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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. június 01-jén 16 óra 08 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 képviselő 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

Bere Károly polgármester bejelenti, hogy Vida Imre képviselő jelezte, hogy késve érkezik. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Lévainé Homoki Éva, HJVKKI igazgató, 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,  

 

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 8 képviselővel határozatképes. A kiküldött napirendi 

pontokhoz nem érkezett további javaslat. Lesz  két bejelentés. Együtt szeretné megszavaztatni 

a napirendi pontok megszavazását. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülésén 

az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

2. A Szeghalmi Hivatásos tűzoltóság beszámolója 

Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok 

 

3. Beszámoló a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

Előadó: Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető 

 

4. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgárőrség 2016. évi munkájáról 

 Előadó: Gazsó Attila elnök 

 

5. Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. 

évi munkájáról 

 Előadó: Füzesgyarmat illetékességi területén működő egészségügyi szolgáltatók 

 

6. Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

 Előadó: Fehér László aljegyző, gyermekvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati   

intézmények 

 

7. Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési intézmény intézményvezetőjének 

kinevezéséről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

8. A Füzesgyarmat Kossuth u. 8. sz. alatti társasház energetikai célú felújításáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

9. Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltatói Kft. 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

 

10. Települési Arculati Kézikönyv kialakításával kapcsolatos előzetes döntések 

meghozataláról 

Előadó: Dr. Blága János jegyző, Hegyesi Róbert építésügyi ügyintéző 

 

11. A DAREH Önkormányzati Tásulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról  

 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

 12.Projekt átvétellel kapcsolatos döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

 13.Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I.sz. módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

14.Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

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

 

15.1 Hozzájárulás üzletrész értékestéséhez a Nagykunsági Hulladékgazdálkodási Zrt. 

tekintetében 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

 15.2 Ingatlaneladással kapcsolatos ajánlat 

 Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

 

Bere Károly polgármester: Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban pár szót szólnék. Dr. 

Takács Árpáddal, a Békés Megyei Kormányhivatal Főigazgatójával való találkozás, 

egyeztettünk a kormányablak átadásával kapcsolatban. 2017. szeptember 1-től fog működni 

Füzesgyarmaton kormányablak. Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatást fog kapni az 

informatikai eszközök beszerzésére. Megrendezésre került egy jótékonysági est, St, Martin 

koncert volt, ahol több százezer Ft gyűlt össze a Köleséri család részére, ezúton köszönjük 

szépen a támogatásokat. Ki emelném a tűzoltó napi ünnepséget, ahol Győrösi Máté tűzoltónak 

adtunk át díjat a munkájáért. Kérdés van-e a két ülés közötti tevékenyéggel kapcsolatban? Ha 

nincs rátérnénk az első napirendi pontra. 

 

Első napirend  

 

Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadom a szót Kovácsné Czeglédi 

Mária Tünde, Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének. 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási bizottság is egyhangúlag elfogadta. Kérdés, 

vélemény van-e a lejárt határidejű határozatokról? Megállapítom, hogy nincs a napirendet 

szavazásra bocsájtom. Aki elfogadja a napirendet, az  kérem kézfeltartással jelezze! 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót a Lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést. 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2017. (VI. 01.) határozata 

a Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2017. június 1-i 

határidővel lejárt határozatokról szóló jelentést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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Második napirend  

 

A Szeghalmi Hivatásos tűzoltóság beszámolója 

Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok 

 

Bere Károly polgármester: Üdvözli Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok urat és Kovács 

Krisztián alezredes urat. A tavalyi évi munkáról szóló beszámolóval kapcsolatban pár szóval, 

át is adnám a szót. 

 

Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok: Köszöntöm a megjelenteket és a tisztelt lakosságot. 

Pár gondolattal az írásbeli anyagot kiegészíteném. A társadalmi elvárásoknak megfelelően a 

szeghalmi hivatásos tűzoltóság parancsnok elvégezte a feladatát, amit a belügyminisztérium 

és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság iránymutatást adott. A 2015-ös évhez 

képest emelkedett a tűzesetek száma, ez 206-ra emelkedett. Füzesgyarmaton 6 műszaki 

mentés volt és 9 tűzesetben vettünk részt. Sajnos volt 8 téves jelzés, tűzjelző berendezések 

téves riasztása volt. Tűzoltó parancsnokságunkon 54 fő dolgozik, alapvető feladatainkat 2 

gépjármű fecskendővel és 1 vízszállítóval látjuk el. Örömmel tájékoztatom az ittlévőket, hogy 

2016. év áprilisában kaptunk egy új gyártású tűzoltó autót, ami lényegesen korszerűbb, mint 

az eddig használtak. 4000 l víz és 6 fő szállítására alkalmas. Polgárvédelmi feladatainknak 

eleget tettünk, felkészítésekben részt vettünk. polgárvédelmi adattárak aktualizálásra kerültek. 

2016. évben 3 kollégánk kapott hősies helytállásért kitüntetést. Fontos dolog, ami a 

Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltók életébe bekövetkezett, 2016. szeptember 1-től önálló 

beavatkozó testület lett, Füzesgyarmat és Kertészsziget működési területtel. Ez évben a 

tűzoltók napján elismerést kaptak. Munkájukat ezúton is meg szeretném köszönni, és azt is 

köszönöm a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltóknak, hogy ez évben április 14-én történt nagy 

káreset, melyhez önként átjöttek és segítettek, valamint a Golden Pallettnál történt tűzesetnél 

is helytálltak. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Egyéni 

védőfelszerelések, mentéshez szükséges eszközök rendben vannak, nincs-e valamilyen hiány? 

Kettő fecskendőnk van, mindkettőn van feszítőhenger, nem szenvedünk hiányt. Ami a 

védőfelszerelésekhez tartozik kabát és nadrág, abban sincs hiány, mert folyamatosan cseréljük 

le az elhasználódottakat. Ezek mind felülvizsgálattal rendelkeznek. 

 

16:13 órakor megérkezik Zs, Nagy Sándor képviselő. 

  

Bere Károly polgármester: Beadtunk egy pályázatot, Pár technikai eszközt szeretnénk 

beszerezni. Elsősorban a belvízvédekezésre építettük a pályázatot, ha több információval 

rendelkezünk, tájékoztatjuk a testületet. Szerencsére a szennyvízberuházás óta belvíz 

problémánk nincs. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Azt gondolom, Füzesgyarmat szerencsés helyzetben van, hogy 

van bevetésre alkalmas önkéntes tűzoltó egyesülete. Köszönetemet szeretném kifejezni 

Önöknek és az egész járásnak is. Jó erőt és egészséget kívánok. 

