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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. február 1 6-én 16 óra 02 perc kezdettel,
a Füzesgyarmat Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL

Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Eva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képvislő
Várkonyiné Csáforda Eva,
Vida Imre képviselő.
Zs. Nagy Sándor képviselő

SZMSZ szerint tanácskozási jo22al me2hívott:
Dr. Biága János jegyző

SZMSZ szerint állandó meEhívottak:
Lévainé Homoki Eva, HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási
és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője

Napirendekhez me2hívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vizer Istváni~é szociális csoport
vezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Gálné Kecskeméti Ilona, Gyöpös Péter, Merész
Enikő, Mannvit Zrt. képviseletében

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. A napirendi
javaslatokhoz kiosztásra került három további bejelentés. (A Káptalanfüredi tábor tulajdonát
illető bejelentés, Margaréta Nagycsaládos Egyesület Együttműködési Megállapodás
megkötése, Vadász Társaság Kérelme)

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.

1031-1/2017. ikt.sz.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.február 16-i ülésén
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:

1. A Füzesgyarrnati Gyógycentrurn Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv
vezetőjének megválasztása
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. A Füzesgyarmati középületek geotermikus fejlesztési lehetőségei, tanulrnányterv készítése
pályázat benyújtásához
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt, műszaki csoportvezető

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó, pénzügyi irodavezető

4. Az Önkormányzat következő három évben várható saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó, pénzügyi irodavezető

5. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása, valamint a Füzesgyarmat Város
Onkormányzat beszerzési szabályzatának módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt, műszaki csoportvezető

6. Döntés a mezőőri álláshelyek számáról és a finanszírozásukkal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

7. Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Biága János, jegyző

8. A Füzesgyarmat külterület 0416/70 brsz.-ú ingatlan bérbeadásáról és elővásárlási jog
alapításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

9. A Füzesgyarmat belterület 247. lirsz.-ú ingatlan (záportározó) rendezési terv szerinti
övezeti besorolásának valamint vagyonrendeleti helyzetének módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

10. Humán szolgáltatások valamint humán kapacitások fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

11. Bejelentések

11.1 Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

11.2 A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

11.3 Közművelődési megállapodás kötéséről
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Előadó: Bere Károly polgármester

11.4 A káptalanfüredi ifjúsági tábor megvásárlásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

11.5 A Füzesgyarmati Vadásztársaság bérleti ajánlatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy volt jó
néhány tárgyalás ez idő alatt. Talán az egyik legfontosabb a megrendezésre került 6. Gazda
és Vállalkozói Napok, ahol a sok megbeszélés közül említést érdemel a tárgyalás Báthory
Gézával Bors polgármesterével, akivel a közelgő ROHU pályázatról egyeztettünk. Szeretné,
ha a katasztrófavédelmi fejezeten belül indulnánk és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületét
fel tudnánk újítani, a felszerelésükön korszerűsítést végrehajtani. Ez a közelgő Testületi
Üléseken előterjesztésre fog kerülni.

Szintén jelentősnek ítéli meg Bere Károly polgármester Úr a MOL beszámolóját. Ahol a két
Mega Wattos Napelem park létesítését tárgyalták. Ez a település számára fontos. Van egy
pályázat beadási témánk, ahol az 0-Berettyó Településfejlesztési Egyesület érintett. Továbbá
az EFOP pályázat, amiről a későbbiekben beszélünk.

Kérdés nincs a két ülés közti időszakot illetően.

Rátérnek a napirendek tárgyalására.

Első napirend

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv
vezetőjének megválasztása

Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Gálné Kecskeméti Ilonát, aki pályázott a
pozícióra. A pályázatát véleményezte a Szociális és Humánügyek Bizottsága, és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága. Megadja a szót Czeglédi Mária Tünde Szociális és
Humánügyek Bizottság elnökének. A pályázatról a vonatkozó kormányrendelet alapján kiadta
a véleményét egy eseti véleményező bizottság is, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Hurnánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag
támogatta.

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Gálné Kecskeméti Ilonának, hogy bemutatkozzon,
és pár szóban részletezze munkásságát.

Gálné Kecskeméti Ilona: Gálné Kecskeméti Ilona vagyok, Berettyóújfaluban élek, 25 éve
dolgozom az egészségügyben. Gyakorlatilag 20 éve vezetői feladatokat látok el. Jelenleg a
saját Hospice Kft-met irányítom, illetve dolgozom benne. Mint ahogyan a Gyógy centrum
kerülne finanszírozásra, ugyanúgy a Nemzeti Alapkezelő finanszírozza, tehát Ugyanazt a
jelentést végzem, amit majd a Gyógy centrumnak kellene végezni. A magán életemről annyit,
hogy két kiskorü gyermekem van, akikkel szintén Berettyóújfaluban élünk.
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Magáról a pályázatomról, hogy azért pályáztam meg a Gyógycentrum vezetői állását, mert
egyrészt ez kihívást jelent a számomra, másrészt pedig szeretem azt a munkát, amit végzek.
Az egészségügyben mindig a betegek érdekeit tartottam szem előtt. Ez pedig egy olyan
kihívás, hogy a mozgásszervi rehabilitáció, amikor egy krónikus állapotban vannak ezek az
emberek, akiken lehet segíteni, de meggyógyítani nem lehet, ez minden orvos és egészségügyi
szakember számára kihívás. Nagyjából fel is térképeztem a helyi dolgokat a Gyógyászati
centrurninal kapcsolatban. Megnézetem, hogy milyen ellátásokat szeretnének végezni, illetve
milyen lehetőségek vannak? Ugy vélem, hogy munka lesz még bőven. Figyeltem azt, hogy a
gyógyfhrdőt helyi minősítéssel üzemeltetik, viszont, ha a körzeti minősítést sikerülne elérni,
akkor jóval magasabb finanszírozása lehetne az egész ellátásnak. A minősítést az 0TH végzi,
és ebben talán tudnék kicsit segítséget nyújtani. Más tekintetben pedig díjkiegészítésre lenne
lehetőség, ha a fizetőképes keresletet, a betegek ezen rétegét is meg tudnánk célozni. ha lenne
olyan ellátásunk, amiért azok a betegek is eljönnének akik a diagnózisuk alapján nem ide
sorolhatóak, az orvosuk nem tud felírni nekik ilyen jellegű kezeléseket. Illetve megnéztem,
hogy ehhez kapcsolódóan milyen jellegű kezelésekre van lehetőség. Lényegében „vizes”
kezelésekről van szó és, ha e mellé a felíró orvos elrendelné az elektromos kezelést,
kezeléseket, akkor a NEAK még ugyanúgy finanszírozná. Gyakorlatilag egy betegre dupla
finanszírozást lehetne igényelni és ez által dupla bevételt, vagyis bevétel növekedést
generálni. A másik pedig a precíz adminisztráció, amire garancia lehetek, mert Ugyanezt a
jelentést végzem a mai napig. Megemlíteném továbbá a gyógy uszodát, amit szintén nagyon
jó ötletnek találok és erre 100 %-os finanszírozás jó lenne. A dolgozókkal kapcsolatban
elmondja, hogy rájuk bértámogatást illetve munkahely teremtő támogatást lehetne igénybe
venni. Nem tudom, hogy mit szeretnének kérdezni. En egyelőre ennyire tudtam belemélyedni
a feladatba. Ha valakinek valamilyen kérdése van, szívesen válaszolok.

Bere Károly polgármester: Köszönjük Szépen Ilonának a szót. Valakinek van-e kérdése?

Koncz Imre képviselő: Várható-e, hogy nyereséges lesz ez a vállalkozás belátható időn belül?

Gálné Kecskeméti Ilona: Nem tudnék választ adni, mert még konkrét adatok nem állnak a
rendelkezésünkre. Az adatok alapján, ami most áll a rendelkezésünkre, abból az derül ki,
hogy, igen. Hogy mennyi idő alatt érjük el azt a maximumot, amibe a betegeket úgyszólván
ide tudjuk csalogatni, erre nem tudok konkrétan válaszolni. Nyilván itt szeretnénk lenni,
érdemes.

Bere Károly polgármester: Van-e esetleg még kérdés? Akkor a napirendi pontot szavazásra
bocsájtom.

