltalán van valamilyen 

megállapodás vagy hogy fog ez ott működni?” 

 

Dr. Blága János jegyző: Tavaly, a júniusi Testületi ülésen volt egy megalapozott tanulmány 

előterjesztése, amiben szerepelt egy 350.000.-Forintos bérleti díj, amit a szálloda működtetője 

az első egy évben ígért, hogy elenged. Erről természetesen nincs okirati jellegű bizonyíték, 

tekintettel, hogy nem vezető, így aláíró sem.  

A tanulmány egy fontos pontja volt, hogy milyen szervnek a keretében lenne megoldható egy 

ilyen fizioterápiás ellátásnak a biztosítása. És a tanulmány készítője, aki jelentős kontrolling 

feladatot látott el a békéscsabai illetve gyulai kórház működtetésében, látták, hogy egy 

költségvetési szerv tudja ezt legjobban meg tudja oldani, illetve tudja lehívni a szükséges 

működési támogatásokat és normatív támogatásokat az OEP-től. Ezért alapított a Képviselő 

testület egy ilyen szervet, hogy az ellássa a fizioterápiás feladatokat a városban. 

Bere Károly polgármester:Azzal szeretné kiegészíteni, hogy azóta a Pándy Kálmán Kórház 

képviselője Vecselyi László, is írt egy tanulmányt. Az eredménye az lett, hogy a Pándy 

Kálmán Kórház létrehoz fog hozni egy telephelyet a gyógyüdülő területén és biztosítani fog 

egy szakorvost. Illetve az egy éves bérleti díj meghatározásához nagyon fontos , hogy milyen 

érdeklődés lesz a szállodában gyógykezelésre? Az együttműködési szerződés ez alapján lesz 

kialakítva, amely természetesen mindkét félnek megfelelő lesz. Egy év próbaidővel.  

 

 

Koncz Imre képviselő: Várhatóan ez mikor indul? 

 

Dr. Blága János jegyző: Március 1-től, vagy Április 1-től várhatóan. Addigra megállapodást 

biztosítunk. Mivel az ÁNTSZ nem ad engedélyt a működésre nem saját tulajdonban lévő 

ingatlanra. És itt még egyszer megemlíti, hogy a működtető képviselője ígéretet tett az 

ingyenességre. 

 

Bere Katalin képviselő: Szeretné megtudni, hogy az engedélyeztetési eljárás milyen 

stádiumban van? Szerinte a Február 1-i hatályba lépés túl korai , mivel a 350.000,-Forintos 

bruttó bér a járulékaival jelentős kiadást fog jelenteni és már nagyon várjuk a tényleges 

beindítását többszörös próbálkozás után. Azt szeretnénk kiküszöbölni, hogy több hónap 

bérleti díj kifizetésre kerül „feleslegesen”. 

A Március 1-i indulás kecsegtető volt. 

  

Dr. Blága János jegyző: Gálné Kecskeméti Ilona több tíz éves egészségügyi gyakorlattal 

rendelkezik, és ettől várnánk azt, hogy szakorvos illetve szakszemélyzet könnyebben álljon 

rendelkezésünkre. Már a kinevezése előtt sikerült megoldania, hogy a berettyóújfalui Kórház 

reumatológiai osztályának a vezetője 5 órában rendeljen városunkban és reméljük, hogy a 

szakszemélyzet kialakításában is sikerekkel fog járni. Viszont azt tudni kell, hogy a működési 

engedély lefolytatásához szükséges egy olyan vezetőnek rendelkezésünkre állnia, aki 

rendelkezik a rendeletben meghatározott végzettségekkel. Jelenleg Gálné Kecskeméti Ilona az 

egyetlen a térségben, aki ezt a pozíciót vállalná. 

 

Bere Katalin képviselő: A működési engedély folyamata hol tart?  
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Dr. Blága János jegyző: Itt nincs lehetőség arra, hogy a kérelem hiányosan legyen benyújtva, 

és az engedélyezés folyamán még pótlólagos feltételek legyenek biztosítva, így az összes 

személyi és tárgyi feltételeknek meg kell felelni, már akkor, amikor ez benyújtásra kerül. 

Tehát szükségünk lesz legalább 3 gyógy masszőrre, 2 gyógy tornászra, 1 fizioterápiás 

asszisztensre és 1 vezetőre, ahhoz, hogy az engedélykérelmünket be tudjuk nyújtani az 

ÁNTSZ-hez. A tárgyi feltételek adottak a rendelő részen. Az eljárás 15 napot vesz igénybe. 

Ezt követően tudjuk benyújtani az OEP-hez a finanszírozási szerződés iránti kérelmünket, 

amelyet kizárólag működési engedély birtokában kérhetünk. 

 

Bere Károly polgármester: A Füzes-Gyógy Kft.-nek van egy érvényes vagy szüneteltetett 

működési engedélye. És amennyiben az átírás megtörtént , az intézményvezető és az orvos 

biztosított, a többi feltétel megoldható. 

 

Dr. Blága János jegyző: A két eljárás valószínűleg fedni fogja egymást annyiban hogy „ő” 

visszaadja, mi meg kiváltjuk. Remélhetőleg így az ÁTSZ-nél könnyebben fog így átmenni a 

kérelmünk. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A harmadik határozati pont javaslati pontban van, hogy 

a Képviselő Testület a fent nevezett Gálné Kecskeméti Ilonát kinevezi határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyba, 4 hónap próbaidőre, valamint megbízza a Füzesgyarmati 

Gyógy Centrum Egészségügyi Szolgáltató Intézményvezető magasabb vezető munkakör 

ellátására, határozott időre, 5 évre, 2022.január 31-ig.  

 

Dr. Blága János jegyző: Közalkalmazotti jogviszonyt csak határozatlan időre lehet kötni, 

kivéve a helyettesítés illetve a meghatározott feladat ellátása. De ugyanezen törvény mondja 

ki, hogy vezetői megbízás legfeljebb 5 éves meghatározott időre adható. Ha valaki bekerül az 

állományba, és már ott kap egy vezetői megbízást, akkor azt 5 éves határozott idejű 

megbízással lehet csak megoldani.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Csak ez az 5 év létezik vagy rövidebb intervallum is? 

 

Dr. Blága János jegyző: Kevesebb is lehet. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő Javasolja, hogy az első időszakban kevesebb idő legyen a 

kinevezés és amennyiben minden gördülékenyen megy, meg lehet hosszabbítani. Mi történik, 

ha nem működnek az események gördülékenyen? 

 

Dr. Blága János jegyző: Amennyiben nem működik gördülékenyen a „dolog” az egész szerv 

megszűntetésre kerül. Az összes dolgozó speciális munkajogi helyzetbe kerül, a 

közalkalmazotti törvény szabályoz, hogy a jogutódlás nélkül megszűnő költségvetési szervek 

alkalmazottainak a sorsa a továbbiakban hogy alakul. Itt lehetséges egy olyan buktató, hogy 

fel kell nekik ajánlani szabad álláshelyet, amit betölthetnek az önkormányzatnál, tekintettel, 

hogy, a tovább foglalkoztatásukra nem lesz lehetőség. 