 

Túri János tűzoltó őrnagy, parancsnok: Megjegyezném, hogy a Golden Pallettnél történt 

tűzesetben 11 tűzoltó autó és 49 fő tűzoltó vett részt. Az egyik legmagasabb riasztási fokozat 

volt, efelett már csak egy fokozat van. 
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Bere Károly polgármester: Egyetértek alpolgármester asszonnyal, és köszönöm ezt a 

segítséget. Kérdés, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs a 

napirendet szavazásra bocsájtom. Aki elfogadja a napirendet, az  kérem kézfeltartással 

jelezze! 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Szeghalmi Hivatásos tűzoltóság 

beszámolóját. 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2017. (VI. 01.) határozata 

a Szeghalmi Hivatásos tűzoltóság beszámolója elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi Hivatásos 

tűzoltóság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 

Harmadik napirend 

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

Előadó: Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető 

 

Bere Károly, polgármester: Át is adnám a szót. 

 

Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Köszöntöm a megjelenteket, lakosokat. 

Füzesgyarmat híres arról, hogy az állampolgárai jogkövetők. Az ittas vezetés viszont magas. 

Már a tavalyi beszámolóban is elmondtuk, hogy magas az ittas vezetés, és jobban fogjuk 

ellenőrizni. A beszámoló nem tartalmazza ugyan, de az elmúlt évben 19 olyan szintű ittas 

vezető volt, 5 főt pedig közigazgatási bírságért. Ez elég magas, ha ez évet nézzük, úgy tűnik 

nem is csökken. Eddig 6 bűncselekményi érték, és 6 közigazgatási bírság. hatni kellene 

mindenkinek a környezetére. Itt felhívnám a lakosságot, hogy saját biztonságukat és a 

közlekedők, utakon járók biztonságát is veszélyeztetik azzal, ha isznak. mindemellett a város 

lakói alapvetően jogkövetőek. Ezek az adatok Füzesgyarmaton és Füzesgyarmati lakosról 

szólnak, mert van olyan is, hogy Füzesgyarmati lakost máshol kapunk el. Füzesgyarmat 

közbiztonsági helyzete változatlanul jó. Volt ugyan egy bűncselekmény szám emelkedés, de 

elmondhatjuk, hogy az elmúlt hét év átlagának még alatta van. Közlekedés biztonságot nézve 

kiemelhető, hogy nem volt halálos közlekedési baleset. Arra ösztönzöm a lakosságot, 

képviselő-testületet, hogy próbáljanak hatni a lakosságra fórumokon is. Működik egy 

teljesítményértékelő rendszer a rendőrségen. Komoly szisztéma alapján működik, mely 

egyrészt arról szól, hogy vannak, elvárt eredmények százalékosan meghatározva mik 

tartoznak ide, másrészt vannak egyéb mutatók, melyeket szintén értékelnek. Ez az értékelés 

94,5 %-ot mutatott Szeghalmon. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy segítik, hogy a 

közbiztonság jó legyen, a polgárőrségnek is, Gazsó Attilának is. Remélem ebben az évben is 

hasonló jó közbiztonsággal végzünk. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm alezredes urat. Az, hogy a közbiztonság 

változatlanul jó, tényleg igaz. De szeretném, ha egyszer Füzesgyarmat be lenne kamerázva, 
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hiszen az Önök munkáját is segítené. Az ittas vezetéssel kapcsolatos szigorúbb ellenőrzéssel 

egyetértek, zéro toleranciát javasolnék. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Köszöntöm 

alezredes urat. Köszönöm a beszámolót, egy kérdésem lenne. A 2017. évre vonatkozó 

szervezeti teljesítménycélok 4. pontjában olvasható, hogy a lakosság szubjektív közbiztonság-

érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri tevékenység folytatása, kapcsán többségében 

miért nem Füzesgyarmati rendőrök teljesítenek szolgálatot Füzesgyarmaton? 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kapitányság illetékességi területére nézve 2015 óta 

megdöbbentő számomra, hogy 10 %-kal csökkent a lakosság száma, a bűncselekmények 

viszont 20 %-kal növekedtek. Ebbe beletartoznak az ittas vezetések is? Valamint, hogy a 

környező településekhez képest, hogy áll Füzesgyarmat az ittas vezetést illetően? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Örülök, hogy jelen vannak a városban a rendőrök. Az 

ifjúságvédelemre sokat fordítanak, viszont a kerékpározás szokásait/szabályait, hogy lehetne 

megtanítani gyerekeknek és felnőtteknek is? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Eléggé elterjedt, hogy mostanában a 14 éven aluli 

gyermekek este 10 óra után randalíroznak, a 16 év alattiak, akik már nem iskolakötelezettek 

bárhova betérhetnek, de még nem dolgoznak, illetve a 18 év alattiak, akik még nem 

nagykorúak, nem dolgoznak, iskolába nem járnak. Kinek a hatáskörébe tartozik ez az eset, 

vagy hogyan lehetne ezen változtatni, mert ez nagyon emelkedő tendenciát mutat? 

 

Bere Károly, polgármester: A kamerarendszerre beterveztünk egy kisebb összeget. 

 

Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Régóra szeretnénk Füzesgyarmaton 

kamerarendszert felszerelni. Körösladányban, Szeghalmon, Bucsán, Vésztőn már komolyan 

kiépült ez a rendszer és sokat segít a munkánkban. A kapitányságra három település rendszere 

van bekötve. Célszerű lenne az utak mellé olyan kamerákat rakni, melyek rögzítik a 

rendszámokat. Fontos lenne, áldozni kellene rá. 

 

Bere Károly, polgármester: Többször lett beadva pályázat, most is van egy függőben. 

 

Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Képviselő 

Asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem tűntek el a Füzesgyarmati rendőrök. Ha 

figyelemmel kísérjük a híradásokat, tudjuk, hogy migráció van, a déli határt fokozottan kell 

védeni. A szeghalmi rendőrkapitányságról rendszeresen küldünk oda rendőröket. Ez 

szakaszonkénti küldetéseket jelent. Sokszor ebbe Füzesgyarmati rendőrök is vannak. A 

munkánkat ilyenkor át kell szervezni. A Szeghalmi rendőrkapitányság részéről most megszűnt 

a déli határ ellenőrzése. Nincs kevesebb rendőri óraszám Füzesgyarmaton. Sokat segítenek a 

polgárőrök, hiszen ha távol vagyunk, jeleznek, ha van valami. Kerékpárosok kérdésére, sokat 

számít, hogy mit tanulnak szülőktől. Kerékpárosok balesete a megyében nagyon magas. 