Kéri, hogy aki a kinevezéssel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmati Gyógy centrum
Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv vezetőjének megválasztása

. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(II. 16.) határozata

Döntés a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői
munkakör betöltésére benyújtott pályázatról
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Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 129/2016.(X.27.) határozatával a Füzesgyarmati
Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezető (magasabb vezetői) munkakör
ellátására közzétett pályázati kiírásra benyújtott pályázatról az alábbi döntéseket hozza:

1. Tekintettel a gyógyintézetek vezetójének és vezetó’-helyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetó’i megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat
részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet (továbbiakban:
EÜM rendelet) 1. ~ (2) bekezdés első fordulatára, az EÜM rendelet 1. ~ (1) bekezdés a)
pontjában megjelölt egyetemi szintű végzettség feltétel alól, felmentést ad.

2. Tekintettel az EÜM rendelet 1. ~ (1)-(3) bekezdéseire — a Füzesgyarmati
Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltatói intézményvezető (magasabb vezetői)
munkakör ellátására, Gálné Kecskeméti Ilona benyújtott pályázatát érvényesnek, a
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3. A Képviselő-testület Gálné Kecskeméti Ilona 4100 Berettyóújfalu, Kádár Vitéz u. 26
szám alatti lakost kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, 4 hónap
próbaidővel, valamint megbízza a Füzesgyarmati Gyógycentrurn Egészségügyi
Szolgáltató intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátásával, határozott
időre 5 évre, 2017. február 17. napjától, 2022. január 31. napjáig.

4. Az intézményvezető bérét — mint megbízott magasabb vezető — az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 1.
melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelete alapján bruttó 3 50.000 forintban állapítja meg”

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Második napirend

A Füzesgyarmati középületek geotermikus fejlesztési lehetőségei, tanulmányterv
készítése pályázat benyújtásához

Előadó:Bere Károly polgármester, Csák Zsolt, műszaki csoportvezető

Bere Károly polgármester: Előre jelzi, hogy pár hónappal ezelőtt keresett meg bennünket a
MANMIT Kf~. Elkészített egy előzetes tervet a bánya vagyonhasznosításról, hogy hogyan
lehetne Füzesgyarmaton geotermikus energiákat hasznosítani? Most ki van írva egy pályázat,
amelyből meg tudnánk ezt oldani, hogy a településen ez meg is valósuljon. Ezt az anyagot
tárgyalta a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság valamint a Gazdálkodási és
ellenőrzési Bizottság.

Vida Imre Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat benyújtását és a tanulmány elkészítését.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A mi Bizottságunk azt mondta,
hogy amíg a pályázati kiírás nincs meg, nem rendeljük meg a tanulmányt, a másik pedig, ha
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formai vagy tartalmi okok miatt elutasítják a tanulmányt, akkor nem fizetjük ki. Tehát ezzel a
két kikötéssel támogatja a Bizottság egyhangúlag.

Bere Károly polgármester: átadja a szót Gyöpös Péternek és Merész Enikőnek, a MANVIT
Kft.-től és megkéri őket, hogy nagy vonalakban mutassák be a pályázatot.

Gyöi,ös Péter- MANVIT Kft képviseletében: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt
vehetünk a Testületi Ulésen. A MANVIT Kft. 2008. óta van jelen Magyarországon és több
mint 50 éve tervez és koordinál geotermikus fejlesztéseket, egészen az ötlet megszületésétől a
kulcsra kész átadásig. A Magyarországi kollégák is nagy gyakorlattal rendelkeznek a
potenciálok felmérése területén. Itthon több olyan projektünk is van, ami sikerrel zárult,
belefolytunk a Miskolci projekt tervezésében, helyszínek kijelölésében, a Szentlőrinci projekt
már évek óta nagy megbízhatósággal üzemel, így elérhető azoknak a települése a gázkazános
energiánál jóval elérhetőbb áron nyerünk hőenergiát. A Bányavagyon Hasznosítóval, kettő
évvel ezelőtt kezdtük az együttműködést. A szénhidrogén kitermelésre nem alkalmas
kutaknak a rekultivációs feladatainak az elvégzéséhez, és azért kerestek meg minket, hogy
próbáljunk ezeknek a kutaknak valamilyen újrahasznosítási módot találni. Ezek ugyan
szénhidrogén termelésre nem, de geotermikus energiatermelésre alkalmasak. Atfésülve az
adatbázisunkat, ez kb. 2-3.000 kút értékelését jelenti. Füzesgyarmaton azt találtuk, hogy itt
több ilyen szénhidrogén kút is található, ami geotermikus energia kinyerésére vagy
visszasajtolására alkalmas lehet. Ezzel a felvetéssel kerestük meg a polgármesteri hivatalt,
hogy érdekli-e őket a geotermikus energia újrahasznosításának a fejlesztése? Szerencsére
pozitív választ kaptunk, így összeállítottunk egy projekt koncepciót, amit már többször
megbeszéltünk a Polgármesteri Hivatal képviselőivel, illetve Polgármester Urral, hogy
hogyan lehetne finornítani ezt a tervet, amivel a város középületeit geotermikus energiafűtésre
lehetne átállítani. A TOP 3-2-2-16-os pályázat jelenleg társadalmi egyeztetésen van, a felhívás
még nem jelent meg, ez kifejezetten ilyen célú projektek támogatását tűzte ki célul,
önkormányzatok részére akár 100 %-os támogatási intenzitással. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt
a projektet most meg lehetne finanszíroztatni. A legutóbbi megbeszélésünk alapján, mi a
pályázat műszaki dokumentáció összeállításának az oldalát vállalnánk. Mint ahogyan azt már
az előzőekben egyeztettük, itt a Polgármesteri Hivatalban elegendő tudás és tapasztalat van
ahhoz, hogy egy-egy dokumentációt formailag, tartalmilag, illetve a szükséges csatolandó
mellékletek tekintetében összeállítsanak. Természetesen a műszaki koncepciót és az ehhez
tartozó leírásokat és geológiai tanulmányokat a MANVIT képes és szeretné szállítani.

Bere Károly polgármester: Köszönjük szépen. Néhány dolgot viszont szeretnénk
megkérdezni, hogy pontosan hogyan is képzeljük el a koncepciót. Bizottsági ülésen beszéltük,
hogy pontosan hova fúrjuk a kutat, hogy mellék kutat használjunk-e?

Gyöpös Péter- MANVIT Kft képviseletében: Erről nehéz nyilatkozni, mivel a geológiai
tanulmány nincs megrendelve. Nekünk is csak egy átnézetes képünk van arról, hogy itt a
térségben milyen geológiai, hidrogeológiai képződmények vannak, geotermikus működések
vannak, milyen geotermikus rezervoár, ami megcsapolható lenne, hova lenne érdemes kutat
fúrni, vagy hova nem érdemes, például a kút nem lenne képes hosszútávon vizet adni.
Mindenképpen egy kitermelés visszasajtoló kút párban gondolkodunk, és az első koncepció
az, hogy valahol a polgármesteri hivatal, a megfűtendő intézmények környékén kellene egy
termelő kutat létrehozni. Vízcserélőkön keresztül kapcsolódna a megfűtendő
létesítményekhez és a termálvíz valahol a fürdő körül kerülne visszasajtolásra, ahol a strand
vízellátására is lehetőség nyílik. Nyilván a fürdőben hasznosult vizet nem lehet visszasajtolni.
A koncepció körülbelül így lenne. Kérdés van-e esetleg?
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Bere Katalin képviselő: Ez összegét tekintve mekkora méretű pályázat? Mert én Utána néztem
a pályázati kiírásnak és, ha jól emlékszem, akkor 4.2 milliárdról van szó megyei szinten. Ez
ránk vonatkozóan mekkora összeget jelentene? Es természetesen mik az esélyeink? Ugyanis
2012-ben nekünk már volt egy hasonló jellegű próbálkozásunk, amire 1 millió forintot
kiflzettünk. A tervet ami akkor készült lehet-e Újra hasznosítani, mert pontosan ugyanerre
készült.

Bere Károly polgármester: Az inkább az épületekről szólt, ha jól emlékszem. Ők máshogyan
közelítik meg. Ok az épületek különböző fűtési lehetőségeit vizsgálták meg. Az
energiahatékonyságot.

Bere Katalin képviselő: Ezt a tanulmányt nem tudjuk hasznosítani semmire?

Bere Károly polgármester: De, szerintem tudni fogjuk.

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Szerintem erre a pályázatra biztosan nem megfelelő.

Bere Katalin képviselő: Tehát, akkor kidobtunk másfél millió forintot?