 

Bere Károly polgármester: 

Egy klasszikus dolog történhet, hogy értékesítésre szánjuk és egy befektető megveszi.  

 

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Éva, az intézményvetőre 

gondoltál, vagy mindenkire? 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az intézmény vezetőre. 

 

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke Itt van próbaidő. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: 4 hónap, igen, és a továbbiakra gondoltam. 5 év hosszú 

idő. A kérdés az, hogy tudunk-e profitálni, vagy veszteséges? 

Bere Károly polgármester: Ha nem működik, megszűntetjük egy év múlva. Ha előbíráljuk, 

akkor viszont az intézményt kell megszűntetnünk sajnos. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Várható-e terv valamikor? 

 

 

Dr. Blága János jegyző: A tavalyi évben elfogadták, amely költségvetésben 5 millió forint 

került betervezésre, ami az induláshoz, a vezető betervezett bére pedig 1 millió Forint,  a 

tanulmányban, mint szükséges költségek voltak meghatározva a gyógyászat beindításához. A 

várható éves profitja a szervnek 2, 2 és fél millió Forint minimális ellátás esetén is.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Akkor lassan kijelenthetjük, hogy ami befektetésre került, az 

visszatérült. 

 

Bere Károly polgármester: Egy év alatt meglátjuk, hogy hogyan fog működni. 

 

Dr. Blága János jegyző: Annyit még tudni kell, hogy ebben a tanulmányban teljes körű 

felmérése volt ahol szerepelt marketing költség és PR költség a külföldi és ténylegesen fizető 

vendégek irányába. Abból várjuk a plusz bevételt. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a napirendi pont elnapolásra kerül, Gálné Kecskeméti llona 

távolléte miatt. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirend elnapolását. 

 

 

 

 

Harmadik napirend  

 

  

Feladat ellátási előszerződés kötése a Füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzet 

tekintetében 

 

 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Nagy Vilmos Urat. 

Ez a napirendi pont arról szól, hogy előszerződés köttetett Füzesgyarmat 1-es számú, a 

Dr.Pikó Eszter körzete kapcsán Dr. Nagy Vilmossal. Feladat ellátási előszerződés lett kötve, 

ami Bizottsági Ülésen lesz tárgyalva. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
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Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke:A …Bizottság 

egyhangúlag támogatta és a személyes gondolatokat és terveket hiányolták. Erről szeretnének 

hallani. 

 

Dr. Nagy Vilmos 1-es számú körzet leendő háziorvosa: Köszöni szépen a lehetőséget. 

Tisztelettel köszönti Polgármester Urat, Jegyző Urat és az egész Képviselő Testületet. 

Bemutatkozik; Berettyóújfaluban él és 14 éve Újszentmargitán dolgozik. Naponta körülbelül 

200 kilométert ingázik. A családjáról; a lánya szintén orvos Berettyóújfaluban, belgyógyász 

és diabetológus. A fia tanár és politológus, Budapesten él.  

Röviden a szakmai életútja: 1973-ban végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Intézet magyar tagozatán, amit egy rövid 2 éves körzeti munka követett.  Aztán határozta el, 

hogy sebésznek tanul. A sebészeti tanulmányait Marosvásárhelyen végezete. Szakvizsgát 

1981-ben tett.1981-től 1994-ig sebészként dolgozott. 1994-ben a Berettyóújfalui Kórházban 

dolgozott és úgy érezte, hogy jó lenne változtatni. Akkor még a Kórház udvarán laktak. Egyik 

nap ügyelt a másik napon készenlétben állt. Picit olyan érzés fogta el, mintha egy 

munkatáborban lenne. Itt jött a változtatás gondolata. A helyzetet átgondolva és nagy 

meglepetést okozva a Kórháznak, hogy egy adjunktus a sebészetről kimegy körzeti munkát 

vállalni. Esztári körzetben és fél évet dolgozott körzeti orvosként. Lehet, hogy továbbra is ott 

tevékenykedne, ha nem adódott volna az első Fidesz-es Kormány idején az a lehetőség, hogy 

meg lehetett vásárolni a rendelőt és lakást és erre támogatást is adtak. Gondolta van annyi 

bizalom az irányába, mint helyi Képviselő A rendelő megvásárlása volt a terve. Azonban 2-3 

képviselő nem támogatta a felvetést. Ekkor döntött a költözés mellett, hogy Újszentmargitára 

ment és ott felajánlottak a falu központjában egy nagy területet (3.000 négyzetmétert), ahol 

rendelőt, lakást lehet építeni. Mire minden elkészült, minden megváltozott. A támogatási 

rendszer az megszűnt, így dugába dőlt minden. Így maradt Újszentmargitán, immár 14 éve. Itt 

a harmadik ciklust tölti, mint képviselő. Az Egészségügyi és a Szociális Bizottság összevonva 

működik, a település mérete miatt.  

Vegyes körzetben dolgozott Esztáron is és Újszentmargitán is. Mint gyermek, iskolaorvos, 

védőnőkkel együtt. Saját megítélése szerint nagyon jó kapcsolatrendszerben mindkét 

településen.   

A gyakorló orvosi tevékenysége mellett el kell mondani, hogy kicsit a szíve csücske az 

egészség nevelés.2001-ben kiutazott Kaliforniába egy „Update”-re, ahol Egészségnevelő 

Oklevelet szerzett. 

Emellett Gerontológiát is tanít, egy Budapesti főiskolán, de csak, mint minimális óraadó. 

Úgy érzi, mint orvos, sikerült beépülnie a falu társadalmi életébe. Ilyen értelemben a 

testületnél is az egészségügyi problémákra más rálátást ad. 

A váltás oka, hogy a jövőt tekintve nem tervez 200 kilométert ingázni napi szinten a 

továbbiakban, Így esett a választás Füzesgyarmatra. Célja, hogy a háziorvosi tevékenységnél 

a tapasztalatát az emberek javára fordítsa. Nem beszélve arról, hogy a 17 év sebészeti 

munkája engedélyezné kisebb jellegű beavatkozások ellátását. Lásd: varratszedés. 

Érez még annyi energiát és kapacitást magában, hogy Füzesgyarmat városában 

egészségnevelő munkát is végezzen. Pályázatok terén is szívesen segítséget nyújt 

Füzesgyarmat számára.  

A második ok Füzesgyarmat mellett, hogy a lánya, aki belgyógyász és diabetológus, akár a 

háziorvosi tevékenység felé is orientálódhat. Nem tudni pontosan 3-4 év múlva ez milyen 

fázisban lesz, de akkor egy diabetológiai, cukorgondozói szakrendelést tudna akár heti kétszer 

ellátni. 

Terve: a háziorvosi tevékenységnek meg van a kompetencia terve, hogy „mi az amit lehet, mit 

szabad?” A háziorvosi tevékenység nála „jól megy”. Aki oda fog kerülni, egy jó körzetet fog 

kapni. Előjegyzéssel működik. Gyógyszer felírás egy, kettő vagy akár három hónapra is 
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felírható. Tehát a gyógyszert felírató és krónikus betegeket előjegyzik. Kérdésekre szívesen 

válaszol. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Örül, hogy Dr. Pikó Eszter doktornővel sikerült megegyezni. 

