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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. január 25-én 16 óra 02 perc kezdettel, 

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. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a lakosságot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Vida Imre képviselő jelezte, hogy 

munkahelyi elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. A kiküldött meghívóhoz képest 

plusz egy napirend kerülne felvételre, a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 

vezetői beosztására vonatkozó pályázat kiírása. Kéri, hogy aki a kiegészítéssel a napirendi pontokat 

elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25-i ülésén az alábbi 

napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

2. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása 

      Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 

 

3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 

Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 

 

4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési 

szervek költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

5. A Polgármester 2017. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és 2018. évi szabadságolási 

tervének elfogadása 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző 

 

6. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

7. Helyi humánszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos támogatásokról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

8. Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó Vizsgálat 

elfogadása 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző 

 

9. Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

10. Iskolaegészségügyi feladat-ellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

11. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

12. Bejelentések 

 

12.1 A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
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Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

12.2 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos döntések 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti tevékenység ismertetésével folytatja. A leírtakból 

kimaradt, hogy január 11-én tárgyalt a Dalma Dance Club vezetőjével, aki Füzesgyarmaton szeretne 

beindítani modern tánc tanfolyamokat. Az óvodában volt is ezzel kapcsolatban megbeszélés, azonban 

az iskolában ezt még nem sikerült megvalósítani. Várkonyiné Csáforda Éva képviselőt kéri, hogy az 

iskolában segítse ennek beindítását. Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy Kecskeméti 

Ilona lemondott a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményvezetői 

beosztásáról, melynek kapcsán került be a plusz napirendi pont. Dr. Kürüs Hajnalka fogorvos jelezte, 

hogy szeretné az üres praxist elfoglalni. Felajánlásra került részére, hogy fél évig közalkalmazottként 

űzze a tevékenységet, majd ez év szeptemberétől önállóan. Megállapítja, hogy nincs kérdés, 

hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadja a szót a Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A lejárt határidejű határozatokról szóló 

javaslatot a bizottság egyhangúlag támogatja. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a határozat 

elfogadását.  

 

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

határidejű határozatokról szóló jelentést, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata 

A 2018. január 25-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25-ig lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Második napirend 

 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása 
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Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Kovács Márton ügyvezető urat. Ebben az évben is 

meg kell határozni, hogy milyen üzleti terv alapján, mekkora bevétellel és kiadással tud majd a 

Kastélypark Fürdő dolgozni. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A tervezet egy szolid nyereséget 

tartalmaz, a mellett, hogy az Önkormányzat 3.100.000 Ft-os keretet átad a Fürdő részére, amelyet 

nem várnak tőlük vissza. A bizottság a pénzügyi tervet egyhangúlag támogatja.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 

A felügyelő bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta az üzleti tervet. Illetve a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Kovács Márton ügyvezetőnek, hogy röviden ismertesse a 

pénzügyi tervet.  

 

Kovács Márton a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A két 

bizottság alaposan áttárgyalta a pénzügyi tervet, így csak néhány címszóban szeretné kiemelni a 

fontosabb dolgokat. Személyügyi területen az elvárt garantált bérminimumra történő béremelést 

betervezték. A tavalyi évhez képest 1 fővel csökkent a létszám, aminek a betöltését helyettesítéssel 

fogják megoldani. Két nagyon fontos feladat az épülő uszodának és a már meglévő termál épület 

összekötő útjának a megépítése, valamint az úszó- és tanmedence vegyszeradagoló szivattyújának 

cseréje. A Képviselő-testület tagjainak kiosztásra került a 2018. évi program – és rendezvényterv, 

amit ebben a formában szeretnének megvalósítani. Reméli, hogy az értékcsökkenés kitermelésével 

sikerül pozitív üzleti eredményt realizálni 2018-ban.  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Örül a programoknak, mert azok növelik a Fürdő színvonalát. Reméli, 

hogy egyre több vendég fog visszatérni. Köszöni az előkészített programot és minél több látogatót 

kíván.  