Gyöpös Péter- MANVIT Kfl képviseletében: Mi készítünk egy megvalósíthatósági
tanulmányt, ahol a megvalósíthatóságot tudni kell bizonyítani. Az adott környezetet mindig
több szempontból kell vizsgálni, hogy hol szeretnénk a rendszert elhelyezni. Egyrészt
megnézzük a potenciált, ami rendelkezésre áll, hogy mi az a hőmennyiség, amit a rendszer
elbír, és hosszútávon ki lehetne nyerni belőle, mi az a hőmérséklet, ami ebből kinyerhető, a
másik oldal mindig a hő piac, a hő igény, az épületek igénye, amire ezt az energiát fordítani
szeretnénk. Nyilván az előző pályázat épületkorszerűsítést tartalmazott, ez csökkenti az
épületek hő igényét, mert kevesebbet kell megfűteni. Attól fűggően, hogy hogy lesz a kiírás,
ezeket össze lehetne kapcsolni, ennek a kiirásnak a keretein belül. Elnézésüket kérem, mivel
épületkorszerűsítési szempontból nem vizsgáltam a pályázatot.

Bere Károly polgármester: A 2012-es kutakodás részben megtérült, mert 2014-ben az iskolát
megcsináltuk belőle. Annak alapjait felhasználva.

Gyöpös Péter- MANVIT Kft képviseletében: Valamennyire egymástól független a két
projekt. Ha a geotermikus energiahasznosítás kiépül a városban, az nem feltétlenül követeli
meg, hogy az épületek korszerűsítve legyenek, bár az épületek energiafelhasználása jobb.
Ugyanakkor, ha korszerűsítésre kerül, akkor többletenergia áll rendelkezésre, és akkor egyéb
intézmények és épületek is rácsatlakozhatnak a rendszerre.

Bere Katalin képviselő: Köszönöm. Még arra a kérdésemre nem kaptam választ, hogy
mekkora összegű pályázatot fogunk benyújtani megközelítőlegesen?

Gyöpös Péter- MANVIT Kft képviseletében: Csak durva becsléssel tudunk szolgálni. A
tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy 500 millió és egy milliárd között van valahol.

Zs. Nagy Sándor, képviselő: Sajnos nem vettem részt a Bizottsági ülésen, fölmerült az a
lehetőség, hogy, ha kiírják a pályázatot, akkor rendelnénk meg ezt a tanulmányt. Erre van
lehetőség, Vagyis az időbe belefér?

Gyöpös Péter MANVIT Kft képviseletében: Nagyon szűknek vélném a rendelkezésre álló
időt. A pályázatok beadási határideje is kötött és van egy bizonyos sorban állás a forrásra.
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Úgy gondolom, hogy ha erre többen pályáznak, akkor nem biztos, hogy a cégünk akkor és
annyira gyorsan és jó színvonalon össze tudja állítani, hogy biztos pályázat legyen. Nagyon
sok felmérés és mérnöki számítás van egy ilyen pályázat kapcsán.

Bere Károly polgármester: Amennyiben a többség megszavazza a tanulmány megrendelését,
és elkezdik ezt a munkát, úgy vélem akkora kockázatot tudnak vállalni, hogy felgyorsítsák a
munkát ebben a formában. Tehát a többség elfogadja, hogy a pályázatot akkor rendeljük meg,
amikor azt kiírják, akkor Onök biztosra vehetik azt, hogy megrendeljük, mivel az biztosan ki
lesz írva. Ha viszont nem, akkor, az mindkettőnk számára kedvezőtlen. Ekkora kockázatot
viszont vállalniuk kellene.

Gyöpös Péter- MANVIT Kfl képviseletében: Ez Úgy gondolom, hogy vállalható a részünkről.
Annyit a részünkről, ha elkészül egy ilyen megvalósíthatósági tanulmány, akkor az nem csak
erre az egy pályázatra használható, sokkal generálisabb annál.

Bere Károly polgármester: A tartalmat vállalják? Ez alatt azt értem, hogy valótlan dolgok,
nem kivitelezhető dolgok nem lesznek leírva. Hogy emiatt utasítanák cl a pályázatot.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A probléma pontosan ez, hogy
kockázatról nem beszélünk. Mintha 100%-os lenne a garancia a sikerre. Ez közel sincs így.
Maga a bekerülési költség biztos, hogy több lesz egy milliárd forintnál.

Gyöpös Péter- MANVIT Kfi képviseletében: Amennyiben a strandos kutakat használjuk
visszasajtolásra, az összeg jelentősen csökkenthető.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Azokat biztosan nem fogjuk tudni
felhasználni. Képtelenség azokat visszasajtolóként felhasználni. Amennyibe 2 Új kútban
gondolkodunk az biztosan több mint egy milliárd Forint, továbbá mi történik akkor, ha ez
nem sikerül. Az anyag nem említ ügyfél kockázatot.

Gyöpös Péter MANVIT Kf~ képviseletében: Először az első felvetésre hadd válaszoljak. Az
egymilliárdos költség az egy kÚtpárra és csővezeték rendszerre számolva akkor fordul elő, ha
a kút mélysége 2000 méter alatt van. Mi már előzetesen megvizsgáltuk, hogy ez a mélység
nem siükséges.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Valóban, 1300 méterről van szó.
Gyakorlatilag az a strand vize. De akkor sincs 100 % garancia, hogy egy fúrás tényleg olyan
tökéletes lesz, mint ahogyan tervezzük. Erről nem szól az anyag.

Gyöpös Péter- MANVIT Kit képviseletében: Geológiai kockázat mindig van. A leadott anyag
az egy projekt koncepció, kockázat elemzést nem foglal magába. Gyakorlatilag egy
gondolatébresztő ötlethalmaz. Viszont a statisztikák alapján a jó geológiai felmérések szerint
a fúrások kb. 90%-a sikeres. Az olajiparban ennél sokkal rosszabbak az arányok. Nyilván
mások a megtérülési és bekerülési költségek. Sokkal rosszabbak az arányok. A geotermikus
ipar ezt nem bírja cl. Ezért a kúthelyszín megalapozó felmérések sokkal alaposabbak és ezért
alacsonyabb a kockázat. A fő kérdés, hogy a pályázat hogyan kezeli az első fúrás kockázatát.
Ha ebbe belemennénk, hosszú beszélgetés lenne. Ez Európa szerte problémát okoz a
geotermikus iparnak, azt a bizonyos kockázatot az első fúrásnál valakinek vállalnia kell.

Merész Enikő - MANVIT Kit képviseletében: A lefúrásra adják a pénzt, nem a sikeres kút
lefúrására.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ezt értem, de a probléma az, hogy
ez Uniós támogatás. Es a gyakorlat az, hogy a pénzt vissza kell fizetni, ha a gyakorlatban
sikertelenek lesznek a fúrások. A teljes összeget. A mi esetünkben pályázunk másfél milliárd
forintra és nem jönnek össze a fúrások, akkor lesz egy „süket lyuk” nálunk és még a másfél
milliárd forintot is vissza kell fizetni.

Gyöpös Péter MANVIT Kft képviseletében: Akkor itt egy kicsit elcsúszott a gondolkodás,
mert, amikor az első kút lefúrásra kerül, akkor ott kiderül biztonsággal, hogy ez működik-e.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Jó, akkor csak annyit kell
visszafizetni, 500 milliót.

Györös Péter- MANVIT Kit képviseletében: Ez a pályázati kiírásból egyértelműen ki kell,
hogy derüljön. Ez eléggé ki van hegyezve a geotermikus rendszerek létrehozására, és a
kiiróknak elég jó ok arra, hogy nem lehet 100%-os sikert ígérni.

Merész Enikő - MANVIT Kit képviseletében: Ameddig el van költve a pénz arra, amire ők
adták, akkor ők azt kifizetik. De ténylegesen a megjelenő pályázatból fog kiderülni.

Gyöpös Péter MANVIT Kit képviseletében: Más támogatási rendszerekben már megjelent az,
hogy az első kút lefúrásánál bizonyos százalék vissza nem térítendő támogatás keretében
finanszírozták. A geológiai kockázat egy részét átvállalva.

Vida Imre képviselő: Azt nézem, hogy a kiírás szerint nagyon kötött, tehát a középületekre,
közintézményekre is vonatkozik. Ez jó is, mert a városháza udvarán van egy olyan kút, ami
alkalmas. A tanulmányban több helyen is említik a KUKA-t és a Hotel Garát. Ha ez a
rendszer megépül, lesz ebből bevételünk? Mire lehet itt számolni?

Dr Blága János jegyző: Amennyiben a sajátunkat kielégítettük, akkor a megmaradó energiát
tudjuk értékesíteni a lakosság, illetve a magánszféra részére is. Rákötési lehetőséget lehet
hagyni a pályázatban.