Megkérdezi, hogy az asszisztenciát hozza, vagy meg kívánja tartani a jelenlegit, hiszen aki 

most van nagy tudással rendelkezik. 

 

Dr. Nagy Vilmos: Elmondja, hogy jó, ha a már ismert asszisztens van jelen, hiszen ő már 

ismeri az embereket és az emberek is megbíznak benne. Mindenképp számít rá. 

 

Zs. Nagy Sándor: Magánrendelésben gondolkozik? 

 

Dr. Nagy Vilmos: Egyelőre nem. 

 

Bere Károly polgármester: Megköszöni a részvételt, megkérdezi van-e még kérdés. 

Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsájtja. Aki elfogadja a feladatellátási előszerződés 

kötését a Füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzet tekintetében, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a feladatellátási előszerződés kötését a 

Füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzet tekintetében. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

A füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzetre feladat-ellátási előszerződés megkötéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján,  

 

1.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátását Dr. Nagy Vilmos, mint a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyes 

közreműködésével biztosítja 2017. április 1. napjától. 

 

2.) Az 1.) pontban foglalt szándék teljesülése érdekében Dr. Nagy Vilmossal előszerződést 

köt a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 

 

4.) Felkéri a Jegyzőt, hogy Dr. Nagy Vilmos praxisjogát engedélyező határozat jogerőre 

emelkedését követően az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási 

szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően azonnal 

Felelős: 1.-3. pontok tekintetében: Bere Károly, polgármester 

  4. pont tekintetében: Dr. Blága János jegyző” 

 

 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
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Távozott Dr. Nagy Vilmos. 

 

 

 

Negyedik napirend 

 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság véleményezte, átadja a szót 

Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: 2013. évben jött 

létre egy szerződés, azt felül kellett vizsgálni. Ezt kapta meg most a tisztelt Képviselő-testület. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e.  Megállapítja, hogy 

nincs Aki elfogadja a feladatellátási szerződés kötését az iskolaorvosi feladatok ellátására, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a feladatellátási szerződés kötését az 

iskolaorvosi feladatok ellátására tekintetében. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017.(I.26.) határozata 

Feladat-ellátási szerződés kötése iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt az iskola egészségügyi feladatok ellátására 

Dr. Rudner Bernadett gyermekorvossal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester” 

 

 

 

 

Ötödik napirend 

 
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 

Előadó: Kovács Márton ügyvezető 
 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta és a Szociális és Humánügyek Bizottság is 

tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A tárgyi eszköz beszerzést ki kell 

venni a költségvetésből. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/04.%20napirend%20Eloterjesztes_iskolaegeszseggy.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/04.%20napirend%20Eloterjesztes_iskolaegeszseggy.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/04.%20napirend%20Eloterjesztes_iskolaegeszseggy.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
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Bere Károly polgármester: Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

elnökének Vida Imrének adja át a szót. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

javasolja a cafeteria egységesítését. A társadalmi és civil szervezetek kedvezményesen 

menjenek be a fürdőbe. Az Erzsébet kártyákra vonatkozóan pontosítást kérnek. A fenti 

kiegészítésekkel a bizottság támogatta az előterjesztést. 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót Kovács Márton ügyvezetőnek. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: A cafeteriával kapcsolatban, a Kft. megalakulása óta mindig 

bruttó 200 e Ft volt a cafeteria összege.  

 

Bere Károly polgármester: Közalkalmazottaknál ez bruttó 147 e Ft, szóval ezt csökkenteni 

kell. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: Ezt nem javasolja. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az önkormányzat közalkalmazottai szintén bruttó 147 e Ft-ot kapnak. 

Ugyanezt az önkormányzat 100 % tulajdonában lévő másik Kft is szorgalmazta a Felügyelő 

Bizottság. Ez egy javaslat az ügyvezetőnek. Kérné a bizottság, hogy ez bruttó 147 e Ft/ fő 

legyen. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: Tehát, a kérés az lenne, hogy a cafeteria bruttó 147 e Ft legyen 

és, ha az eredmény úgy alakul év végén a különbözet adható. Ez így elfogadható. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Javaslatként van 200 m3 ről 120 m3 re le van csökkentve a 

gyógyvíz átadása. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: A Felügyelőbizottság kifejezetten kérte, hogy ez az 

iránymutatás kerüljön bele az üzleti tervbe és a Képviselő-testület így fogadja el. 

 

Vida Imre képviselő: A fürdő normál működésnél többletköltség nélkül, 120 m3/ napos 

vízmennyiség biztosítható, az ezen felüli vízmennyiség csak plusz ráfordításokkal 

biztosítható. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: Vízügyi engedély szerint 200 m3 adható maximálisan. Azért 

javasolta a Felügyelő Bizottság a 120 m3, mert a környezeti hatásokra tekintettel ez a 

mennyiség biztos hogy adható, minden körülmények között. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ezt a 120 m3, valamint egyáltalán a korlátozást nem feltétlenül 

javasolja. 

 

Bere Károly polgármester: Az Erzsébet kártyával kapcsolatban érdeklődik. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: Az Erzsébet kártya egy program, a feltüntetett árakon lehet 

csatlakozni. Ez jelenleg is van. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A társadalmi és civil szervezetek kedvezményes 

beléptetése továbbiakban is legyen biztosítva, illetve a szolgáltatást végzők esetében, akik 

szolgáltatnak a fürdőnek, ez esetben, hogy történik az emberek beléptetése? Illetve a cafeteria 

egységesítése azért jött szóba, mert az előző Kft-nél is más összeg volt. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: A Felügyelő Bizottság, látva a negatív tőkét és eredményt, úgy 

döntött, hogy legalább az önköltség árát, tehát amibe kerül a fürdőnek egy fő beléptetése azt 

fizesse meg a civil szervezet is. Ez úgy kedvezményes, hogy csak az önköltség árát fizeti 

meg. Ez az ár 550 Ft, és az önkormányzat, mint tulajdonos e fölött szeretne még kedvezményt 

adni, vagy ezt teljesen meg szeretné adni, akkor azt kiszámlázzuk az önkormányzat felé. 

 

Koncz Imre képviselő: Az önköltséggel nem ért egyet. Fizessen mindenki teljes belépőt.  

 

Bere Károly polgármester: A legalacsonyabb jegyár az 550 Ft. 

 

Kovács Márton ügyvezetőnek: Ez az összeg évekre visszamenő kalkulált adat. A civil 

szervezetek általában úgy veszik igénybe a fürdőt, hogy termet bérelnek, és az 

önkormányzatnak terembérlet kerülne kiszámlázásra, ami áfamentes. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az üzleti tervet elfogadja, de ez a 15 %-os emelés igen magas, de 

a bérek miatt is támogatja. Elfogadhatóak az árak. 