Hamarabb megsérülnek, mint a vezetők, oda kell figyelni a kerékpárosokra, hiszen az idősek 

is felülnek még. Figyelni kell, hogy ki legyen világítva, külterületen legyen láthatósági 

mellény. Ezen folyamatosan dolgozunk. Elsősorban a családnak kellene ezt megtanítani a 

gyerekeknek, esetleg pedagógusok, viszont nehéz ilyet találni. Vannak olyan kollégák, akik 

járnak óvodákba, iskolákba és próbálják elmondani a gyerekeknek a helyes közlekedést. 

Szeghalmon a 2016. évben volt olyan rendezvény, ahol nyugdíjasoknak lett elmondva hogyan 

közlekedjenek, ilyet lehetne Füzesgyarmaton is rendezni. A randalírozásra, pedig azt 

tanácsolom, hogy ne várjuk meg a következő testületi ülést, hanem azonnal jelentsék be a 112 
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es segélyhívón be lehet jelenteni. A polgárőrséget is kérem, ha ilyet tapasztalnak, értesítsenek 

bennünket is. Kamerarendszer többek között itt is sokat segítenek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Az oktatásra 

térnék vissza. Nagyobbaknál vannak munkavédelmi oktatások, lehet, hogy kisebbeknél is be 

kellene ezt vezetni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Úgy gondolom, hogy óvodákba be lehetne vezetni ilyen 

oktatásokat, mind szülőknek, mind gyerekeknek.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az iskolában szokott lenni év elején összevont szülői 

értekezlet. technika órán foglalkoznak ezzel, van Kresz szakkör is. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Nincs nagy 

átmenő forgalom Füzesgyarmaton, kivéve, ha Karcagon baleset történik, hiszen akkor ide 

terelik a forgalmat, erről legutóbb nem ért ide az információ, esetleg lehetne hamarabb szólni 

ilyenkor, vagy tájékoztatást adni. 

 

Bere Károly, polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, aki 

elfogadja a beszámolót Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámoló Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2017. (VI.01.) határozata 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, valamint a 

közbiztonság érdekében tett intézkedések beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről szóló 2016. évi beszámolót elfogadja.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Negyedik napirend 

 

Beszámoló Füzesgyarmati Polgárőrség 2016. évi munkájáról 

Előadó: Gazsó Attila elnök 
 

Bere Károly, polgármester: Köszöntöm Gazsó Attila elnököt és át is adom a szót. 

 

Gazsó Attila polgárőr: Füzesgyarmati Polgárőrségnek hosszú évek óta tartó kiváló munkája 

van. Megtiszteltetés számomra, hogy elnök vagyok, és külön feladatokkal jár. Városi 

rendezvény biztosításában is részt vettünk. Kérdésekre szívesen válaszolok. 
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Bere Károly, polgármester: Köszönjük a beszámolót, Kérdés, vélemény a testület részéről? 

Amennyiben nincs további kérdés, aki elfogadja a beszámolót a Füzesgyarmati Polgárőrség 

2016. évi munkájáról, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámolót a Füzesgyarmati 

Polgárőrség 2016. évi munkájáról. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2017. (VI. 01.) határozata 

a Füzesgyarmati Polgárőrség 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmati Polgárőrség 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Ötödik napirend 

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi 

munkájáról. 

Előadó: Füzesgyarmat illetékességi területén működő egészségügyi szolgáltatók 

 

Bere Károly, polgármester: Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta az egészségügyi 

szolgáltatók beszámolóját. Át is adnám a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tünde bizottság 

elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Kiemelném, 

újra, hogy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és eljöttek a bizottsági ülésre is, ahol 

személyesen is beszélhettünk olyan dolgokról melyek a lakosság érdekeit szolgálják. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az orvosi ügyelet is itt van. Az ügyelet összesen hét 

településre terjed ki. 2016-ban 4368 beteget láttak el. Feladatuk ellátásával, kapcsolatban a 

lakosság részéről kifogás nem érkezett. Polgármester úr az ügyelet vezetőjével folyamatos 

tárgyalásokat folytat, hogy mentőorvosi ellátás biztosítása lehetséges lenne, a lakosság 

érdekében. Fontos kiemelni még a kötelező rendelkezési idő tájékoztatását, melyet jegyző úr 

emelt ki. Az egészségügyi központban kihelyezésre került. Házi gyermekorvosi ellátás a város 

egész területére kiterjed, a gyermekorvos elmondta, hogy szakmailag indokolt, hogy a 

gyermekeket a megfelelő szakképzettséggel rendelkező orvos lássa el. Jegyző úr kiemelte, 

hogy az egészségügyi központ felújítás alatt áll, nyertes pályázatról van szó. Berendezési 

tárgyak beszerzése folyamatosak lesznek. Az egészségügyi prevenció egyik alapfeltétele, az 

egészségügyben dolgozók egymást segítve és kiegészítve végezzék munkájukat Füzesgyarmat 

Város lakosságának egészségéért. Köszönjük a tájékoztatót, a bizottság egyhangúlag 

elfogadta a beszámolót.  

 

Barta Krisztina háziorvos: Nem gondolom, hogy bármivel többet tudnánk hozzáfűzni az 

elhangzottakhoz. Egy kérdés fogalmazódott meg a Gyógycentrummal kapcsolatban, hogy 

kaphatnánk-e bármi szórólapot, amivel tudnék küldeni beteget oda. Esetleg egy névjegykártya 

formában, hogy mikor kit hol tud keresni. 
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Bere Károly, polgármester: Persze, ezt majd megoldjuk, hiszen napi szintű az értekezés a 

Gyógycentrummal.  

 

Dr. Rudner Bernadett gyermekorvos: Köszönöm a meghívást és köszöntök mindenkit. 

Számomra nem volt egyértelmű, hogy tisztában vannak, hogy gyermekeket gyermekorvos 

lássa el. Állásfoglalást kértem ÁNTSZ-től mely folyamatban van. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Az orvosi szolgáltatást előbb utóbb mindannyian igénybe 

vesszük, nem mindegy milyen minőségben kapjuk a szolgáltatást és a közeg, amiben az 

orvosok dolgoznak. Szomorúan tapasztaltam, a beszámolókban, hogy gondot okoz egy 

tisztasági meszelés, vagy vannak még apró hiányosságok. köszönöm a háziorvosoknak azt a 

plusz szolgáltatást, amit évek óta végeznek, hogy előadást tartanak, részt vesznek 

rendezvényeken, prevenciókon. Külön kiemelném a labort, ami nagyon fontos és évről évre 

hangsúlyozzuk, jó, hogy van a településen. Kérdezném jegyző úrtól, hogy Zákány Zsolt 

főorvos úr kapott-e meghívást. 