Bere Károly polgármester: A Szociális Otthon merült még fel opcióként. Működtető,
szolgáltató cégként a Kastélypark Fürdő Kit. tudná működtetni. Rendelkeznek ilyen jellegű
tapasztalattal. Az alaplehetőség adott. A két módosítás figyelembe vételével el tudom
fogadtatni a Testülettel, amit a Bizottság javasolt. Ahogyan megjelenik a pályázat, abban a
pillanatban megrendeljük a tanulmányt. Természetesen a MANVIT Kit is kockázatot kell,
hogy vállaljon, miszerint, ha lefújják a pályázatot, akkor ne fizessünk ki ilyen pénzt. Ugy
vélem, ezt a dolgot meg kell fordítani.

Gyöpös Péter MANVIT Kft képviseletében: Kérdésem az, hogy beszéltük a korábbiakban,
hogy, ha nem nyer a pályázat, alaki, formai vagy bármely okból, ne kerüljön ez a munkarész
kifizetésre.

Dr Blága János jegyző: Ha az Önök érdekkörében történik olyan mulasztás, ami miatt a
pályázat elutasításra kerül, akkor természetesen nem kerül kifizetésre.

Bere Károly polgármester: Jön egy papír arról, hogy ez így nem megvalósítható. A két
kiegészítéssel, ha tartalmi okok miatt elutasítanák illetve a MANVIT Kit. érdekkörében vagy
hibájából hiúsul meg a pályázat, akkor nem fizetjük ki vagy visszafizetik az összeget.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A feltételeket csak akkor látjuk
meg, amikor kiírták a pályázatot. 500 millió Forint nem mindegy, hogy hogyan írják ki.

Bere Károly polgármester: Aki ezeket a feltételeket elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmati középületek geotermikus
fejlesztési lehetőségeiről szóló pályázat benyújtásáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
. 19/2017.(II. 16.) határozata

Onkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése tárgyú pályázat benyújtásáról

Füze sgyarrnat város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Onkormányzat az ‚~Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése~’ című, TOP-
3.2.2-16 kódszámú felhívásra pályázatot kerüljön benyújtásra.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében benyújtandó
Megvalósíthatósági tanulmány megrendelésre kerüljön összesen 3.600.000 forint + Afa áron,
azzal, hogy a fenti összeg kifizetésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a
pályázat kiírásra kerül és megvalósíthatósági tanulmányt készítő vállalkozás érdekkörében
felmerülő okból nem kerül elutasításra a támogatási kérelem.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági
tanulmányt készíttesse el valamint a pályázatot nyújtsa be.”

Felelős: Bere Károly polgármester
Határidő: 2017. március 31.

Harmadik naDirend

Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Bere Károly, polgármester, Szélpál Ildikó, pénzügyi osztályvezető

Bere Károly polgármester: A rendelet elkészült és van egy kiegészítő táblázat. Változás nem
történt a Januári testületi ülés óta. A tavalyi évhez képest bizonyos szempontból nincs
áthúzódó tétel a tavalyi évből. Tavaly kifizettük a Vizi közműtartozásunkat, az aszfaltozási
hiányo sságunk.

Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az előterjesztést a
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Vida Imre Településfeilesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag támogatja. Azonban további bevételek terhére javasolt 3 pontban
fejlesztéseket. Mint a városi konyha felújítása, útfelújítások, illetve a családi otthonteremtés
program kapcsán társasház tervezése, és építési pályázat kiirása.

Bere Károly polgármester: Még annyit szeretnék elmondani, hogy, bizonyos tartaléka is van
ennek a költségvetésnek. EFOP-os pályázatokat várjuk, hogy bevételt keletkeztessenek a
költségvetésben, egy része megelőlegezhető, illetve az adóbevételek is magasabbak lesznek.
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A KUKA nagyon Szépen teljesít. Azután a tanuszodára is kaptunk kiegészítő támogatást.
Március végén már többet fogunk látni és vissza fogjuk hozni a kiegészítéseket.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az előterjesztés 850 millió
Forintos összegről szól, aminek 41 %-a bér, 24 %-a „dologi” azaz anyagokra fordított
pénzösszeg. 4%- aszociális ellátás, 14 %- a egyéb és a többi fejlesztésre szánt. A Bizottság
javasolja, hogy a likviditásunkat meg kellene vizsgálni. Rendelkezünk egy 100 millió forintos
folyószámlahitel kerettel. Ami szerintünk vagy jelentősen csökkenthető vagy el is hagyható.
Vagy, ha nem is hagyjuk el, mert kell egy biztonsági tartalék, mondjuk nagyságrendileg egy
egy nullával kisebb szám is elegendő lehetne. Ez a mi véleményünk, javasoljuk a
felülvizsgálatát. Ezt követően szóba került a Gyógycentrum, ahol csak költség van beállítva,
bevétel nincs. Azt a választ kaptuk, hogy ez Márciusban „vissza kerül”, habár az előzőek
alapján már kétlem. Igy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Bere Károly polgármester: Pár évvel ezelőtt átszervezték az Önkormányzat gazdálkodását
központilag. Csak működési lehetőségekről beszélünk. Sok mindent elvett az állam, így
pályázatokból nagyobb összeget vontunk be a költségvetésbe. Itt van a Start közmunka
program. Március 1 -től indul. Az idei év könnyebb évnek tűnik, mint a tavalyi mindenféle
szempontból. Esetleg kérdés van-e?

Bere Katalin képviselő: Az előző testületi ülésen felvetettem a csúszda lehetőségét a
Kastélypark fürdőben, akkor azt az Ígéretet kaptam, hogy a következő testületi ülésen erről
ismét beszélhetünk, amikor a költségvetésről tárgyalunk. Bíztam benne, hogy ez egy
tárnogatható cél lesz. Nagyon szomorúan vettem azt, hogy a fejlesztési tervek a plusz
bevételek terhére (bár mindegyikkel egyet értek) sajnálatos módon a fürdőnek ez a terve nem
került be. Annak ellenére, hogy egy alultervezett bevételi oldallal állunk szemben, 2015-ben
több mint 60 millió Forint, 2016-ban 35 millió Forinttal több volt az iparűzési adó bevételünk,
mint a tervezett. Nagyon szerettem volna, ha bekerülhetett volna a családi csúszda, ami egy
8.5 millió Forintos költséget jelentene.

Bere Károly polgármester: Ezt az ötletet én Márciusra gondoltam visszahozni.

Bere Katalin képviselő: De a költségvetésről most beszélünk. És, ha még támogatható célként
sem szerepelhet, nem sok esély lesz rá.

Bere Károly i~olgármester: Módosítóként monhatod, ugyanis a bizottsági ülésen beszéltünk
róla.

Bere Katalin képviselő: Akkor mint negyedik pont, hadd kerüljön már be.

Bere Károly polgármester: Benne lesz.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke:
A mi bizottsági ülésünkön hangzott el. Es akkor azt a választ kaptuk, hogy Márciusban
fogunk erre visszatérni.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Jelenleg
szépséghibája a költségvetésünknek, hogy azt nem említi például, hogy a városházának van
kiadott része, de ezt így nem említi. De bízunk benn, hogy helyre jön és akár a régi téglagyár
vagy más helyen meg tudunk vásárolni ingatlant. Tehát a forgalomképes ingatlan vagyon
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megmarad. A kormányablakra egyértelműen szükség van, mert helyben kell helyi ügyeket
intézni. Bízom benn, hogy valamikor kisimul ez a dolog.

Bere Károly polgármester: Így új feladatokat adtok a vezetőségnek, amin cl kell
gondolkodnia.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A jelenlegi szabályozási
körülmények között csak ilyen költségvetést lehet csinálni, gyakorlatilag a fejlesztésre nem
nagyon jut pénz. Az állam most ezt magához vonta és ő osztja, hogy milyen elvek szerint az
szinte követhetetlen, de meghatároz célokat és „ez van”. Nem marad az önkormányzatnál
pénz arra, hogy saját elképzeléseit megvalósíthassa. Vagy pályázunk arra amit kiírtak, vagy
nem. Ez elég kedvezőtlen helyzet Szerintem. Tartalék jelen pillanatban nincs a
költségvetésben. Csak a lehetőségek. Tehát, ha jön többletbevétel, akkor azt el tudjuk költeni
valamire. Megígértük a földadóval kapcsolatban, hogy megcímkézzük, hogy mire fordítsuk,
ez továbbra sincs benne a költségvetésben. Határozott ígéret volt arra, hogy egyértelműen be
fogjuk tudni mutatni, hogy ezt a bevételt mire költöttük. A másik a 41%-os bérköltség, úgy
véltem mindig is, hogy az önkormányzat bőkezűen bánik a létszámmal. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy az önkormányzatnak továbbra sincs szándékában ezzel foglalkozni. Es ha
már valóban ekkora hangot kapott a csúszda (ami nem is csúszda valójában) és az is
elhangzott, hogy a strandnál van egy 3 és fél millió Forint, ami nem tudni, hogy mire szánt.
Nem az alaptőke emelése ez. Akár csúszdát is vehetnének belőle. Ezt csak mellékesen
említettem.