 

Bere Károly polgármester: Nem lehet tudni, hogy ebben az évben hogyan alakul a pénzügyi terv, 

hiszen fontos szempont az időjárás. A tanuszoda műszaki átadásának időpontja április 30. Ebben a 

hónapban lesznek tárgyalások a belépőket illetően.  Az átadás után 6 hetes próbaüzem következik. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a pénzügyi tervet, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 

pénzügyi tervét. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének 

elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Kastélypark 

Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi pénzügyi tervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton ügyvezető 
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Harmadik napirend 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 

Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 

 

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

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Városgazdálkodási Kft. mínuszos évet 

tervezett, de nyereségesnek kellene lenniük, hiszen a tavalyi évben is nyereségesek voltak. Az idei 

évre is 95.000.000 Ft átadott pénzeszközt igényelnek, mint tavaly. A bizottság egyhangúan támogatja 

az üzleti tervet. A Sportpálya üzemeltetését át kívánják adni a Sportkörnek, melyet a bizottság 

egyhangúlag támogat.   

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 

A Felügyelő Bizottság is tárgyalta, ahol a jelenlévő tagok elfogadásra javasolták, valamint a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság is elfogadásra javasolta.  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A szolgáltatási költségek között szerepel 400.000 Ft oktatás. Kinek az 

oktatását fedezi ez az összeg? 

 

Bere Károly polgármester: A Kft. ügyvezetőjének megválasztásakor volt szempont, hogy Turbucz 

Róbert kezdje meg felsőfokú pénzügyi tanulmányait. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, 

hozzászólás. Aki elfogadja, hogy a sportpálya kerüljön ki a Kft-vel kötött vagyonkezelési 

szerződésből, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja, a vagyonkezelési szerződés módosításával kapcsoaltos 

határozatot az alábbiak szerint:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-vel kötött vagyonkezelési 

szerződés módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-vel (továbbiakban: Kft.) kötött vagyonkezelési szerződését módosítja, 

úgy, hogy a Kft.-nél vagyonkezelésben lévő 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 89. sz. alatti sportpálya 

és az ahhoz kapcsolódó vagyonelemek a továbbiakban az Önkormányzat üzemeltetésébe kerülnek.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződést jelen határozat 

szerinti módosítását az Önkormányzat nevében írja alá. 

 

Határidő: 2018. január 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Kft. pénzügyi tervét, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft. pénzügyi tervét. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018. (I. 25.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi üzleti tervét. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 

 

 

Negyedik napirend 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési 

szervek költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi igények alapján megtervezésre kerültek a bevételek és kiadások. 

A képviselők és a bizottságok javaslatait is várják. Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadja a szót 

Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Tavaly decemberben még meglehetősen 

sötét képet festett az önkormányzat gazdálkodása. Az idei évre 1,1 milliárdos bevételi és kiadási oldal 

mellett tervezik elfogadni. Tartalmaz egy 120-130.000.000 Ft összeget, amely arra szolgál, hogy 

olyan beruházások is megvalósíthatóak legyenek, amelyeket az önkormányzat saját maga tervez és 

nem kell rá pályázni. A végleges költségvetés még nem készült el. 280 fő közfoglalkoztatottal 

számolnak, e mellett az önkormányzat létszáma magasabb, mint amit az állam finanszíroz. Ez által a 

költségek és szociális kiadások nőnek. A bizottság az előzetes költségvetést egyhangúlag támogatja. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja, 

Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. A Szociális és Humánügyek Bizottság 

ülésén felmerült a civil szervezetek támogatása, hiszen a civilek élete a település területén igen aktív. 

Amennyiben tudják őket támogatni legalább annyival, mint az előző évben, az nagyon fontos lenne. 

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

Bere Károly polgármester: A bevételek oldaláról több lábon is erősödik a gazdálkodás. Több lesz a 

település adóbevétele, mint amit tavaly gondolt. A Kuka Robotics Kft-től adótöbbletre számítanak. 

A tavalyi évben több gond is volt, az egyik a minimálbéremelés, melyet nem finanszírozott az állam. 

A magas adóbevételek miatt több állami támogatást nem kaptak meg. Két fontos bevétel nem érkezett 

meg, egyrészt a Gyógycentrum finanszírozása, ami ebben az évben fog realizálódni. A TOP 

pályázatok elnyert összegei sem érkeztek meg, ahol közel 30.000.000 Ft kiadás volt és bevétel oldalon 

is be volt tervezve, de sajnos nem realizálódott. Ez az összeg is meg fog ebben az évben érkezni. Az 

adóbevételek mellett másik fontos bevétel a pályázati pénzek megérkezése. A Települési Operatív 

Program a megvalósítás szakaszába lépett, ez a számítások szerint kb. 700.000.000 Ft körüli összeg. 