 

Dr. Blága János jegyző: Nem kapott meghívást, ezért elnézést kérünk. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Fontos tevékenységet végez, és együttműködik a 

háziorvosokkal. Ezért úgy gondolom, hogy tevékenységéről kell egy beszámolót tartani. 

Kérném, hogy legközelebb kapjon egy írásos meghívót. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Nem lett 

elfelejtve főorvos úr, de mivel az Egészségfejlesztési irodához tartozik, úgy gondoltam, ha az 

EFI iroda tart beszámolót, akkor kap meghívást. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Köszönöm még egyszer a beszámolót és remélem, hogy a 

orvosaink még sok évig ellátják feladatukat a városban. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Köszönöm, a 

részvételt. Dr. Vlaszáts István anyagában van egy szerintem fontos dolog. A felnőtteknek is 

fontos lenne, hogy évente eljönnek a fogászati szűrésre, ez időpontkérés nélkül történik, de 

így is kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.  Kérek mindenkit, hogy menjenek el. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megköszönöm az orvosok, védőnők munkáját. Az iskola 

miatt sokat vagyunk kapcsolatban. Olyan problémám lenne, hogy jelenleg egy háziorvos lakik 

itt Füzesgyarmaton, és reggel csak hozzá lehet menni, ha kisebb problémánk van. Ez viszont, 

úgy volt, hogy változni fog, de még nem történt meg. Illetve még egy kérés, a lakosság 

részéről is. Sokan vannak akik, más településről ide jönnek az orvosi rendelésekre és ez 

hosszút időt vesz el az itteni lakosoktól. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt már jeleztük doktor úrnak. Ezzel nem igazán tudunk mit tenni, 

ez egy fajta bizalom is az orvos felé. Az ügyelet pedig 15:00 kor kezdi munkáját. 

 

Barta Krisztina háziorvos: Pár éve szűnt meg, hogy ha láttuk, hogy valakinek letelt az a pár 

éves alapvizsgálati időpontja behívtuk, bizonyítani kellett, hogy átvette. Kicsi az a réteg, 

akinek nincs semmi baja, csak eljön egy laborra. Két véglet van, aki hetente táppénzre akar 

menni, ha nincs is, a másik pedig, hogy semmilyen módon nem tudunk segíteni. Nagyon 

kevés a réteg, aki elmegy rendszeresen orvoshoz, nincs egészségtudatos életmódunk. Reggeli 

rendelés, az OEP meghatároz egy napi rendelési időt. Ez napi 2 óra. Dr. Nagy Vilmos, nem is 

tervezi és nem volt úgy, hogy ide költözne. Területen kívülről érkező betegekkel 
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kapcsolatban, annyit, hogy lehetne ezt szabályozni, de szerintem ezt kolléga úrral kell 

megbeszélni, részemről ez csak feltételezés. Van telefonos kapcsolat elérés. De ha a beteg 

tartozik egy orvoshoz, aki nincs benn, és rosszul van, kérhet segítséget másik orvostól vagy 

asszisztenciától is. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A beszámolóban olvastam, hogy több esetben jut ki információ 

a betegről, ez korábban nem, volt jellemző. A munkáltatónak egyeztetnie kellene, a 

dolgozóval, hogy ezt lenne szabad. 

 

Dr. Blága János jegyző: Itt nem arról volt szó, hogy a rendelőből kerültek ki dolgok, hanem a 

folyosókon elhangzottakról. Tehát nem az orvosoktól jön ki az információ, hanem ha két 

beteg beszélget és egy harmadik személy meghallja azt, már viheti is tovább az információt. 

 

Bere Károly, polgármester: A személyzet is tudja, hogy alapvető titoktartási kötelezettsége 

van. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A gyermekorvos tájékoztatójához szeretnék egy kis toleranciát 

kérni az óvodával és bölcsődével kapcsolatban. Nem szerencsés, hogy kérjük az igazolásokat, 

de nagyon sok gyerek betegen jön be, tehát a többi gyerek védelmében kérjük az igazolást.  

 

Dr. Rudner Bernadett gyermekorvos: Az igazolás nem felétek szól, hanem a szülői 

felelősségről. Sok szülő azért jön, mert igazolás kell. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az iskolás gyerekek már ebben okosabbak, és az a baj, 

hogy nem tudjuk bizonyítani, ha azt mondják, hogy rosszul vannak. A szülők pedig küldik 

rögtön igazolásért.  

 

Bere Károly, polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés? 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Pozitívumként 

emelném ki, hogy helyben van a labor, viszont negatívum, hogy az emberség más kategória. 

Megköszönöm a védőnőknek is a részvételt. Kiemelni a védőoltások esetében, hogy sokan 

igénybe veszik. Köszönjük szépen. 

 

Bere Károly, polgármester: Köszönjük a beszámolót, Kérdés, vélemény a testület részéről? 

Amennyiben nincs további kérdés, aki elfogadja a beszámolót a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi munkájáról, kérem kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámolót a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi munkájáról. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2017. (VI. 01.) határozata 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Hatodik napirend 

 

Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése. 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
  

Bere Károly, polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadom a szót 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde bizottsági elnöknek. 

 

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

tagjai nem jöttek el, tisztelet a Családsegítőnek, és a védőnőknek, akik viszont jelen voltak. 

Köszönjük az aljegyző úrnak, hogy elkészítette az anyagot. A bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolta.  

 

Fehér László aljegyző: Megtisztelő dolog, hogy elkészíthettem ezt az átfogó értékelést, de 

ugyanakkor nekem ez kötelezettségem.  Jelzőrendszer dolgozói által elkészített beszámoló 

alapján készítettem el. Az elismerés őket is illeti. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Felnőtt emberekről beszélünk, nincs jogunk számon kérni, hogy 

ki merre van, és hogy hozzanak igazolást, mint az iskolában. Van munkahelyük, lehet, amiatt 

nem tud részt venni a bizottsági üléseken, vagy más emberi dolgok is közbejöhetnek. 

Megköszönöm a beszámolókat mindenkinek. Fontos az összefogás, hiszen sok gyerek van 

nehéz helyzetbe és segíteni kell őket. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Régebben én is végeztem gyermekvédelmi feladatokat, tudom, 

hogy nagyon kemény munka, főleg hogy van mellette szakmai munka, magánélet. Szeretném 

megvédeni kollégáimat, vannak prioritások, ami miatt nem tudtak jelen lenni. Viszont a 

beszámolót elkészítették, és elküldték. Látom, hogy komolyan veszik a gyermekvédelmi 

munkájukat. 