Zs. Nagy Sándor ké~wiselő: Azt hiányolom a költségvetésből, hogy a szociális tűzifa kapcsán
vágtunk ki komplett erdőt a Duzzasztó mögött. Ez teljesen ki lett vágva, azt újra kell
telepíteni. Vagy tovább folyik majd az erdővédelmi bírság fizetése.

Bere Károly polgármester: Az újra fog sarjadni.

Dr. Blága János jegyző: Az erdő technikus azt mondta, hogy az sarjról Újra fog nőni.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Tehát akkor erre volt szakember.

Bere Károly polgármester: Ezzel kapcsolatban szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez
volt az utolsó év, amikor ilyen kitermelést tudtunk folytatni. Egyszerűen elfogytak a csatorna
partok és erdők amiket el tudtunk juttatni a lakosságnak. Eppen ezért a brikett gyártást
beépítettük a közmunka programba. Jövőre az Onkormányzat nem szándékozik ezzel
foglalkozni.

Ibrányi Éva alpolgármester: Már jeleztem korábban is, hogy csak irtjuk a fákat, de nem
ültetünk. Ez nem helyes. Rendelet szerint is a kivágott fákat újra kell telepíteni.

Bere Károly polgármester : A jövőben erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A kérdés az,
hogy lesz-e rá pénz?

Bere Károly polgármester: Nincs betervezve, de ki fogjuk gazdálkodni.

Zs. Nagy Sándor képviselő: A szakértő szerint Újra sarjad. Ezért nem kell rá pénz.
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Bere Károly polgármester: Más területen kell viszont.

Ibrányi Éva alpolgármester: Hány éven belül lesz azokból fa? Esetleg az unokáinknak.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A fa fajtájától fligg.

Ibrányi Éva alpolgármester Továbbra is tartom magam a véleményernhez, miszerint
„esztelenül vágtuk ki a fákat” és nem ültettünk újakat helyettük. Tudom, hogy szükséges volt,
hogy a lakosságnak segítsünk, de a pótlásról is kellett volna gondolkodni.

Bere Károly polgármester: A klasszikus értelemben vett erdőkitermelés most és három éve
történt. Eddig a csatornapart kitisztítása folyt az elmúlt időszakban.

Dr. Biága János jegyző: Azt tudni kell, hogy nem mi adtuk be a kérelmet, hogy kivághassuk.
Van egy erdőgazdálkodási terv, amit a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ad ki évente az
erdőgazdálkodóknak és abban volt tarvágásra kijelölve ez a terület.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Azt gondolom, hogy valamilyen szinten úgyis szerepeltetni kell a
költségvetésben, vagy a közmunka programban. Egy akácerdőnél is amikor felszedik, akkor
talajlazítóval Végig mem~ek, tehát valamennyi gépi munkát igényel.

Bere Károly polgármester: Kérdés van-e? Elfogadásra javaslom a tervezetet. Aki elfogadja,
kérem kézfeltartással jelezze!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, O
tartózkodás és eHenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmat Város Önkormányzat és
intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 17.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés f) pontjában irieghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ~ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. ~ A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
823.805.075 Ft Költségvetési bevétellel
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848.805.075 Ft Költségvetési kiadással
-25.000.000 Ft Költségvetési egyenleggel

25.000.000 Ft működési hiánnyal
0 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a űnanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.]. melléklete alapján határozza meg a képviselő
testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.]. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. ~ A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat Saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Onkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet

részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.

melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.

(7) A 2. ~ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.].- 9.5., mellékletek szerint határozza
meg.

(8) Az önkormányzat likviditási tervét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(8) Az Onkorrriányzat a kiadások között, 37.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. ~ A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
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(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4.2 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható fon-ás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében — nemleges adat esetén is — havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő
testület gyakorolja.

5. ~ Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület
dönt. ..

(2) A képviselő-testület az Onkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió Ft összeghatárig a
polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. ~ (2) bekezdés szerinti előirányzat
módosítás. előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -

negyedévenként. de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31 -ci hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés a hozzájárulások. támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti.
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettőt elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat Saját forrásai terhére a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló
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2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően - az illetményalapot 38.650 Ft-
ban állapítja meg.

6. ~ A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapeso lódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányo sságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezetni (elő irányzat nyilvántartás).

7. ~ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért. működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Big-Audit Kű. útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a fliggetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. ~
Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal. hogy szabályait 2017. január
1 -től kell alkalmazni.

Füzesgyarmat, 2017. február 16.

jegyző polgármester

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem:
Füzesgyarmat, 2017. február l’7.

Dr. Blága János
jegyző

Ne~edik napirend

Az Önkormányzat következő három évben várható saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
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Előadó: Bere Károly, polgármester, Szélpál Ildikó, pénzügyi irodavezető

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság támogatta.

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

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

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke:Miután az Önkormányzat hitel
felvételét ne tervezi, így a bizottság egyhangúlag támogatta.

Bere Károly polgármester: Van-e kérdés?

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 0
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Onkormányzat következő három évben
várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017.(II.16.) határozata

Füzesgyarmat Város Onkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

megállapítása

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Ötödik napirend

Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása, valamint a Füzesgyarmat Város
Onkormányzat beszerzési szabályzatának módosítása

Felelős: Bere Károly, polgármester, Csák Zsolt, műszaki csoportvezető

Bere Károly polgármester: Változott a közbeszerzési törvény, magasabbak az értékhatárok
ennek kapcsán. Szintén van itt egy lista az ez évben beadott pályázatokról.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Két határozat
született. Az egyik a közbeszerzési terv, a másik a beszerzési szabályzat módosítása.
Mindkettőt egyhangúlag támogatja a bizottság.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az egészségügyi központot kivéve
mindegyik 100 %-os támogatású fejlesztés lenne. A megvalósítási dátumok alapján nem
fognak létrejönni az idei éven. A Bizottság egyhangúlag támogatta.

Bere Károly polgármester: Van-e kérdés?

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, O
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az Eves összesített közbeszerzési terv

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21./2017. (II. 16.) határozata

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervéről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési
Adatbázisban valamint a www. ~zesgyarmat.hu oldalon tegye közzé.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, O
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Füzesgyarmat Város Onkormányzat
beszerzési szabályzatának módosítását.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
... ./2017. (II. 16.) határozata

Füzesgyarmat Város Onkormányzat Beszerzési szabályzatának módosításáról

Füzesgyarrnat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beszerzési
szabályzatát felülvizsgálta és annak V. fejezet (1) bekezdés b.) pont 4. francia bekezdését az
alábbi szerint módosítja:

„Az illetékes Bizottság:

- dönt az 5 millió forintot meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
tekintetében a nyertes ajánlattevó’ személyéről. az érvénytelenné nyilvánított ajánlatokról, az
eljárás eredniényéró’l.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési szabályzat egységes szerkezetbe foglalt
változatát készítse el.

A beszerzési szabályzat jelen határozatba foglalt módosítása 2017. március 1-től
alkalmazható.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester
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Hatodik napirend

Döntés a mezőőri álláshelyek számáról és a fmanszírozásukkal kapcsolatos feladatokról

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

Bere Károly polgármester: Elkészült a tervezet, de a kivitelezés nehézkesnek tűnik.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egy olyan módosító javaslattal támogatja az elképzelést, hogy a fóldadóból befolyó
bevételekből valósuljon meg a plusz álláshely létesítése.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 1 igen 2 tartózkodás és
1 nem mellett nem támogatja.