Ezen kívül két EFOP pályázat is nyert, melyre várhatóan 200.000.000. Ft körüli összeg fog a számlára 

érkezni. Több dologra is tett javaslatot. Az egyik a saját beruházások megvalósítása. Több utcát is 

szeretnének leaszfaltozni, melyre áprilisban fognak javaslatot tenni, erre kb. 50.000.000 Ft tartalék 

áll rendelkezésre. A minimálbéremelés mellett a Hivatal dolgozói részére 5%-os béremelés került 
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betervezésre. A félhavi bér és a cafetéria is betervezésre került a dolgozók részére. A 

kelengyetámogatás megemelését javasolja. A civil szervezetek támogatásán belül a sportkör 

támogatására további 5.000.000 Ft-ot javasol. A tavalyi TAO támogatásokhoz képest kicsit 

alacsonyabb lesz a sportkör támogatása. A tavalyi évben realizálódott adóbevételeknek csak a felét 

merték betervezni. A Kuka Robotics Kft-vel történt tárgyalások alapján ezt alultervezték. Két nagy 

felújítást szeretnének még megvalósítani, az egyik a Napközi Konyha felújítása. A TOP programban 

energetikai felújításra közel 60.000.000 Ft-ot nyertek el. Most vizsgálják a lehetőségét az egész épület 

felújításának. Egyedi kormányzati támogatásra kb. 80.000.000 Ft-ot várnak, de nem lehet tudni, hogy 

ezt az összeget megkapják-e. A Fürdő fejlesztésére 250.000.000 Ft-os egyedi kormányzati támogatási 

igényt nyújtottak be, amely az élménymedence megépítését jelentené. Elindult a lobbi, reméli, 

legalább az egyik pályázat sikeres lesz.  

 

Bere Katalin képviselő: A következő Képviselő-testületi ülésre kéri, hogy egy kimutatást kapjanak a 

beadott pályázatokról és tartalmukról, valamint a nyertes pályázatokról. Jó lenne látni, hogy mik azok 

a célok, amelyek megvalósulhatnak.  

 

Bere Károly polgármester: A Könyvtár beadott szakmai pályázata közel 20.000.000 Ft-ot nyert el. 

Az Esély Otthon pályázat, amely a volt gyógyszertár épületének szolgálati lakássá történő átalakítása, 

sajnos nem nyert. Az egyik TOP-os pályázattal adódott probléma, ami a szegregációs pályázat. 

Tavaly márciusban érkezett meg a levél, hogy 350.000.000 Ft-ot nyertek el, amely a Sárszigeti terület 

aszfaltozását és szociális bérlakások építését jelentené. A megye elküldte, hogy nyertes a pályázat, 

de később az összeg lecsökkentésre került. Az összeg egyelőre még nem érkezett meg. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kuka Robotics Kft. dolgozóival beszélgetve inkább leépítést, létszám 

stopot mondanak a következő időkre, ezért óvatosan kell tervezni az adóbevételekkel. 

 

Bere Károly polgármester: A tárgyalások alatt említették, hogy árbevételből annyit várnak, mint 

tavaly, az önkormányzat szempontjából pedig ez fontos. Kb. 1300 fő dolgozik most is a cégnél.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A TAO támogatás kapcsán az önerő 12.000.000 Ft. Milyen 

infrastrukturális beruházás valósul meg ebből? 

 

Bere Károly polgármester: A két kispad környékén egy kb. 150 fős lelátót szeretne építeni a sportkör.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Mikor kezdődik Sárszigetben az aszfaltozás? 

 

Bere Károly polgármester: Ez a projekt akadt el. Ez egy szegregációval veszélyeztetett városrész. A 

pályázatot már tavaly áprilisban megnyerték, de a támogatás nem érkezett meg. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Érdeklődik, hogy a szociális irányszámok változtak-e?  

 

Bere Károly polgármester: Egy dolog került betervezésre, a kelengyetámogatás. A vásárolt tűzifára 

tavaly 1.000.000 Ft-ot költöttek, idén 3.000.000 Ft van betervezve, de majd látják év közben, hogy 

ki tudják-e gazdálkodni. Az elért emberek létszáma csökkenő tendenciát mutat. Megállapítja, hogy 

nincs több kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a 

fenntartásában működő költségvetési szervek előzetes költségvetését elfogadja, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a határozatot elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (I. 25.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének várható irányszámairól 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelettervezet 

összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja. 