 

Vida Imre képviselő: A parkolási díjakkal kapcsolatban volt egy megjegyzés. Aki 

motorkerékpárral érkezik és várakozik 2 órát 360 Ft-ot fizet, viszont motor egész napra 350 

Ft, ezen szépíteni kellene. 

 

Bere Károly polgármester: Üzleti terv elfogadása, ezen belül az átlagos 10 %-os emelés a 

szálláshelyekre, valamint a 15 % -os emelés a jegyárakra. Módosítás pedig, hogy a tárgyi 

eszközök költsége kerüljön ki. Így az üzleti tervhez tartózó határozati javaslatokat a 

módosítással egyben szavazásra bocsájtja. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési 

Szolgáltató Kft. pénzügyi tervét a módosítással, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 

Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervét  módosítással. 

 

 

Hatodik napirend 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása  

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Vida Imre képviselőnek adja át a szót. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság a 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervét 

egyhangúlag támogatja. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/06.%20Napirend%20Eloterjesztes2017_zleti%20terv.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/06.%20Napirend%20Eloterjesztes2017_zleti%20terv.pdf
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság szintén egyhangúlag 

támogatja. 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót Turbucz Róbert úrnak, hogy pár szóban vázolja a 

pénzügyi tervet. 

 

Turbucz Róbert ügyvezető: Kikerült a 3 telepi iskola, ez 36 millió Ft-os költségcsökkentést 

eredményez a korábbi évhez képest. Az ez évi bevétel, illetve a költség kiadás viszonyában az 

elért eredményt pozitívan tervezzük, ez már látszik pár beruházásról. Többek között, a 

szociális épület befejezésre kerül, egy pályázat keretében, mint alvállalkozó lesznek jelen. A 

volt Japán Múzeum átalakítását részben a Kft. végzi el. A tanuszoda kapcsán, parkoló és út 

építésben tevékenykednek, valamint a kormányablak kialakításában is részt vesznek. A 

cafeteriával kapcsolatban, éves szinten bruttó 147 e Ft került betervezésre. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A melléktevékenységeknél van felsorolva a veszélyes 

hulladék. Érdeklődik, hogy mikor lesz elavult háztartásai gépek, számítógép darabok 

gyűjtése. 

 

Turbucz Róbert ügyvezető: Az elektronikai dolgok gyűjtése úgy zajlott, hogy a szolgáltató 

hozta a konténert, meg volt adva az időpont a szállításra és akkor vitték el.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Erre szükség lenne, hiszen már többen kérdezték. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Kft. tevékenységi körébe benne van a veszélyes hulladék illetve a 

sima hulladék elszállítása, de felelősségi tanúsítvánnyal és hulladékkezelési engedéllyel nem 

rendelkezik, tehát az állati hulladékon kívül nem jogosult már hulladék összegyűjtésére.  

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervét, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a  Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervét. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017.(I.26.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. üzleti tervének 

elfogadása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal.a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. 

évi üzleti tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető” 

 

 
 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/05.%20Napirend%20Eloterjesztes%20Eloterjesztes%20a%20Kastelypark%20Kft.2017-es%20penzgyi%20terverol.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/03%20Napirend%20Eloterjesztes%20haziorvosi%20feladat.%20elosz.jav.B.J.pdf
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Hetedik napirend 

 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes tárgyalása   
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót Koncz Imre képviselőnek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 

támogatja.  

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 3 igen. 1 

tartózkodás mellett a bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: 3 igen. 1 

tartózkodás mellett a bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

 

Bere Károly polgármester: A 2016. évből kell kiindulni az ez évi költségvetésnél. Sok olyan 

költség volt, ami elhúzódott az előző évekről. Swietelsky, valamint az Alföldvíz fele volt egy 

nagyobb összegű számla, melyet rendeztek., ez elmúlt évek beruházásainak köszönhetően. 

Volt egy jelentős béremelés is. Nagy beruházás 2017. ében a tanuszodához kapcsolódó 

útépítés, illetve a térkő kialakítása, valamint a kormányablak kialakítása. Megkérdezi, hogy 

van-e kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban. 

 

Koncz Imre képviselő: A bizottság kérése volt, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a 

mezőőri létszám emelését. A másik pedig a növénytermesztésnél, am veszteséges, ennek 

ellenére foglalkoztatunk főállásban egy személyt. Egy fővel növekszik az önkormányzatnak a 

létszáma, ezzel szintén nem ért egyet. A földadóból bejövő bevételeket meg kellene cimkézni.  

 

Bere Károly polgármester: A kormánymegbízott személye változik, és várják, hogy az új 

kormánymegbízott beszálljon az átalakításba. A közmunkaprogramok kapcsán tudnak 

tartalékokat képezni. Jobb a költségvetés, mint a tavalyi esztendőben, és márciusban még 

jönnek ki pályázatok. A mezőgazdaság null szaldós. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mezőgazdasági Szakigazgatási szerv 2 fő mezőőr foglalkoztatásához 

nyújt támogatást, ami bruttó 90 e Ft/ hó/fő egy éven keresztül. A februári testületi ülésre 

részletes számítást készítenek. Ha két főt foglalkoztatnának, a dologi költség körülbelül 

másfélszeresére nőne. 

 

Bere Katalin képviselő: Lenne egy javaslata a Képviselő-testületnek, mivel van egy érvényes 

árajánlata egy lengyel cégtől, egy családi csúszda felállítására. Ezt nem lehetne beletenni az 

önkormányzat költségvetésébe? Egy alacsonyabb bérleti konstrukció, ami májustól 

szeptemberig tart. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az iparűzési adó betervezéséhez, a bevételeket érdemes 

pesszimistábban tervezni, mint amire ténylegesen számítunk. 

 

Bere Károly polgármester: Azt gondolja, hogy ebben az évben elsősorban a tanuszodát kell 

befejezni. De erre nem tud rábólintani jelenleg. 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/07.%20%20Napirendi%20Eloterjesztes%20koltsegvetesjav.B.J..pdf
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Ibrányi Éva alpolgármester: Támogatná az ötletet, mert legalább látszana a 15 %-os 

jegyáremelés, hiszen egy élménnyel gazdagodna a fürdő. 

 

Kovács Márton ügyvezető: Olyan kérést kaptak a Felügyelő Bizottságtól, hogy keressenek 

olyan lehetőséget, amivel tudnák nevelni a vendéglétszámot. Véleménye szerint ez csak 

szolgáltatásbővítéssel lehetséges, ami egy új medence, vagy a jelenlegi medencéket egyfajta 

élménnyel felújítva, vagy egy csúszda. Ez a csúszda mindenkinek élményt nyújtana. 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy szerinte az utak leaszfaltozása fontosabb lenne, de 

a fürdőt is fontosnak tartja. Márciusba térjenek vissza erre a kérdésre. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Javasolja, hogy készítsenek erről egy 

tájékoztatót. 

 

Kovács Márton ügyvezető: A fürdő ezt sajnos önerőből nem tudja megvalósítani, ezért fordult 

az önkormányzathoz. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más kérdés, vélemény. Aki elfogadja az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes tárgyalásáról szóló beszámolót, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének előzetes tárgyalásáról szóló beszámolót. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017.(I.26.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési 

rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja. 