Bere Károly polgármester: A bizottsági üléseken nem lett megszavazva, hogy legyen-e kettő
mezőőr? Igy valószínű a rendszerből ki kellene sajtolni egy munkabért. Igy kaphatna egy
címkét, hogy a földadó mire van fordítva. Az anyag nem tárgyalja, hogy egy vagy kettő
álláshelyről beszélünk.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Elhangzott a fóldadó, ami Új
információ a számomra. Ez a lehető legigazságtalanabb megoldás lenne, ha megszavaznák.
Mivel a fóldadót magyarul kifejezve, pont a legnagyobbak nem fizetik. Es akik kevesebből
gazdálkodnak, befizetik, és aztán a mezőőr Vigyázzon mindenki vagyonára? Számomra ez
járhatatlan Út. Lehetne, mondjuk nem ilyen formai dolgokban gondolkodni. Ezt főlvetettem a
bizottsági ülésen, hogy vállalja be a polgárőrség szerződéses viszonyban. Akár ilyenekben is
lehetne gondolkodni. Ha azok nem fizetik ki akiknek a fóldjére vigyáznak, szóba sem jöhet a
kettő alkalmazása. Az Önkormányzat nem vállalhatja át ezt a terhet.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az eredeti javaslat arról szólt, hogy az fizessen, aki termel. Csak
ez többnyire nem kivitelezhető kettős adózás miatt. Ugyanis iparűzési adóban az is befizeti a
költségvetésbe, aki termel. Megértettem és tudomásul is veszem és ebben az esetben
maradjunk egy mezőőr mellett, ha ez a szándék, viszont szeretnék egy módosító javaslatot,
miszerint a terület nagysága alapján két mezőőrre van lehetőség, és a Magyar Allam 1 millió
80 ezer Forintot ad mezőőrönként. Mindenképpen javaslom annak a lehetőségnek a
megvizsgálását, hogy egy csatolt munkakörben a Jegyző Ur vizsgálja meg, hogy van-e arra
lehetőség, hogy ezt az 1 millió 80 ezer Forintot lehívjuk a csatolt munkakörre. Ez nem kerül
semmibe nekünk, ez egy plusz bevétel lenne.

Bere Károly polgármester: Van ilyen nálunk, például a kézbesítő, aki munka törvénykönyves
alkalmazásban van.

Dr. Blága János jegyző: Meg lehetne vizsgálni az opciót, hogy egy alacsonyabb személyi
jellegű költséggel alkalmaznánk valakit és egy nagyobb támogatást hívnánk le.

Ibrányi Éva alpolgármester: Véleményem szerint ez nem lehetséges csatolt munkakörben,
mert a jelenlegi követelmények egy mezőőrtől már nem annyi, mint régen. Ahogyan Jegyző
Ur említette, akár iskolában is oktathatna környezettudatos magatartást. Ehhez hozzáértő
személynek kellene foglalkozni és nem esatolt munkakörben. En támogatom a két szakértői
állást a terület mértékét figyelembe véve.
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Bere Károly polgármester: Kérdés van-e? Ha nincs, akkor egy dologról kell szavaznunk, hogy
hány mezőőr legyen? Bár én azt terveztem, hogy jelenleg egy mezőőr legyen. A másikat
pedig egy más foglalkoztatási formában majd megoldjuk. Ezt találom reálisnak jelenleg.

Ibrányi Éva alpolgármester: Még ezt a véleményemet elmondom, hogy ha „rnás”
foglalkoztatási formát említünk, az valószínűleg közmunka programot takar. Ugy vélem, hogy
az nem leszjó.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Nem feltétlenül. Lehet ez
vállalkozás is. Vagy szolgáltatás.

Ibrányi Éva alpolgármester: De közmunka program semmiképp.

Dr. Biága János jegyző Nem, mint közteher fizetnénk, hanem mint vállalkozás díjat.

Ibrányi Éva alpolgármester: Az úgy már más kérdés.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az állam által támogatott 1 millió 80 ezer Forinttal mi történik?

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Valószínűleg formától függetlenül
támogatja. Nem?

Dr. Blága János jegyző: Én felveszem közalkalmazottnak, de azzal a közalkalmazottal én
elláttathatok vállalkozói feladatokat. Osszefognak a gazdák és kifizetik a képzését.

Bere Károly polgármester: Valamelyik képviselő tag javasolja-e a módosítást?

Ibrányi Éva alpolgármester: Igen.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Úgy javasolja megszavazni, hogy
legyen kettő de ez az önkormányzatnak nem lehet plusz kiadása e miatt.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottsági
ülésen az hangzott el, hogy legyen kettő, de akkor a földadóból.

Bere Katalin Képviselő: Nem a fdldtulajdonosokat kellene megkérdezni?

Bere Károly polgármester: Megkérdeztük.

Bere Katalin Képviselő: És ők azt mondják, hogy kell?

Zs. Nagy Sándor képviselő: Igazán, ha az álam biztosít két pozíciót, akkor ki kell használni.

Bere Károly polgármester: Az egyet biztosan az Állam finanszírozza.

Dr. Biága János jegyző: Az Állam 2 millió 200 ezer Forintot biztosít. És jelenleg kettő és fél
millió szerepel, mint saját kiadási költség.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A költségvetés
mit említ? Most szavaztunk róla.
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Bere Katalin Képviselő: Ha két mezőőr lenne, akkor azt módosítani kellene.

Dr. Biága János jegyző: Tehát a Képviselő Testület hozzájárul, hogy kettő fő legyen
foglalkoztatva, abban az esetben, amennyiben a plusz egy fő foglalkoztatásához szükséges
források előteremtése az Önkormányzatra további anyagi terhet nem hárít.

Bere Károly polgármester: Aki támogatja így a javaslatot, ahogyan azt Jegyző Úr
megfogalmazta, kérem, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 5 igen szavazattal, O
tartózkodás és 4 ellenszavazat mellett megszavazta a mezőőri álláshelyek számát és a
finanszírozásukkal kapcsolatos feladatokat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22./201’7.(II. 16.) határozata

a mezőőri szolgálat létszámával kapcsolatos döntésekről

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Füzesgyarmat
Város Önkormányzatának mezőőri szolgálata egy további álláshellyel kerüljön kibővítésre,
amennyiben ez az Onkormányzatra további anyagi terhet nem hárít.

Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2017. március 28.

Hetedik napirend

Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról szóló rendelet elfogadásáról

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

Bere Károly polgármester: Átadja a szót Koncz Imre képviselőnek.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja.

Bere Katalin képviselő: Lenne egy kérdése, miszerint már a költségvetés tárgyalásakor is
elhangzott, hogy a költségvetésünk alultervezett. Egy alacsonyabb tervez, képest
túlteljesítenek, ez befolyásolja az anyagi érdekeltségi alapot is. Mert van, mondjuk 280 millió
forint bevétel tervezve, és iparűzési adóról beszélek, és 360 milliót sikerül behajtani. Ez nem
vonja azt a következtetést maga után, hogy a meglévő adósságállományból is sikerül
lefaragni.

Dr. Biága János jegyző: Három feltétele van.

Bere Katalin képviselő: Így azonnal meg van a 100 %.

Dr. Biága János jegyző: Nem így van. Ezért szerepel a „módosított előirányzat” szó a rendelet
tervezetben, nem az eredeti, most megtervezett helyi adó irányzathoz viszonyított 100 %-ot,
hanem a bevallások és kivetések alapján megállapított adóbevételek. 306 millió Forintot
terveztünk és ez felugrott 407-re például a tavalyi év során.
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Bere Katalin képviselő: Ebben az esetben tudom támogatni. Fontosnak tartom a dolgozók
motiválását.

Bere Károly polgármester: Kérdés van-e ezzel kapcsolatban?

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról
szóló rendeletet

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II. 17.) 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 Onkormányzat
Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével, a helyi
és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi érdekeltségi
rendszerről az alábbiakat rendeli el:

Az anyagi érdekeltségi alap létrehozásának célja

A rendelet célja olyan anyagi ösztönző rendszer bevezetése, amely alkalmas az
önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb
behajtására.

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.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illeték végrehajtáskori
összegének,
b.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illetéktartozások alapján
megállapított pótlékok,
c.) a tárgyévet megelőző évben kiszabott és megfizetett adóbírságok,
d.) a tárgyévet megelőző évben 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 va1amii~t az érdekeltségi alap
fel nem használt része Füzesgyarmat Város Onkormányzat saját bevételének minősül.
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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 fó 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 fermállása esetén
teljesíthető kifizetés:
a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletben a helyi és
települési adókból származó bevételekre vonatkozó módosított előirányzat 100 %-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.

Füzesgyarmat, 2017. február 16

Bere Károly Dr. Blága János
polgármester jegyző

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem:
Füzesgyarmat, 2017. február 17.