 

Bere Károly, polgármester: Említettem, hogy Dr. Takács Árpáddal, a Békés Megyei 

Kormányhivatal Főigazgatója és  Détárné Molnár Andrea hivatalvezető asszony itt volt 

megjegyezték, hogy Füzesgyarmat az a település, ahol a legkevesebb gyereket emelnek ki a 

családból. 

 

Bere Katalin képviselő: Azt gondolom, hogy részletes beszámolót szoktunk kapni minden 

évben gyermekvédelmi munkáról is. Nagyra értékelem ezt a munkát, fontos az összedolgozás, 

és sok sikert kívánok az elkövetkezendő években is. 

 

Bere Károly, polgármester: Köszönjük a beszámolót, Kérdés, vélemény a testület részéről? 
Amennyiben nincs további kérdés, aki elfogadja a beszámolót a Gyermekvédelmi feladatok 

átfogó értékeléséről, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a beszámolót a Gyermekvédelmi feladatok 

átfogó értékeléséről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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62/2017. (VI. 01.) határozata 

a Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelés beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelését elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 

Hetedik napirend 

 

Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény intézményvezetőjének 

kinevezéséről 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

Bere Károly, polgármester: Fehér László aljegyző úrnak átadom a szót.  

 

Fehér László aljegyző: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő testület. Hegyesi János Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény intézményvezetőjének a megbízása 2017. július 1-vel lejár. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 34/2017. (III.30.) önkormányzati határozat szerint a 

szakmai bizottság véleményezte. A pályázatot közzétettük a jogszabálynak megfelelő 

helyeken. A pályázatok benyújtási ideje 2017. május 11-e volt. Egy pályázat érkezett be, ő a 

jelenlegi intézményvezető is. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani a 

pályázati eljárást. A testület egy szakmai bizottságot választott. A bizottság május 17-én 

ülésezett. A bizottság munkáját segítette egy közművelődési szakértői vélemény. A szakértői 

és bizottsági vélemény egybehangzóan a pályázót alkalmasnak találta a beosztás betöltésére, 

ez természetesen nem köti a képviselő testület döntését. Ennyivel szerettem volna 

kiegészíteni.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Köszönjük 

szépen. A bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Bere Károly, polgármester: A pályázótól kérdezném, hogy kiegészítené-e valamivel az 

elhangzottakat? 

 

Lévainé Homoki Éva intézményvezető: A közművelődés területén szeretném megvalósítani a 

most induló társadalmiasítást, a cselekvő közösséget. Közösség fejlesztésre tenném a 

hangsúlyt. Civil szervezetek, magán kezdeményezéseket próbálunk összefogni és különböző 

formában bemutattatni és meghallgattatni. Segítő társam Ambrus Gézáné, akivel ebben az 

évben is szeretnénk eljárni. Különböző programokat is erre építenénk. Ha nyerne a pályázat, 

ami be van adva, a könyvtár területén egy bővítésre kerülne sor, egy információs teremmel 

bővülne. Olvasó pontrendszert vezetnénk be, valamint egy honlapot készítenénk melyen nem 

csak mi, hanem a kétpár tevékenységei is fenn lennének és a mai modern szolgáltatásokat 

nyújtaná. A képtárnál szintén nagy tervek vannak, különböző terek kialakítása, melyek nyitott 

műhelyként működnének, ahol foglalkozások is lennének. 

  

Bere Károly, polgármester: Köszönjük szépen.  Pár dologra hangsúlyosabban kell figyelni. A 

felnőttképzést szeretném itt kiemelni főleg. 

  

Lévainé Homoki Éva intézményvezető: A cselekvő közösség erre is ki fog terjedni. 
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Bere Károly, polgármester: Teljesen átalakulna. Kérdése van-e? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Több kiállításnál láttam már és anyagokba a QR kódot. Jó lenne 

ezt is esetleg kialakítani. Hiszen külföldi turistáknak is segítségükre lenne. 

 

Bere Károly, polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki elfogadja pályázatról szóló 

döntést, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény igazgatói beosztásra benyújtott pályázatot. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2017.(VI. 1.) határozata 

a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói beosztására 

benyújtott pályázatról 

 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a 34/2017.(III.30.) önkormányzati határozatával a 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) 

beosztás betöltésére közzétett pályázati kiírásra benyújtott pályázatról az alábbi döntéseket 

hozza: 

 

1. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói (magasabb 

vezetői) beosztás betöltésére, Lévainé Homoki Éva benyújtott pályázatát 

érvényesnek, a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

2. A Képviselő-testület Lévainé Homoki Éva 5525. Füzesgyarmat, Kont u. 1 szám alatti 

lakost megbízza a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésével, 5 év határozott időre, 2017. július 

1. napjától, 2022. június 30. napjáig. 

 

3. Lévainé Homoki Éva, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény igazgatójának alapbérét 2017. július 1-től, a Kjt. szerinti „G” fizetési 

osztály, 11. fizetési fokozatának megfelelően 185.103 Ft-ban, vezetői pótlékát 300 %-

ban, azaz 60.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Nyolcadik napirend 

 

A Füzesgyarmat Kossuth u. 8. sz. alatti társasház energetikai célú felújítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 
 

Bere Károly polgármester: Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság tárgyalta, a szót átadom Vida Imrének bizottság 

elnökének. 
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta mindkét javaslatot. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A Kossuth utca 8. sz. alatti társasház felújításáról, energetikai 

beruházásról van szó. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e a testület részéről, 

Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Füzesgyarmat Kossuth u. 8. sz. alatti 

társasház energetikai célú felújításáról szóló előterjesztést. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2017.(VI. 01.) határozata 

Füzesgyarmat Kossuth u. 8. sz. alatti társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról és energetikai célú felújításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos az 5525 

Füzesgyarmat, Kossuth u. 8. sz. alatti társasház Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a társasház hitelkérelmet nyújtson be a 

„Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó 

hitel” elnevezésű, GINOP-8.4.1/A-17 azonosítószámon megjelent hiteltermék tekintetében, 

összesen legfeljebb 11.922.415 forint erejéig.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a külön tulajdonában álló társasházi lakások 

tekintetében jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a fenti hiteltartozás erejéig, annak biztosítására.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésérő a társasház közgyűlését 

értesítse és hozzájáruljon a hitelkérelem benyújtásához.  

 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. július 31.  

 

Kilencedik napirend 

 

Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. részére pótbefizetés 

teljesítéséről 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság tárgyalta, a szót átadom Vida Imrének bizottság 

elnökének. 

 

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

egyhangúlag támogatta mindkét javaslatot. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta. 

Hozzátenném, ha így folytatják a működést, mindig veszteségesek lesznek. A működési 

módon kellene változtatni, rendezni. 