 

Megbízza az intézmények vezetőit, hogy 2017. évi költségvetésének irányszámairól jelen 

előterjesztésnek megfelelően készítsék el.. 

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

Határidő: 2017. évben folyamatosan” 

 

 

 

 

Nyolcadik napirend 

 
A polgármester illetményének deklarálása és az alpolgármester bérének megállapítása   
Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

Dr. Blága János jegyző: Az önkormányzati törvény módosulásával a polgármesteri illetményt 

országos szinten a 2014 választás előtti szintre emelkedtek, ennek megfelelően szükséges 

deklarálni a tisztelt Képviselő-testületnek azt, hogy a polgármesteri illetmény bruttó 598.302  

Ft lesz, ami az önkormányzati törvényben meghatározott szinten van meghatározva. Ebben 

nincs mérlegelési jogköre a Képviselő-testületnek, jogszabály határozza meg, ezzel szemben 

az alpolgármesterében igen. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/07.%20%20Napirendi%20Eloterjesztes%20koltsegvetesjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/07.%20%20Napirendi%20Eloterjesztes%20koltsegvetesjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/07.%20%20Napirendi%20Eloterjesztes%20koltsegvetesjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/08.%20Napirend%20Eloterjesztes_PM%20es%20AlPM%20illetmeny.pdf
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Bere Károly polgármester: Az alpolgármester illetményét illetően 15%-os emelést javasolnak. 

Átadja a szót Koncz Imre képviselőnek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 

támogatja. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a polgármester illetményének deklarálását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester illetményének deklarálását. 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az alpolgármester illetményének megálapítását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alpolgármester illetményének 

megállapítását. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(I.26.) határozata 

A polgármesteri illetmény deklarálásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e.) pontja 

alapján megállapítja, hogy Bere Károly főállású polgármester havi illetménye 2017. január 

1-től a polgármesteri tisztsége fennállásáig br. 598.302 forint, költségtérítése: havi 89.745 

forint 

 

Határidő: 2017. január 1-től folyamatos 

Felelős: Dr. Blága János jegyző” 

 

 
 

 

Kilencedik napirend 

 
A polgármester 2016. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2017. évi 

szabadságának ütemezése    

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

Dr. Blága János jegyző: Január 31-ig testületnek meg kell határoznia, hogy a polgármester 

mennyi szabadságot nem vett ki és azt hozzá kell számolnia az idei évi szabadságához, 

valamint meg kell határoznia a polgármester szabadság kivételének az ütemezését. a tavalyi 

évi 15 nap szabadság március végéig kivehető. 

 

Bere Károly polgármester: Ez azért van, mert sokan több évet vettek ki a ciklus végén. 

Kérdés, vélemény van a testület részéről? Megállapítja, hogy nincs. Aki elfogadja a  

polgármester 2016. évi ki nem vett szabadságának megállapítását és a 2017. évi 

szabadságának ütemezését az kézfelemeléssel jelezze. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester 2016. évi ki nem vett 

szabadságának megállapítását és a 2017. évi szabadságának ütemezését. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (I. 26.) határozata 

Az alpolgármesteri illetményének megállapításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Ibrányi 

Éva társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től az 

alpolgármesteri tisztsége fennállásáig havi bruttó 200.000 Ft-ban, költségtérítését havi 

30.000 Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő: 2017. január 1-től az alpolgármesteri tisztség fennállásáig folyamatos 

Felelős: Bere Károly, polgármester”  

 

 
 

 

Tizedik napirend 

 
A 2017. évi igazgatási szünetről döntés   

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A napirenddel kapcsolatban átadja a szót Dr. Blága János jegyző 

úrnak. 

 

Dr. Blága János jegyző: A hivatali dolgozók szabadságának minél nagyobb arányú kiadása 

céljából készült az előterjesztés. Az igazgatási szünet alatt folyamatos hivatali munka 

ügyeletekkel, illetve készenlétekkel biztosítva lesz. Július 17-től augusztus 20-ig tart, illetve a 

karácsonyi időszakban. A kormányajánlás úgy szól, hogy a január első vasárnapig tart a 

közigazgatási szünet. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 

támogatja. 

 

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

egyhangúlag támogatja. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a 2017. évi igazgatási szünetről szóló döntést, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2017. évi igazgatási szünetről szóló 

döntést. 

 

 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/09.%20Napirend%20Eloterjesztes_polgarmester%20szabadsag.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/10.%20Napirend%20Eloterjesztes_igazgatasi%20sznet.pdf
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„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017.(I.26.) határozata 

A 2016. évi ki nem vett polgármesteri szabadság megállapításáról, valamint a 2017 évi 

polgármesteri szabadság ütemezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által vezetett 

nyilvántartás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 

225/C. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy Bere Károly polgármester 2016. évi ki nem 

vett szabadsága 15 nap, amelyet hozzászámolva a 2017. évben igénybe vehető szabadságához 

összese 54 nap szabadság áll rendelkezésére. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2016. évben ki nem vett 15 nap 

szabadságát 2017. március 31-ig vegye ki.  

 

A Képviselő-testület a Polgármester szabadságának ütemezését a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése 

alapján az alábbiakban állapítja meg:  

 

 
Hónap Időszakra ütemezett szabadság mértéke (nap) 

január  

február 12 

március 3 

április  

május 3 

június 3 

július 10 

augusztus 10 

szeptember  

október  

november 3 

december 10 

Összesen 54 (áthozat: 15 nap + rendes: 25 nap + pót: 14nap) 
 

A Képviselő-testület megkéri a polgármestert, hogy szabadságát fenti ütemezésnek 

megfelelően tárgyév során vegye ki.  

  

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a polgármester szabadságának nyilvántartásáról 

a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. év során folyamatosan 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

   Dr. Blága János, jegyző” 
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Tizenegyedik napirend 

 
1956-os emlékhely kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés   

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

Bere Károly polgármester: A kormányzat meghirdetett pályázatot az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharccal kapcsolatosan egy emlékmű létrehozására, ennek kapcsán készítettünk el 

egy anyagot. Erre 100 %-os támogatás van, a központi iskola előtti kopjafa mellett lenne 

felállítva. Átadja a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Miután 100 %-os támogatottságú a 

bizottság egyhangúlag támogatja. Két dolog merült fel, hogy kérjenek árajánlatot gránitra és 

miért nincs kimerítve a teljes keret. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egy olyan 

javaslatot tenne a bizottság, hogy az emlékmű közvetlen közelét is fejlesszék. 

 

Dr. Blága János jegyző: Elmondja, hogy kértek ajánlatot gránitra, de az nem férne bele a 

pályázati keretbe sem, egy ekkora tömb megvásárlásra. Az elkészítője elmondta, hogy az 

időtállóság tekintetében a mészkő is megegyezik a gránittal. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Elmondja, hogy az I. világháborús emlékmű is mészkőből 

készült, viszonyításképpen. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Elmondja, hogy ő is utána érdeklődött a gránitnak, ami valóban 

egy vagyon lenne. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az 1956-os emlékhely kialakítására vonatkozó 

pályázat benyújtásáról szóló döntést, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 1956-os emlékhely kialakítására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló döntést. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(I.26.) határozata 

1956-os Emlékmű építése Füzesgyarmaton „- című pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy az „1956-os emlékmű építése 

Füzesgyarmaton” című pályázat benyújtásra kerüljön a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére. 