Dr. Blága János
jegyző
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Nyolcadik napirend

A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról és elővásárlási jog
alapításáról

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

Bere Károly polgármester: Beszéltem telefonon a bérleti kérelmet benyújtóval és a pályázat
beadásának határideje Március 20. Arról szólna, hogy a Csák tanyai ingatlant bérelnék ki és
egy kisebb hűtőházat hozna létre. A pályázat nyertessége esetén majd szeretné megvásárolni.
Az előző évek negatív tapasztalata alapján az a javaslatom, hogy a pályázat elkészüléséig
bérbe adjuk. A bérleti díj összege 100 ezer Forint/hó. Megadja a szót Koncz Imrének.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Miután ezt az ingatlant értékesíteni
kívánjuk, így a javaslatot a bizottság egyhangúlag támogatta.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Bere Károly polgármester: Van-e esetleg kérdés ezzel kapcsolatban?

Suchné Szabó Edit képviselő: Tudunk-e valamit erről a cégről? Van-e ilyen tevékenysége?

Bere Károly polgármester: Zöldségkereskedő Gyálon. Ott vam~iak bejelentve.

Dr. Biága János jegyző: 2015-ben 65 millió Forint volt az adózott eredménye.

Bere Károly polgármester: Pest megyében nem tudnak ilyen lehetőségekre pályázni,
keresgéltek és így kerültek hozzánk. Aki támogatja az előterjesztést, kérem kézfeltartással
jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-ú
ingatlan bérbeadásáról és elővásárlási jog alapításáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017.(II.16.) határozata

A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-ú ingatlan bérbe adásáról valamint
elővásárlási jog biztosításáról

Eüzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-től, 100.000 forint ±
AFA bérleti díj fejében bérbe adja a Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-ú ingatlant az
ART-KER PLUSZ Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-075306, adószám: 12257869-2-13) részére.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerződésben elővásárlási jog kerüljön
kikötésre a Bérbe vevő részére, az ingatlan tekintetében.

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az ingatlan tekintetében beruházás
megkezdéséhez és megvalósításához a bérleti szerződés hatálya alatt nem járul hozzá.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a jelen határozat
1. mellékletébe foglalt bérleti szerződést kösse meg.”

Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Kilencedik napirend

A Füzesgyarmat belterület 247. hrsz.-ú ingatlan (záportározó) rendezési terv szerinti
övezeti besorolásának valamint vagyonrendeleti helyzetének módosításáról

Bere Károly polgármester: A belterület 247. brsz.-ú ingatlamiúl (záportározó) átminősítést
kezdeményeznénk, befektetésügyi célból. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság is tárgyalta. Megadja a szót
Koncz Imrének.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ez a dolog, amit most
megszavazuiik, eddig nem került pénzébe az Onkormányzatnak. Ezután kerülhet majd
pénzbe, és akkor el kell döntenünk, hogy milyen legyen a formája a hasznosításnak. A
Bizottsági ülésen szóba került, annyira nem egyszerű, de a bizottság egyhangúlag támogatta.

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

Bere Károly polgármester: Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Aki a rendeletet támogatja, és a
határozatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmat belterület 247. hrsz.-ú
ingatlan (záportározó) rendezési terv szerinti övezeti besorolás módosítására vonatkozó
eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (II. 16.) határozata

A 287 helyrajzi számú ingatlan (záportározó) rendezési terv szerinti övezeti
besorolásának valamint vagyonrendeleti helyzetének módosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban
lévő Füzesgyarmat belterület 287 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan — a tervezett igények alapján
- a településrendezési terv, ezen belül is a 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelettel
elfogadott építési szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozó eljárást indít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti módosítási eljárásokat
folytassa le, majd a módosítást tárja a Képviselő-testület elé.

Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal
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Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja a vagyonrendelet módosításáról szóló
rendeletet. Aki a rendeletet támogatja, és a határozatot elfogadja, kérem kézfeltartással
jelezze.

MegáHapitja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vagyonrendelet módosításáról szóló
rendeletet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II. 17.) rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 4.)
rendelet módosításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. Cikkében
meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. ~ (2) bekezdés b.) és c.) pontjaiban kapott felhatalmazása
alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és
Ellenőrzési, valamint Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságának
előzetes véleménye kikérésével helyi vagyonrendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli
el:

1.

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkonriányzati
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 4.) rendeletének 1.
melléklete helyébe jelen rendeleti. melléklete lép.
(2) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 4.) rendeletének 2.
melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

2.

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

Füzesgyarmat, 2017. február 16.

Bere Károly Dr. Blága János
polgármester jegyző

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdettem:
Füzesgyarmat, 2017. február 17.

Dr. Biága János
jegyző
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Tízedik napirend

Humán szolgáltatások valamint humán kapacitások fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról

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

Bere Károly polgármester: Kettő EFOP pályázatról van szó. Rendezvényszervezéssel és
Humán Erőforrás fejlesztéssel kapcsolatos ügyeket támogat. Civil szervezet is bevonható a
megvalósításába. Illetve a négy másik településsel való együttműködés. Darvas, Tarhos,
Kertészsziget és a Bucsai Onkorrnányzatával. Ezzel kapcsolatban is volt egy megbeszélés, és
mindhárom bizottság tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének.

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Hurnánügyek Bizottság elnöke: Az EFOP-os
pályázathoz két határozati javaslat van. Mindkettőt egyhangúlag támogatta a bizottság.

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

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta.

Dr. Biága János jegyző: Füzesgyarmat esetén kétszer 135 millió forint támogatásról van szó.
(100 %-os tárnogatású).

Bere Károly polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a humán szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017.(II.16.) határozata

Pályázat benyújtásáról (EFOP 1.5.3.-16)

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű,
EFOP- 1.5.3-16 azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található
települési önkormányzattal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges feladatokat lássa el.”

Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2017. március 9.

Bere Károly polgármester: Szavazásra teszi fel a humán kapacitások fejlesztéséről szóló
pályázat benyújtását.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta valamint humán kapacitások fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (II. 16.) határozata

Pályázat benyújtásáról (EFOP 9.3.2.-16)

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű, EFOP
3.9.2-16 azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található
települési önkormányzattal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges feladatokat lássa el.

Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2017. március 16.

Bejelentések

11.1 Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása

Bere Károly polgármester: Ezt a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Szociális és
Humánügyek Bizottsága tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tünde

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Összességében
technikai témáról van szó. Közpénzek elosztásáról kell a bizottságnak döntéseket hoznia. Itt
nagyban Segít a civil szabályzat módosítása. Igy a bizottság négy igennel elfogadásra
javasolta. Viszont van egy kérésünk. Az elszámolások esetébe fontos lenne a fotó
dokumentáció, vagy, ha plakátok vagy kiadványok készültek, ezek mellékleteinek a csatolása.
Ezzel szeretnénk az előterjesztést kiegészíteni.

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság is tárgyalta, megadja
Koncz Imrének a szót.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottságunk egyhangúlag
támogatta.

Bere Károly polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja, kérem
kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadta a Civil szervezetek támogatásáról szóló
szabályzat módosításáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. (II. 16.) határozata

A civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat
felülvizsgálatáról
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a civil szervezetek
és civil társaságok önkormányzati tárnogatásáról szóló szabályzatát és azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bere Károly, polgármester

11.2 A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

Bere Károly polgármester: Ezt a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ez is egy technikai jellegű döntés,
a bizottság egyhangúlag támogatta.

Bere Károly polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e esetleg kérdés? Aki elfogadja, kérem
kézfeltartással jelezze.

MegáHapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás és O ellenszavazattal elfogadta a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi
Onkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló
határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület
28/2017. (II. 26.) határozata

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Onkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma
Nemzetiségi Onkormányzattal, 2014. november 27-én kötött együttműködési megállapodást
és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal

11.3 A közművelődési megállapodás kötéséről

Bere Károly polgármester: Bizottság nem tárgyalt. A Jegyző Úr összefoglalja a lényegét.

Dr. Biága János jegyző: A Margaréta Nagycsaládos Egyesület jelenleg is jelentős
közművelődési feladatokat lát el településünkön. Tekintettel arra, hogy az Országos Kulturális
Közfoglalkoztatási programban szeretnének indulni, ezt a megállapodást szükségszerű
megkötnünk. Tehát, papírral kell vetnünk az eddigi jól működő együttműködést ahhoz, hogy
ebben a programban el tudjanak indulni. Az egyesület jelenleg is ellátja ezeket a feladatokat,
tehát csak technikai jellegű módosításról szól a tényleges helyzet.

Bere Károly polgármester: Esetleg kérdés van-e ezzel kapcsolatban?
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Suchné Szabó Edit képviselő: Van a Füzesgyarmati Hegyesi János Városi Könyvtárunk és
Közművelődési Intézményünk és ott is vannak megfelelő szakembereink, akik ugyanezt a
feladatot látják el. Akkor miért kell ezt átadni?