 

Megbízza az intézmények vezetőit, hogy 2018. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek 

megfelelően készítsék el. 

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

Határidő: 2018. évben folyamatosan 

 

Ötödik napirend 

 

A Polgármester 2017. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és 2018. évi szabadságolási 

tervének elfogadása 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző 

 

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

Imrének. 

 

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

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a határozati 

javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a Polgármester 2017. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és 2018. 

évi szabadságolási tervét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (I. 25.) határozata 

A 2017. évi ki nem vett polgármesteri szabadság megállapításáról, valamint a 2018. évi 

polgármesteri szabadság ütemezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartás 

alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 225/C. § (4) bekezdése 

alapján megállapítja, hogy Bere Károly polgármester 2017. évi ki nem vett szabadsága 24 nap, 

amelyet hozzászámolva a 2018. évben igénybe vehető szabadságához összesen 63 nap szabadság áll 

rendelkezésére. 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2017. évben ki nem vett 24 nap szabadságát 

2018. március 31-ig vegye ki.  

 

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

alapján az alábbiakban állapítja meg:  

 

Hónap Időszakra ütemezett szabadság mértéke 

(nap) 

január  
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február 12 

március 12 

április  

május 3 

június 3 

július 10 

augusztus 10 

szeptember  

október  

november 3 

december 10 

Összesen 63 (áthozat: 24 nap + rendes: 39 nap) 

 

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

tárgyév során vegye ki.  

  

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

jogszabályban meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. év során folyamatosan 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

   Dr. Blága János, jegyző 

 

Hatodik napirend 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottsága, valamint a Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az újszülöttek 

támogatása eddig 20.000 Ft volt, ami polgármester úr javaslatára most 50.000 Ft-ra emelkedne. A 

bizottság egyhangúlag támogatásra javasolta. 

 

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

 

Suchné Szabó Edit: Nagyon örül, hiszen együtt dolgoztak 2011-ben is, mikor előterjesztette ezt a 

támogatási formát. Szeretné, ha ez továbbra is megmaradna, hogy érezze a lakosság, hogy fontos az 

itt élő gyermekek sorsa számukra. 

 

Bere Károly polgármester: Az idei a családok éve, és szeretné, ha elérnék, hogy Füzesgyarmaton 60 

gyermek szülessen. Nagyon sokan járnak Füzesgyarmatra dolgozni és reméli, hogy egyre többen 

fognak letelepedni a településen. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testületének a szociális 

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

módosítását elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 26.) rendelete 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 5/2015 (II. 18.) rendeletének módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikkének (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132 § (4) bekezdés g.) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és Ellenőrzési 

valamint Szociális és Humánügyek Bizottságainak véleményének kikérését követően, a szociális 

ellátások helyi szabályainak felülvizsgálatáról alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 5/2015 (II. 18.) rendeletének 11. §. (2) helyében a következő rendelkezés lép: 

 

„11. § (2) A támogatás a gyermek születésétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül 

igényelhető. A támogatás mértéke 50.000 forint. A gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez 

mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.”   

 

2. § 

 

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

rendelkezéseit a 2018. január 1-ét követően született gyermek tekintetében is alkalmazni kell.  

 

Füzesgyarmat, 2018. január 25. 

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester       jegyző 

 
 

Hetedik napirend 

 

Helyi humánszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos támogatásokról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Két EFOP pályázatot is elnyertek, melyekben több támogatási lehetőség 

is van. Közszolgáltatási ösztöndíj, munkahelyteremtő támogatás, fiatalok lakhatási támogatása, fiatal 

házasok kiegészítő támogatása és vállalkozásindító támogatás. Fontos, hogy még több fiatalt tudjanak 

a településre csábítani és megtartani. A pályázati támogatás miatt egységes rendeletté szerkesztették 

a támogatási formákat. 

 

Dr. Blága János jegyző: Üdvözli a Tisztelt Képviselő-testületet. A Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság ülésén elhangzott, hogy vannak helyek, ahol még korrigálásra szorul a rendelet. Ennek 

megfelelően a munkahelyteremtő támogatáson belül kivételre került a munkaviszony 

megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályzatok. Az átlagos statisztikai létszám kerül figyelembe 

vételre, ezt a 2. § (3) bekezdésben látható. A jelenlegi támogatási formákon felül nyújtanák az adott 

támogatásokat. A pályázat fenntartásának idejére vonatkozóan lépne hatályba a rendelet, de 

amennyiben 2020-ban a Képviselő-testület úgy látja, természetesen a hatályán változtathat.  
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ez egy támogatási csomag része, amely 

két évre szól, két évig tudja biztosítani az önkormányzat. A folytatást nem tudják megmondani előre. 