 

Pályázat keretén belül benyújtható összeg:5.000.000.-Ft. 

A pályázatban elszámolható összeg: bruttó 5.000.000.-Ft 

Önerő 0.-Ft 

 

Az emlékmű által érintett önkormányzati (Füzesgyarmat belterület 2379 hrsz) közterület 

használatát pályázat megvalósításával összhangban történő használatát a Képviselő-testület 

jóváhagyja.  

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/11.%20Napirend%20Eloterjesztes_56-os%20szoborjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/11.%20Napirend%20Eloterjesztes_56-os%20szoborjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/11.%20Napirend%20Eloterjesztes_56-os%20szoborjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/11.%20Napirend%20Eloterjesztes_56-os%20szoborjav.B.J..pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/11.%20Napirend%20Eloterjesztes_56-os%20szoborjav.B.J..pdf
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A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismer és betartja. 

 

Határidő: 2017.01.31. 

Felelős: Bere Károly polgármester” 

 

 

 

Tizenkettedik napirend 

  
Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról döntés   

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót 

Koncz Imre képviselőnek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen, 1 tartózkodás 

és 1 nem mellett nem tudta támogatni. 

 

Dr. Blága János jegyző: A bizottsági ülésen felmerült, hogy az előterjesztésben ellentmondó 

módon szerepel, hogy a dolgozók munkakeretében valósítanák meg azokat a feladatokat, 

amelyek az anyagi érdekeltségi alap létrehozásában közreműködnek, ezt javítani szeretné, 

prémium célként kerülne meghatározásra ez a kintlévőség kezelés, mely várhatóan jelentős 

javulásokat hozhatna az önkormányzat költségvetésében. Nehéz kezelni az adótartozást, több 

lehetőség is van erre, további dolgozó felvételével, illetve egy magasabb szintű vezetői 

ellenőrzés végrehajtásával. A további dolgozó felvétele költségesebb lenne a testület számára. 

A kintlévőség kezelés egy magasabb fokú munkaterhet igényel, amiért a dolgozók 

megérdemelnék azt, hogy ebből részesedjenek. a hatásvizsgálatból egy kisebb számítás is le 

volt írva. Ha az egész kintlévőséget behajtanák év során, ami sajnos nem lesz lehetséges, 

akkor dolgozónként nettó 130-150 e Ft érdekeltségi járulék keletkezne. Természetesen, ha a 

testület nem is fogadja el, akkor is behajtásra kerülnek az adótartozások. De jelentős 

munkafeladatot kapnak a dolgozók, ezért szeretné, hogy ez a bérükön is látszódjon. Eddig is 

feladatuk volt, el is látták. 

 

Bere Károly polgármester: Ez egy speciális jutalom lenne a dolgozók részére. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megkérdezi, ha eddig is ellátták a feladatukat, mi 

fog változni. 

 

Dr. Blága János jegyző: Úgy gondolja, ha egy dolgozónak meg van határozva egy kisebb 

prémium cél, akkor jobban megvizsgálja a dolgot, hogy például mikor tegye rá az inkasszót. 

Esetleg egy olyan kitételt lehetne beleépíteni a rendeletbe, hogy amennyiben a 30 %-a 

ténylegesen végrehajtásra kerül, akkor kerülne kifizetésre az alapból. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Az idegen bevételek közt a víziközmű érdekeltségű 

hozzájárulásoknak a nem fizetésére korábban direkt meg lett bízva külső személy, de ez nem 

volt hatékony. Ezeket a folyamatokat a későbbiekben ellenőrizni kell, hogy ne gyűljön fel. 

hiszen ezek hatalmas összegek. 

 



 21 

Bere Károly polgármester: Nem behajtásra lett megbízva a külső személy, hanem 

újrakötésekre, a kintlévőségek kezelésére, tehát újrakötés, részletfizetés. Most jelenleg pedig a 

behajtás folyik. 

 

Dr. Blága János jegyző: A víziközmű tartozás nagy részét 2016. évben sikerült végrehajtani. 

Jelentős feladat volt, több kolléga is foglalkozott vele, ezek viszont nem tartoznának bele az 

anyagi érdekeltségi alapba, mivel ez nem az önkormányzat bevétele. A költségvetés bevételei 

az egyik legfontosabb. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Elmondja, hogy azt látja, hogy a többi osztály, csoport is 

túlórázik és jó lenne, ha ez egységes lenne, hiszen mindegyik munka nagyon fontos, hiszen itt 

pénzről van szó, ami kicsit érzékeny terület. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az alapnak a létrehozása testületi hatáskörbe tartozik. A dolgozók 

premizálása a polgármester ellenjegyzésével történik és ez meg is történik. A jogalkotó úgy 

gondolja, hogy a hatékonyabbá tétele tartozzon a testület hatáskörébe. 

 

Koncz Imre képviselő: Kérné, hogy erről beszélhessenek külön és azután döntsenek róla. 

Vannak aggályai ezzel kapcsolatban. 

 

Zs.Nagy Sándor: Elmondja, hogy neki is voltak aggályai, de ha a 90% -ot teljesíteni kell, mint 

ahogy ez le van írva, akkor kerülne kifizetésre. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A testületi anyagokban folyamatosan szerepeltek 

a kintlévőségek, a nem fizető vállalkozók, és hogy szóvá is tette. Jó, hogy elkészült ez az 

anyag, viszont a kivitelezéssel nem ért egyet. 

 

Dr. Blága János jegyző: Más önkormányzatoknál ez megszokott dolog, sőt az is, hogy a 

jegyző is részesül benne, viszont ebben nem szeretne részesülni. Ez gazdasági, elvi döntés, 

nem személyi, ezért is van a testület előtt. Készítenek egy kimutatást, a tavalyi évi alapján, és 

a következő testületi ülésen megbeszélik. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (I. 27.) rendelete 

„a helyi és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi 

érdekeltségi rendszeréről 

 

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

bekezdésében foglalt származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 45. § (1) bekezdése alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével, a helyi 

és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi 

rendszerről az alábbiakat rendeli el:  

 

1. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alap létrehozásának célja 
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A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az 

önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb 

kezelésére. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) Jelen rendelet a Füzesgyarmati polgármesteri Hivatalnál adóügyi feladatokat ellátó 2 fő 

köztisztviselőre, valamint közvetlen munkahelyi felettesükre, a gazdasági vezetőre terjed ki.  

(2) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag a jelen §-ban meghatározott köztisztviselők 

részesülhetnek.  

 

3. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alap bevételei 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alap bevételeit alábbi tételek adják:  

a.) tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illeték végrehajtáskori 

összegének, 

b.) a meg nem fizetett adó illetve illetéktartozások alapján megállapított pótlékok, 

c.) a kiszabott és megfizetett adóbírságok, 

d.) a feltárt és megfizetett adóhiányok 

3 százaléka. 