 

Dr. Blága János jegyző: Ez nem tényleges megoldás, hanem Polgári Törvénykönyv szerinti 

megoldás. 

 

Bere Károly polgármester: A tanuszodától is várnánk majd bevételeket, hiszen bővítünk, de a 

Gyógyászattól is várjuk a bevételeket. De mást jelenleg nem nagyon tudunk tenni, létszámból 

is elvettünk már. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság elnöke: A pontos veszteséget így se tudjuk. 

 

Kovács Márton: Kockázatos üzletág. Ez az időjárástól is függ, hiszen ha rossz idő van 

huzamosabb ideig veszteséges is lehet. 

 

Bere Károly polgármester: További kérdés, vélemény van-e a testület részéről, Amennyiben 

nincs, aki elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, 2 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, a Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő és Üdülési 

Szolgáltató Kft. részére pótbefizetés teljesítéséről. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2017.(VI. 01.) határozata 

Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. részére pótbefizetés 

teljesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság veszteségeinek 

pótlására összesen 42.800.000 Forint értékben pótbefizetést teljesít nem pénzbeli szolgáltatás 

útján, az 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 92. sz. alatti ingatlanon található „Motel” elnevezésű 

épület tulajdonba adásával.  

 

A pótbefizetés módja: nem pénzbeli szolgáltatás teljesítése.  

A pótbefizetés ütemezése: egyszeri.  

A pótbefizetés határideje: 2017. július 31.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótbefizetésről szóló alakszerű 

határozatot adja ki.  

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Tizedik napirend 

 

Települési Arculati Kézikönyv kialakításával kapcsolatos előzetes döntések 

meghozataláról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 
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Bere Károly polgármester: Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság tárgyalta, a szót átadom Vida Imrének bizottság 

elnökének. 

 

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

egyhangúlag támogatta. Egyetlen kérés született a határidő miatt, a lakosság tájékoztatása, de 

mivel lesz lakossági fórum, ott tudnánk tárgyalni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Arról lenne szó, hogy a településnek alkotnia kell egy 

arculati kézikönyvet. A településkép védelme érdekében születne meg. 2017. október 1-ig kell 

megalkotni, melyhez szakembert kell alkalmazni. A partnerségi együttműködés miatt a 

testület eldöntötte, hogy kiket kíván bevonni. A rendeletben minden civil szervezet, 

vállalkozás és mindenki, aki Füzesgyarmati lakos szerepelhet a kézikönyv elkészítésében. 

 

Bere Károly polgármester: További kérdés, vélemény van-e a testület részéről, Amennyiben 

nincs, aki támogatja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Települési Arculati Kézikönyv 

kialakításával kapcsolatos előzetes döntések meghozatalát. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2017.(VI. 01.) határozata 

Települési Arculati Kézikönyv kialakításával kapcsolatos előzetes döntések 

meghozataláról 

 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a helyi Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére 

vonatkozó eljárást megkezdi.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítéshez szükséges 

főépítészi megbízásról gondoskodjon és a Települési Arculati Kézikönyv tervezetét legkésőbb 

a Képviselő-testület Szeptember hónapban tartandó rendes ülésén terjessze elő. 

 

Határidő: 2017. október 1. 

Felelős: Bere Károly, Polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Ezt követően a partnerségi rendelet elfogadásáról szükséges 

dönteni, kéri, hogy aki az elfogadást támogatja az kézfelnyújtással jelezze.  

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Települési Arculati Kézikönyv 

kialakításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet.  

 
Füzesgyarmat  Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017. (VI. 02.) önkormányzati rendelete 

A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban 

meghatározott feladatkörében eljárva, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (VI.20.) önkormányzati 

rendelet alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi bizottsága 

véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Általános rendelkezések 

 

(1) A szabályzat Füzesgyarmat Város  közigazgatási területére érvényes. 

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Füzesgyarmat településrendezési eszközök településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: 

kézikönyv) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészen 

tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet. 

b) Füzesgyarmat városában nyilvántartott érdekképviseleti és civil szervezetek. 

c) Füzesgyarmat városában működő elismert egyházak. 

d) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet 

véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek. 

e) A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy 

módosításával érintett közüzemi szolgáltatók. 

 

2. § 

A partnerségi egyeztetés szabályai 

 

(1) Valamennyi érdekképviseleti és civil szervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

37.§-ban meghatározott tartalommal előzetes tájékoztatási szakaszban elektronikus úton előzetes 

tájékoztatót kap a településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, 

módosításáról. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben említett előzetes tájékoztatót közzéteszi, valamint tájékoztató  

plakátokat helyez el a város hirdetőtábláin. 

(3) Akik a tájékoztatóban meghatározott időn belül írásban papíralapon, vagy a tájékoztatóban 

megadott e-mai címen jelzik részvételi szándékukat, azokat az érintett eljárásban partnereknek kell 

tekinteni. A  

részvételi szándék jelzését követően a partnerek, elektronikus hordozón, vagy amennyiben ezt külön 

kérik, postai úton, véleményezési anyagot kapnak. 

(4) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településrendezési eszközt, 

kézikönyvet és településképi rendeletet legalább 30 napig közzé kell tenni a Füzesgyarmati 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a város honlapján, továbbá a közzététel tényéről plakátokat kell 

elhelyezni a város hirdetőtábláin. 

 

3.§ 

 

(1) A partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. rendeletben meghatározott időn belül 

véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, illetve módosításával kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további 

szakaszaiban való részvételi szándékát. 
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(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi szándékát 

nem  

jelzi, az eljárás további szakaszaiban nem vesz részt, kifogást nem emelő véleményezőnek kell 

tekinteni. 

(3) Az a partner, aki a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott 

módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér. Ez esetben a 

véleményezési anyagot számára papír alapon kell megküldeni. 

(4) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy 

szóbeli tájékoztató kérhet a hirdetményben megjelölt formában. 

(5) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt a 

polgármesternek címezve bármely lakos véleményt nyilváníthat, melyet postai úton vagy elektronikus 

formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el. 

(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és azokat a 

főépítész a tervező felé továbbítja. 

(7) Valamennyi véleményt a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott dönt és 

meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

4.§ 

 

(1) A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a főépítész 

a tervező közreműködésével összeállított dokumentumok alapján a polgármester határozati javaslatot 

terjeszt a döntéshozó Képviselő-testület részére. 

(2) Az elfogadott és el nem fogadott véleményekről a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület határozattal dönt. A határozatot közzé kell tenni. 

 

5.§ 

 

A Polgármester a településrendezési eszköz, valamint kézikönyv és településképi rendelet Képviselő-

testület által történt elfogadását követő 20 napon belül gondoskodik a Korm. rendeletben foglaltak 

szerinti közzétételről. 