A bizottság a rendeletet egyhangúlag támogatja. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta. Szociális 

területen szeretné kiemelni a fiatal házasok kiegészítő lakástámogatását. Ami jelenleg a bizottság 

hatáskörében van támogatás, nem kerül megszüntetésre, ez egy kiegészítő forma.  

 

Bere Katalin képviselő: A bizottsági ülésen felmerült kérést szeretné továbbítani. A 

munkahelyteremtő támogatás már második vagy harmadik éve nem gyakorolták, viszont a korábban 

felvett 500.000 Ft munkahelyteremtő támogatás kapcsán az elszámolásokat nem minden vállalkozó 

teljesítette. Kimutatást kér ennek elszámolása kapcsán. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A munkahelyteremtő támogatásnál prioritást élvezhetne –e a korábbi 

felvetések alapján a ruházati bolt?  

 

Bere Károly polgármester: A mérlegelés szempontjai közé beírásra kerülhet.  

 

Koncz Imre képviselő: Véleménye szerint nem szerencsés előírni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A bizottságok javasolhatnak, de a döntés a polgármester 

kezében lesz? 

 

Dr. Blága János jegyző: A közszolgáltatási ösztöndíjnál a Képviselő-testület lesz a döntéshozó az 

ösztöndíj nyújtásával kapcsolatban, a Szociális és Humánügyek Bizottsága tud majd javaslatot tenni, 

hogy kik méltóak erre az ösztöndíjra. Ők fogják a pályázati kiírást is mérlegelni. A munkahelyteremtő 

támogatást a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság fogja nyújtani. A fiatal 

munkavállalók lakhatási támogatás polgármesteri feladatkörbe fog tartozni. A fiatalok 

lakástámogatása a Szociális és Humánügyek Bizottságnál maradt, mert az eredeti támogatás is az ő 

hatáskörükbe tartozik. A vállalkozásindítási támogatás a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsághoz 

került a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság véleményének kikérésével.  

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a rendeletet, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a helyi humánszolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos támogatásokról szóló 

rendeletet elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (I. 26.) rendelete 

A települési humán szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási formákról 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 13. és 15. pontjaiban 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településre jellemző negatív társadalmi tendenciák 

mérséklése, a hátrányos helyzetű, szakképzett, valamint felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok 

elhelyezkedésének elősegítése, a helyi családtámogatások bővítése céljából, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és Ellenőrzési; Településfejlesztési, 
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Közbeszerzési és Turisztikai, valamint Szociális és Humánügyek Bizottságainak véleménye 

kikérésével az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb önkormányzati rendeletben 

meghatározott támogatásainak összegét meghaladóan jelen rendelet alapján, kérelemre pályázati 

eljárás lefolytatását követően az alábbi támogatásokat nyújtja a településen lakóhellyel rendelkező 

magánszemélyek, valamint gazdasági társaságok részére: 

a.) közszolgáltatási ösztöndíj, 

b.) munkahelyteremtő támogatás,  

c.) fiatalok lakhatási támogatása,  

d.) fiatal házasok kiegészítő támogatása,  

e.) vállalkozásindítási támogatás.  

 

2. § 

Közszolgáltatási ösztöndíj program 

 

(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság (továbbiakban: 

Településfejlesztési Bizottság), valamint a Szociális és Humánügyek Bizottsága (továbbiakban: 

Szociális Bizottság) véleményének kikérését követően, pályázati eljárás lefolytatását követően, 

közszolgáltatási ösztöndíjat állapít meg annak a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú 

tanulmányokat folytató személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (továbbiakba: nyugdíjminimum) háromszorosát, egyedülálló 

szülő esetén annak kétszeresét. 

(2) E rendelet alkalmazásában közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó felsőfokú tanulmánynak 

minősül az a felsőoktatási intézménybe végzett tanulmány, amelynek elvégzését követően a hallgató 

olyan tevékenység végzésére szerez képzettséget, amelynek célja a lakosság elsődleges 

közszolgáltatásokkal való ellátása, így különösen az egészségügyi, szociális, pedagógiai területen 

megszerezhető képesítések.  