(2) Az anyagi érdekeltségi alap mértéke évente nem haladhatja meg a két millió forintot, 

azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti összeg ezt meghaladó része valamint az érdekeltségi alap 

fel nem használt része Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételének minősül.  

 

4. § 

 

Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapból évente egy alkalommal teljesíthető kifizetés a 2. §-ban 

meghatározott köztisztviselők részére, azzal, hogy alapban rendelkezésre álló források fedezik 

a kifizetésekhez kapcsolódó munkavállalót és munkáltatót terhelő járulékok, a személyi 

jövedelemadó valamint a szociális hozzájárulási adó összegét is.  

(2) Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetést a jegyző munkáltatói utasítás 

keretében rendeli el, azzal, hogy a két fő adóügyi szakigazgatási feladatot ellátó köztisztviselő 

részére az alap (1) bekezdésben meghatározott levonásokkal terhelt részének legfeljebb 37,5-

37,5 %-nak megfelelő, a gazdasági vezető részére pedig legfeljebb 25 %-nak megfelelő 

adóügyi jutalék fizethető. 

 

5. § 

 

Az alapból való kifizetés különös feltételei 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén 

teljesíthető kifizetés:  
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a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletben a helyi és 

települési adókból származó bevételekre vonatkozó módosított előirányzat legalább 90 %-ban 

teljesült,  

b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek tárgyévi összege a 

tárgyévet megelőző évhez viszonyítva csökkent,  

c) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek legalább 10 %-a 

végrehajtásra került.  

 

6. § 

 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) Az anyagi érdekeltségi alapba évente egyszer a tárgyévi adóbevételek zárását 

követően teljesíthető befizetés a 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg figyelembe 

vételével.  

(2) Az anyagi érdekeltségi alap elkülönített számlán kerül kezelésre.  

 

7. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Határidő:      Elnapolás 

Felelős:        Bere Károly, polgármester 

 

 

 

Tizenharmadik napirend 

  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletének módosítása    

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal észrevétele, illetve a helyi 

igények alapján kerülne módosításra, pontosításra. A Szociális és Humánügyek bizottsági 

hatásköröket emelnék méltányosság kapcsán 20%-ról 30%-ra. „öregségi nyugdíjminimum”, 

„öregségi nyugdíj legkisebb összege” illetve „ÖNYM” szófordulatok helyébe a „31.350 

forint” szófordulat lép, a rendkívüli segély összege maximum 20.00 Ft lesz, az elemi 

támogatás a bizottság határkörébe kerül, melynek maximum összege 50.000 Ft.  

  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A gyógyszertámogatás esetében be kellene 

építeni a méltányosságból 30% -os eltérést. Illetve jegyző úr beépítette az anyagba a kért 

szabályozást. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megkérdezi, hogy az iskolakezdési támogatás 

kiterjesztése szerepel-e a költségvetésben? 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi évi 35 millió Ft-os összeggel lett megtervezve. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
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Dr. Blága János jegyző: Augusztusban meg lesz vizsgálva a szociális kiadások teljesülését, 

két harmadát, ha eléri, akkor nincs megfelelő fedezet az iskolakezdési támogatásra, ha a két 

harmadot még nem érte el a kiadások szintje, akkor van megfelelő fedezet. Ez külön 

betervezésre nem kerül. Ha polgármester úr, illetve a szociális bizottság által kiadott segélyek 

nem érik el éves szinten a két harmadot, akkor a költségvetés megengedi. 

 

Koncz Imre képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehetne-e hogy csak a törvénytelen dolgokat 

módosítsák, a többi dolgot pedig hagyják úgy, ahogy volt. 

 

Bere Károly polgármester: Valamint bekerült a szociális cél tűzifa osztása. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az iskolakezdési támogatásnak két lehetősége van a szociális 

rendeletben, egyrészt a jogosultsági feltételek vizsgálatával a hátrányos helyzetű gyermekek 

kaphatnak támogatást, ezen túl amennyiben lehetőség van rá ez a szabályozás kiterjeszthető 

az összes gyerekre. Ez eddig is így volt benne a rendeletben, csak általános és középiskolás 

kaphatott. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény van-e a testület 

részéről, megállapítja, hogy nincs. Aki elfogadja a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 6 igen, 1 nem és 2 

tartózkodással elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. 

(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(I.26.) határozata 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozni kíván az ASP önkormányzati feladatellátást 

szolgáló szakrendszerhez a hatályos jogszabályi határidők figyelembe vételével.  

Pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

kódszámon „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A támogatás elnyerése esetén a felhívásban 

foglaltakat megára nézve elismeri és betartja. 

 

Igényelt támogatás: bruttó 7.000.000;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. február 1. - 2017. február 28. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző” 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
http://www.fuzesgyarmat.hu/storage/upload/2017/01/testuleti/13.%20Napirend%20Eloterjesztes_szoc%20rendelet%20modostas.pdf
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„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(I.26.) határozata 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozni kíván az ASP önkormányzati feladatellátást 

szolgáló szakrendszerhez a hatályos jogszabályi határidők figyelembe vételével. 

Pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

kódszámon „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra. A támogatás elnyerése esetén a felhívásban 

foglaltakat megára nézve elismeri és betartja. 

 

Igényelt támogatás: bruttó 7.000.000;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. február 1. - 2017. február 28. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző” 

 

 

Tizennegyedik napirend 

  
ASP rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés   

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Miután 100 %-os támogatottságú 

pályázat a bizottság egyhangúlag támogatja. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatja. 

 

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

az ASP rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntést, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ASP rendszerhez való csatlakozásra 

vonatkozó pályázat benyújtásáról döntést. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017.(I.26.) határozata 

Közfoglalkoztatási programok indításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatása iránt támogatási kérelmet nyújtson be 

 

- Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program,  

- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program, 

- Belvíz-elvezetési közfoglalkoztatási program,  
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- Mezőgazdasági utak rendbetételére irányuló közfoglalkoztatási program,  

- Belterületi utak karbantartására szolgáló közfoglalkoztatási program támogatására. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy amennyiben a közfoglalkoztatási programok keretében 

közbeszerzés lefolytatása válik szükségessé, úgy annak lefolytatásról a közbeszerzésekről 

szóló 2015. CCLIII. törvény 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester” 

 

 

 

 

Tizenötödik napirend 

  
Bejelentések 

 

15.1 Közfoglalkoztatási programok benyújtásának megtárgyalása 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Ebben az évben is beadjuk a pályázatot a közfoglalkoztatási 

programokra, ezt erősítse meg a testület is a Munkaügyi Központ részére. A tárgyalások még 

zajlanak. Tervtárgyaláson rést vettek, ebben az évben több támogatást tudnak igényelni, mint 

az elmúlt években, a létszám csökkeni fog. 

 

Bere Katalin képviselő: Megkérdezi, hogy mi az oka a létszám csökkentésnek. 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy nehéz feltölteni a rendszert, hiszen sokan el tudtak 

helyezkedni más munkahelyeken. 