 

6.§ 

Záró rendelkezés 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Füzesgyarmat, 2017. június 1. 

 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 

 

 

Tizenegyedik napirend 

 

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

Bere Károly polgármester: Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság 

tárgyalta, a szót átadom Vida Imrének bizottság elnökének. 

 

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

egyhangúlag támogatta. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mindenkit érint a hulladékgazdálkodás számláinak elmaradása. 

Erről egy tájékoztatást lehetne adni a lakosságnak, hiszen már féléve nem kaptak számlát. 

 

Bere Károly polgármester: Erről sajnos nem tudok tájékoztatást adni. 

  

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

ülésen megállapítottunk szemétszállítási díjkedvezményeket. Ez esetekben, hogy áll a 

szerződés? 

 

Dr. Blága János jegyző: A hulladékgazdálkodóknak minden hónapban leigazoltuk, ez alapján 

központ cégnek tudnia kellene már számlázni. 

 

Bere Károly, polgármester: További kérdés, vélemény van-e a testület részéről, Amennyiben 

nincs, aki támogatja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Pusztaottlaka község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a DAREH Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2017. (VI. 1.) határozata 

Pusztaottlaka község Önkormányzata Képviselő-testületének a DAREH Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen 

határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. április 21. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly, polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a DAREH 

Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2017. (VI. 1.) határozata 

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának jóváhagyása 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

 
Határidő: 2017. április 21. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Tizenkettedik napirend 

 

Projekt átvétellel kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Füzesgyarmati Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési 

Intézet Egyesület 53. 690.520 Ft támogatásban részesült, viszont nem tudja megvalósítani a 

projektet és átadná az önkormányzatnak. 

 

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

egyhangúlag támogatta. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta, 

ha valóban át tudjuk venni, és meg tudjuk vásárolni. 

 

Bere Károly polgármester: Írtunk a gazdasági minisztériumnak egy hivatalos levelet, és azt a 

választ kaptuk, hogy lehet a projekt tartalmát változtatni. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság elnöke: Pontosan miről fogunk szavazni? 

 

Bere Károly polgármester: Egyrészt arról, hogy átvesszük a projektet, másrészt, hogy 

megvásároljuk az úgynevezett répa placcot.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság elnöke: Ez, egy zavaros történet számomra. 

 

Bere Károly polgármester: Turisztikai pályázatban leírt dolgokat kell megvalósítani. A 

lényeg, hogy egy indikátort kell betartanunk, ez azt jelenti, hogy 150 fővel havonta növekszik 

a turisztikai létszám Füzesgyarmaton. 

 

Dr. Blága János jegyző: Saját pénzből vennénk meg. Az ott megtervezett projektet műszaki 

szakmai tartalomváltoztatással áthelyeznénk máshova. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: 100 %-os támogatottságú a projekt. Mindenképpen nyer a város 

rajta. 

 

Bere Károly polgármester: Két nagy eleme van a projektnek, a szabadtéri színpad és az előtér 

kialakítása. 
 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez bizottsági ülésen szóba került, ez tervezés alatt van és egy jó 

lehetőség szerintem. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Az a lényeg, 

hogy megnyerte ezt a pénzt az egyesület, és az nem valósítja meg még vissza is kell fizetnie. 

 

Bere Károly polgármester: Az önkormányzat vagyon eleme nőni fog. 
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Bere Katalin képviselő: Érdekelne részletesebben is ez a dolog. 

 

Bere Károly polgármester: Ez még nagyon tervezés alatt van, várom az ötleteket, ha valakinek 

van. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Értékbecslés megtörtént? 

 

Bere Károly polgármester: Igen.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A két határozati javaslathoz fűzzük hozzá, hogy akkor kerülne 

megvételre a 0152/10 hrsz.-ú ingatlan, ha a projektet megkapjuk. 

 

Bere Károly polgármester: Természetesen. További kérdés, vélemény van-e a testület 

részéről, Amennyiben nincs, aki támogatja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 5 igen szavazattal, 2 nem 

szavazattal és 2 tartózkodással jóváhagyta a Projektátvételt. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2017. (VI. 1.) határozata 

Projektátvételről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átveszi a Hozzáadott Érték 

Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület által „Sárréti Komplex Turisztikai Centrum” 

elnevezésű projekt megvalósítását, azzal, hogy a Képviselő-testület a támogatáson felüli 

további saját forrás bevonását nem engedélyezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektátvétellel kapcsolatos megállapodást készítse 

elő és azt az irányító hatóság támogató döntése esetén tárja a Képviselő-testület elé.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bere Károly polgármester: Az ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos határozatot teszi fel 

szavazásra, kéri, hogy aki támogatja, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 5 igen szavazattal, 2 nem 

szavazattal és 2 tartózkodással jóváhagyta a Projektátvételt. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 5 igen szavazattal, 4 nem 

szavazattal tartózkodás nélkül jóváhagyta a 0152/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2017. (VI. 1.) határozata 

0152/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy kötelező 

önkormányzati feladatainak ellátása céljából megvásárolja a Füzesgyarmat külterület 0152/10 

és 0152/9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat, az értékbecslésben meghatározott 4.870.000.- 

forintos vételáron.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tizenharmadik napirend 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. sz. módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó gazdasági vezető 

 

Bere Károly polgármester: Pénzösszegek átcsoportosításáról lenne szó, mindhárom bizottság 

tárgyalta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Technikai 

módosításról van szó, egyhangúlag támogatta a bizottság. 

 

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

egyhangúlag támogatta. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: 

Zárszámadáskor elmondtam, hogy a 2016. évben eladott ingatlan árát, 25 millió Ft-ot 

ingatlanra szeretnénk fordítani, ezzel visszakanyarodtam volna, az előzőz napirendhez. 

 

Bere Károly, polgármester: További kérdés, vélemény van-e a testület részéről, Amennyiben 

nincs, aki elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének I. sz. módosításáról szóló rendeletet. 