Dr. Biága János jegyző: Ez nem feladat átadás, hanem közreműködés feladat ellátásában.

Suchné Szabó Edit képviselő: Akkor bármelyik Civil Szervezet, ha igényli az
Onkormányzattól, akkor foglalkoztathatunk közmunkásokat?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mi a beadási határidő? Hogy más civil szervezet is ezt
beadja?

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Ez a program
már nagyon régóta van. Ez már az ötödik Kulturális Közfoglalkoztatotti program, és mint, mi
Civil Szervezet, minden időszakban megpályáztuk. Annyi nehezítés történt a dologban, hogy
kell egy együttműködést is mellé csatolni.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mi a beadási határidő?

Bere Károly polgármester: Igénylés van.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Meddig lehet igényelni?

Dr. Blága János jegyző: Hogyha más egyesület ilyen célú tevékenységet szeretne ellátni,
nyugodtan jöhet hozzánk. Az együttműködést vele is előkészítjük. A pályázat beadásához az
előterjesztés benyújtása szükséges. Ha valakinek van ideje gyorsan interneten utána néznie,
akkor szívesen segítünk.

Bere Károly polgármester: Mondok egy példát, a Lovas Barátok Egyesülete, ők úgy oldják
meg, hogy a közművelődési intézményen belül foglalkoztatják. Nem maguk foglalkoztatják.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A beadási határidő folyamatos, vagy behatárolt?

Bere Károly polgármester: Év eleji. Március elseje.

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem tudtuk, hogy már januárban kiküldték a
tájékoztatást, hogy a szándék nyilatkozatot kitöltsük. Mi mindent magunk csinálunk. Nekünk
is nagyonjó lenne.

Dr. Biága János jegyző: Nekünk nincs már helyünk? Vagy nem tudunk pluszba igényelni
még?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Semmi gond, jó lesz ez nekünk jövőre is.

Dr. Blága János jegyző: Amíg van rá lehetőség, plusz egy embert be tudunk tenni.

Bere Katalin képviselő: Én most ezt nem értem. Ki kerül hova?

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Egy plusz ember az Idegen Nyelv Oktatási
Alapítványhoz, meg az Iskolai Alapítványhoz.



31

Bere Károly polgármester: Van ez a közfoglalkoztatási lehetőség, amit Kovácsné Czeglédi
Mária Tündéék és a Könyvtárunk évek óta kihasznál. Eddig ment minden a maga útján, ebben
az évben anuyit nehezítettek, hogy kértek együttműködési Megállapodást az
Onkormányzattól.

Bere Katalin képviselő: Tegnap előtt volt Bizottsági Ülés, ott nem merült fel. Ez am~yira
sürgős volt?

Bere Károly polgármester: Aki támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás és O ellenszavazattal elfogadta a közművelődési megállapodás megkötését.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2017. (II. 16.) határozata

Közművelődési megállapodás kötéséről

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési megállapodást köt a
Margaréta Családos Egyesülettel a település közművelődési feladatainak végrehajtásának
elősegítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester

11.4 A Füzesgyarmat külterület 0147/6 hrsz.-ú ingatlan (volt szennyvíztelep) bérbe
adásáról

Bere Károly polgármester: Hétfőn érkezett a megkeresés. Másrészt ők nem tudták azt, hogy
mi már az épületet eladtuk. Igy gyakorlatilag az erdő részről van szó és szántóról és
csatornáról. Minden az épület kivételével. Itt lesz egy erdőtelepítés, arra nem kérünk bérleti
díjat, de a szántóra igen. Ez 20 ezer Forint. Pár évvel ez idáig a Vadász Társaság használta ezt
a földterületet. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta az
ügyet.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ez most idegen ránézésre,
legalább is nekem. Akkor, ha jól értelmezem, van egy területünk, amit nem használunk
semmire. Akkor nem is kapunk semmilyen támogatást az Allamtól.

Bere Károly polgármester: Ezt pontosan nem tudom.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Akkor, ha mi kapjuk a 100 %-ot és
most bérbe adjuk, és odaadjuk az 50 %-át, hogy átadják nekünk, akkor a veszteség 50 %. Azt
látom (fél percem volt átolvasni), hogy eddig 100 %-ot kaptunk és most bérbe adjuk és
kapunk 50 %-ot.

Dr. Blága János jegyző: Erre nem igénylünk támogatást, mivel használaton kívül lévő terület.
Csak használatban lévő területre igényelhető támogatás.

Bere Károly polgármester: Ez egy szikes terület.
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Zs. Nagy Sándor képviselő: A vadász Társaság használta a területet sok évig vad 1~dldként.
Ebből egy hektárt műveltünk az erdő végében, a többi nádas.

Konez Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Akkor értem. Eddig kaptunk
valamennyi pénzt érte. Mert egy hektár művelve volt.

Bere Károly polgármester: Nem kaptunk! Már vagy 5 éve nem. Egy erdőgazdálkodási szerv
megvizsgálta és megállapította, hogy súlyosan szennyezett terület.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Akkor a bérbe vevő, hogyan fogja
megoldani?

Dr. Blága János jegyző: Ez az ő dolguk. A bérleti díjat nem kapott támogatás után fizeti,
hanem mérték után.

Zs. Nagy Sándor képviselő: Azt nem tudom, hogy az Önkormányzat mire vett fel támogatást,
de ezt a területet ismerem. Ez a művelésnek megfelel. Egy hektár volt csak művelés alatt.
Lehet, hogy erre sem lett igényelve fóldalapú támogatás. De ez a terület jelenleg egy nádas.
Nem véletlenül volt az egyik ülepítő része a város szennyvizének egykor. Ugy vélem, hogy a
Vadász Társaság sem fog tudni rajta gazdálkodni, vagy kultúrnövényt termeszteni.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mindent megértettem. Most arról
szól az előterjesztés, hogy 25 hektár főldet bérbe adunk ingyen.

Bere Károly polgármester: Az egész terület 12,6 hektár. Tehát összefoglalva: a 7 hektárt bérbe
adjuk, az erdőért nem kérünk semmit, azt kérjük, hogy rakják rendbe és telepítsék újra. Hogy
tudjon erdőként funkcionálni.

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Legyen egy összeg, amiért bérbe
adjuk.

Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy 20 évre bérbe adjuk hektáronkénti húszezer
Forintért! Ev díjért, és az erdő helyreállításáért, az kérem, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és eHenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmat külterület 0147/6 hrsz.-ú
ingatlan (volt szennyvíztelep) bérbe adásáról szóló határozatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2017. (II. 16.) határozata

A Füzesgyarmat 0416/70. hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-től, bérbe adja a
Füzesgyarrnat külterület 0147/6. hrsz. -ú ingatlant a Füzesgyarmati Vadásztársaság (5525
Füzesgyarrnat Széchenyi u. 6. sz.) részére, azzal, hogy bérlő a mindenkori, bérbe adott
területre vonatkozó területalapú támogatás SO %-nak megfelelő bérleti díj megfizetésére
köteles bérleti díj jogcírnén.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a jelen határozat
1. mellékletébe foglalt bérleti szerződést kösse meg.
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Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester

11.5 Osztatlan közös tulajdonban lévő gyermektábor vásárlásával kapcsolatos
szándékról

Bere Károly polgármester: Káptalan1~redet már többször tárgyaltuk. Most annyi a különbség,
hogy a fedezete az elfogadott EFOP pályázaton keresztül megoldható lenne ennek az ingatlan
vásárlásnak, ha nyertes lenne. Buesa megvásárolta Körösladányét és így Bucsával összefogva
jönne ez létre.

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Miből vennénk
meg az ingatlant?

Bere Károly polgármester: Az EFOP pályázat befolyt összegéből.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 2 igen szavazattal, 3
tartózkodás és 4 ellenszavazat elvetette az osztatlan közös tulajdonban lévő
gyermektábor vásárlásával kapcsolatos szándékról szóló határozati javaslatot.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017. (II. 16.) határozata

A Káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor megvásárlásáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, hogy
nem kívánja megvásárolni a Káptalantliredi Sárréti Ifjúsági Tábor tekintetében, Dévaványa
Város Onkormányzatának fennálló tulajdon részesedését.

Felhívja a Polgármestert, hogy az eladási ajánlatot tevőt tájékoztassa jelen döntéséről.

Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: További kérdés, illetve vélemény van-e a Tisztelt Képviselő
testület részéről? Köszöni szépen a részvételt mindenkinek.

K.m.f.

Bere Károly
polgármester

lános