 

Dr. Blága János jegyző: Kormányzati szándék, hogy ténylegesen minél több mindenki legyen 

kivezetve. Ha nem sikerül feltölteni a rendszert támogatás visszavonással is járhat. A 

támogatást maximális létszámra kapják meg. 

 

Bere Károly polgármester: A minimálbér kapcsán érdemes elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

Az Erzsébet kártya kivezetésre került, másik fajta premizálásra kerül sor.  

 

Bere Katalin képviselő: Olvasott néhány cikket azzal kapcsolatban, hogy bevezetni kívánják, 

hogy 25 év alatti nem jöhet közfoglalkoztatásba, csak 12 hónapig jár a közmunka, aki 3 éve 

állományba van, már nem lehet tovább. Megkérdezi, hogy ezekre már jogszabály is van? 

 

Bere Károly polgármester: Jelenleg nincs olyan rendelet, ami ezt szigorítaná. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Milyen képzéseken vesznek részt jelenleg a dolgozók? 

 

Bere Károly polgármester: Asztalos képzés, hegesztő, festő-mázoló, szakács, illetve konyhai 

kisegítő képzések vannak. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ezekkel a végzettségekkel el fognak tudni helyezkedni? 
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Bere Károly polgármester: Ez egyfajta segítség, tovább képzik az embereket és így 

könnyebben el tudnának helyezkedni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ki döntötte el, hogy kik menjenek/mehetnek ezekre a 

képzésekre? 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a munkaügy döntötte le, attól függően, hogy hány évesek, 

milyen neműek, milyen iskolai végzettsége van. Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás 

van-e, Megállapítja, hogy nincs. Aki elfogadja a közfoglalkoztatási programok benyújtásának 

megtárgyalását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Közfoglalkoztatási programok 

benyújtásának megtárgyalását. 

 

 

 

15.2 A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Dr. Blága János jegyző: A vállalkozói díjat a kérelemben, amit később kapták meg, mint 

ahogy az előterjesztés elkészült, 203 e Ft-ban határozta meg a vállalkozó, nem 180 e Ft plusz 

áfában. 

 

Fehér László aljegyző: Szabó Zoltán vállalkozó azt mondta, hogy Erdős Zoltán fog bejönni a 

műszaki ügyekben jártas kollegája. 

 

Erdős Zoltán megérkezett a Képviselő-testületi ülésre. 

 

Bere Károly polgármester: A bizottsági üléseken, sok technikai kérdés merült fel. Ezekkel 

kapcsolatban szeretnének néhány kérdést feltenni. Átadja a szót Koncz Imre képviselő úrnak.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 

támogatta, de még a 180 e Ft volt feltüntetve. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elmondja, 

hogy szóbeli értesítést kaptak a bizottsági ülés előtt, hogy változott az összeg. A 

rendezvénynaptárban szereplő programok közül jelölje ki a felvételre javasoltakat. Elsősorban 

az áremelés miatt 1 igen és 3 nem szavazattal nem támogatja a bizottság. 

 

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

legyen egy függeléke, mely szerint a szolgáltató biztosítja városi jelentőségű civil szervezetek 

programjainak a felvételét és közvetítését, így támogatja a bizottság 4 igen szavazattal. 

 

Dr. Blága János jegyző: Felmerült még a bizottsági üléseken, hogy egyre kevesebb a 

Kalásznetes előfizető. Szeretnék, hogy a testületi ülések, úgy nevezett live stream-be, 

Füzesgyarmat honlapján lennének. Amennyiben erre lehetőség van a szerződésbe beépülne, 

illetve a civil szervezetek rendezvényeiről is ez lenne a kérés. 
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Erdős Zoltán: A live stream működhet, erre már végeztek kísérleteket. Elmondja, hogy 

tárgyalásba vannak a Magyar Telekommal. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Megkérdezi, hogy jelenleg hányan láthatják a testületi ülést. 

 

Erdős Zoltán: Nem tudta megmondani. 

 

Dr. Blága János jegyző: A hangon lehetne javítani, kizárni a zajokat például. 

 

Erdős Zoltán: Jelenleg ezen nem tudnak javítani. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e, Megállapítja, 

hogy nincs. Aki elfogadja a Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének 

meghosszabbítását a következő módosítással: a civil rendezvénynaptárnak megfelelően 

kiválasztásra kerül nagyobb érdeklődési számmal rendelkező rendezvény, amit 

mindenféleképpen le ad a Füzes Tv, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen, és 2 tartózkodással 

elfogadta a Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbítását a 

módosítással. 

 

 

 

15.3 Tájékoztatás a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-munkagépek beszerzése pályázatról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető  
 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen és 1 nem 

szavazattal támogatja a pályázat benyújtását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

arra döntött, hogy a nagyobb teljesítményű gépek et pályázzák meg. 

 

Bere Károly polgármester: A bizottság véleményével módosítjuk a határozati javaslatot és a 

nagyobb teljesítményű gépre adjuk be a pályázatot. Aki elfogadja a tájékoztatást a külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-

munkagépek beszerzése pályázatról a módosítással, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen és 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-munkagépek beszerzése pályázatról a 

módosítással. 

 

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e további bejelentés a Képviselő-testület 

részéről. Megállapítja, hogy van. 
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Bere Katalin képviselő: A Nagyváradi utcán többen jelezték, hogy szabadon kószál egy hamis 

kutya, ebben kérnék a segítséget, illetve a Dobó utcára lefordulva, nagyon balesetveszélyes 

(jeges) az út. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Megkérdezi, hogy a központi rész utak letakarítása kihez 

tartozik, mert itt is balesetveszélyes. 

 

Bere Károly polgármester: Mielőtt jött a rossz idő, közzé tettek egy telefonszámot, melyen 

segítséget lehetett érni, a közterület felügyelő kiment és megállapította, hogy kihez tartozik a 

terület. Intézkedni fognak ez ügyben, addig is mindenki türelmét kérte. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Sok lakos panaszkodott, hogy vannak tulajdonosok, ott 

lakó tulajdonosok, akik nem takarítják le a járdákat és nem használnak semmit az ellen, hogy 

ne csússzon az út. Erre oda kellene figyelni, hogy a lakosság részéről is mindenki 

megcsinálja. A Toldi utcáról a Garai utcára lefordulni, nagyon rossz, hiszen van egy nagy 

kátyú. Megkérdezi, hogy a Mozi értékesítve lett-e és a vállalkozó fizetett-e? 

 

Bere Károly polgármester: Az utat megnézik, de valószínű, hogy csak tavasszal tudnak 

intézkedni, a Mozi értékesítve lett és a vállalkozó s fizetett. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A tartós hideg miatt, szinte mindenkinek elfogyott a fája, ezzel 

kapcsolatban egy kis segítséget kérne, ha lehetne. 

 

Bere Károly polgármester: További kérdés, illetve vélemény van-e a bizottság részéről? 

Köszöni szépen a részvételt mindenkinek. Zárt üléssel folytatják a Képviselő-testületi ülést.. 

K.m.f. 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