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

8//2017. (VI.2.) rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

(1) A 2017. január 1. és május 1 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának 

növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  

 
Költségvetési bevételét 

 

285.137.668 Ft-tal 

 Költségvetési kiadását 

 

285.137.668 Ft-tal 

  

módosítja és az önkormányzat 2017. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 1.133.942.743 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását 1.133.942.743 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  0 Ft-ban 
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-ebből működési   

            felhalmozási 

      0 Ft 

      0 Ft 
 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

903.349.246  Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

     414.906.397 Ft Személyi juttatások 

    80.946.130 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    217.106.081 Ft Dologi kiadások 

   37.944.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

     120.825.480 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    86.567 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 

        1.732.434 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    4.200.229 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    0 Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    10.550.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    0 Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        0 Ft                    Kamattámogatások 

         104.256.250 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

             184.701.033  Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

    89.684.332 Ft Beruházások  

    0 Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    77.911.551 Ft Felújítások 

    0 Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   17.105.150 Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   0 Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

       0 Ft                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       0 Ft                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       3.000.000 Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       0 Ft                           Lakástámogatás 

        14.105.150 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       31.621.158 Ft Tartalék 

       45.892.464 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. § 

 

 

 

(1) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 464.023 Ft-tal 

csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel a munkaadókat terhelő járulékokat 

megemeli.  

(2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2017. évi 

előirányzatát 203.107 Ft összeggel felemeli a működési kiadások azonos összegű növekedése 

mellett. 
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(3) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv személyi 

juttatását 11.228.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 2.470.160 Ft-tal, a dologi kiadásokat 5.546.369 Ft-tal felemeli, melynek 

fedezete az intézmény saját bevételei többlete, valamint irányító szervi támogatás, így annak 

összege 19.244.529 Ft-tal növelésre kerül. 

 

 

3. § 

 

 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben foglaltak 

szerint állapítja meg.  

 

 

4. § 

 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

 
.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Bere Károly 

polgármester 

 
 

Tizennegyedik napirend 

 

Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó gazdasági vezető 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolta. 

 

Bere Károly, polgármester: További kérdés, vélemény van-e a testület részéről, Amennyiben 

nincs, aki elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a belső ellenőri jelentést. 
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Határozati javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2017. (VI. 1.) határozata 

Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja az Önkormányzat és 

intézményei tekintetében elkészült, 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőri jelentést. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Tizenötödik napirend 

 

Bejelentések 

 

15.1 Hozzájárulás üzletrész értékesítéséhez a Nagykunsági Hulladékgazdálkodási Zrt. 

tekintetében 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A döntés arról szól, hogy nem élünk az elővásárlási joggal, így 

Karcag el tudja adni saját üzletrészét. Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság tárgyalta. 

 

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

egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag 3 igen 

szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Bere Károly polgármester: Azt ,még nem lehet tudni, hogy a július hónapban a Dareh vagy a 

Karcagi cég fogja elszállítani a szemetet, de ha a következő testületi ülésre kiderül, 

tájékoztatok mindenkit. További kérdés, vélemény van-e a testület részéről?  Amennyiben 

nincs, aki elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, a hozzájárulást üzletrész vásárlásához és 

elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatot. 

 

Határozati javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2017. (VI. 1.) határozata 

Hozzájárulás üzletrész vásárlásához és elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul 

ahhoz, hogy az alábbi önkormányzatok az itt meghatározott üzletrészt vásárolják meg Karcag 

Város Önkormányzatának a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrészéből: 

  

Önkormányzat megnevezése Vásárlandó üzletrész 

Kisújszállás Város Önkormányzata 100.000 forint 
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Törökszentmiklós Város Önkormányzata 100.000 forint 

Túrkeve Város Önkormányzata 100.000 forint 

Fegyvernek Város Önkormányzata 100.000 forint 

Kenderes Város Önkormányzata 100.000 forint 

Tiszatenyő Községi Önkormányzat 100.000 forint 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 100.000 forint 

 

A Képviselő-testület a hozzájáruló nyilatkozat kiadásával a Karcag Város Önkormányzatának 

eladásra kerülő üzletrészén fennálló elővásárlási jogáról lemond.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő, alakszerű 

határozatot kiadásáról gondoskodjon.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15.2 Ingatlan vásárlásról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 
 

Bere Károly polgármester: Az ingatlan a Kastélypark Fürdő előtt található üzletsoron található 

üzlethelyiség. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Az ingatlan 

megvásárlásra beilleszkedne a koncepcióba, viszont az árat magasnak találta a bizottság, így 

értékbecslést kér a bizottság. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolta, de maximum 3 millió Ft-ot adhatnánk érte. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság elnöke: Miért vásárolnánk meg áron alul? 

 

Bere Károly polgármester: Az értékbecslő megmondja, hogy mennyit ér, erre az ingatlanra 

nem én tettem ajánlatot. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Tulajdon értéket növelne, hiszen az az ingatlan az önkormányzat 

tulajdonában lévő telken épült. 

 

Bere Károly polgármester: Úgy szavaztatnám meg, hogy megvásárolnánk az ingatlan az 

értékbecslésben meghatározott áron. További kérdés, vélemény van-e a testület részéről? 

Amennyiben nincs, aki elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta, a 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 90. sz. 

(512/29/A/3 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlását az értékbecslésben meghatározott áron. 

 

Határozati javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2017. (VI. 1.) határozata 

5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 90. sz. (512/29/A/3 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 5525 

Füzesgyarmat Kossuth u. 90. sz. (512/29/A/3 hrsz.) alatti ingatlan tekintetében benyújtott 

eladási ajánlatot és az ajánlatra tekintettel nyilatkozik, hogy az ingatlan kötelező 

önkormányzati feladatai ellátása céljából megvásárolja a külön értékbecslésben meghatározott 

áron. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséről az eladási ajánlatot benyújtót értesítse. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: Szennyvízzel 

kapcsolatban megkezdődtek a bejárások, és arról volt szó, hogy az Amondóba meg lesz 

hirdetve, hogy hova lehet panasszal élni. 

 

Bere Katalin képviselő: A Füzesgyarmati Gyógycentrummal kapcsolatos szórólapot megkapta 

a lakosság és már többen a strandot hívták, hogy a telefont nem veszik fel, valamint innen 

kértek információt. 

 

Dr. Blága János jegyző: A vezető magánszáma lett rárakva a szórólapra, nekik még jelenleg 

nincs telefonjuk, de folyamatban van. 

 

Bere Katalin képviselő: A Füzesgyógy Kft. beszámolóját még nem volt alkalmunk 

meghallgatni, ez benne lesz a következő testületi ülés anyagában? A Nagyváradi utcán 

továbbra sem jó a helyzet. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Az Ady, Garai és Toldi utcán életveszélyes kátyúk vannak. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Zrínyi utcán a járdát, és az utat rendbe hozzák-e a 

közeljövőben? 

 

Bere Károly polgármester: A járdát meg tudjuk javítani, de az utat egyelőre nem. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Attila u. tele van szeggel és üvegdarabokkal, erre figyeljünk 

oda, ha lehet. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a problémát már jeleztük. Köszönöm szépen a részvételt 

mindenkinek, a mai nyílt ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

   Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