(3) A Képviselő-testület az ösztöndíjat legfeljebb személyenként 4 félévre állapítja meg. Egy 

ösztöndíjas részére legfeljebb félévente 50.000 forint ösztöndíj állapítható meg.  

(4) A pályázati eljárásra vonatkozó kiírás részletes feltételeit a Polgármester határozza meg. A 

pályázati kiírás szövegét az (1) bekezdésbe meghatározott Bizottságok hagyják jóvá.  

(5) A pályázati eljárást a tanulmányi félév megkezdését követő 4 héten belül a helyben szokásos 

módon szükséges kihirdetni, és a kihirdetést követő 8 héten belül kell a döntési javaslatot a Képviselő-

testület elé terjeszteni.  

(6) Ösztöndíj kizárólag azon hallgató részére állapítható meg, aki a pályázat benyújtását megelőzően 

lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el.  

(7) A pályázati eljárás során előnyben kell részesíteni azon hallgatókat, akiknek a pályázat 

benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében a súlyozott tanulmányi átlaga 

legalább 4,50-os volt.  
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(8) E § alkalmazásában a súlyozott tanulmányi átlag meghatározására az adott tantárgyakból 

megszerzett érdemjegyek, tantárgyhoz tartozó kreditértékkel súlyozott értékéből képzett átlagot kell 

érteni.  

(9) E § alapján a 2017/2018-as félév tavaszi félévébe, a 2018/2019-es tanulmányi évben és a 

2019/2020-as tanulmányi év őszi félévében lehet ösztöndíjat megállapítani.  

(10) E § alapján félévente összesen 200.000 forint értékben, a (9) bekezdésben meghatározott 

időszakok során összesen 800.000 forint értékben kerülhet sor ösztöndíj megállapítására.  

 

3. § 

Munkahelyteremtő támogatás 

 

(1) A Településfejlesztési Bizottság pályázati eljárás alapján munkahelyteremtő támogatást állapít 

meg azon munkáltató részére, aki első ízben létesít munkaviszonyt olyan szakképzett 

munkavállalóval, aki a munkaviszony létesítését megelőzően legalább 2 hónapig folyamatosan 

álláskeresőként volt nyilvántartva a hatáskörrel rendelkező foglalkoztatási hatóságnál, illetve 

közfoglalkoztatásba vett részt.  

(2) Támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató vállalja, hogy a támogatás 

nyújtását követően legalább 2 évig (továbbiakba e § tekintetében: támogatási időszak), teljes 

munkaidőben, legalább a garantált bérminimum összegét elérő munkabér megfizetésével 

foglalkoztatja a munkavállalót. A munkáltató a támogatási időszak alatt köteles az átlagos statisztikai 

létszámát legalább a támogatott munkavállalók számának megfelelő számmal növelni.  

(3) Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a támogatási időszak alatt szűnik meg, úgy a 

munkáltató köteles legalább a támogatási időszakból hátralevő részre helyette új munkavállalóval 

munkaviszonyt létesíteni, úgy, hogy a (2) bekezdésbe foglalt, átlagos statisztikai létszámra vonatkozó 

kötelezettsége teljesítésre kerüljön.  

(4) A munkahelyteremtő támogatás összege munkavállalónként 1.000.000 forint, azzal, hogy azonos 

munkáltató, illetve annak kapcsolt vállalkozása összesen legfeljebb 2 fő munkavállaló tekintetében 

nyújthat be támogatás iránti kérelmet. E § tekintetében kapcsolt vállalkozáson a társasági adóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontjában meghatározott kapcsolt vállalkozást kell érteni.  

(5) A pályázati eljárásra vonatkozó kiírás részletes feltételeit a Polgármester határozza meg. A 

pályázati kiírás szövegét az (1) bekezdésbe meghatározott Bizottság hagyja jóvá.  

(6) A támogatás nyújtására összesen 7.000.000 forintos összeghatáron belül kerülhet sor, úgy, hogy 

egy munkáltató részére, egy fő új munkavállaló tekintetében legfeljebb 1.000.000 forint támogatás 

állapítható meg.  

(7) A támogatás felhasználásáról a munkáltató a támogatási időszak végét követő egy hónapon belül 

köteles záró beszámolót készíteni, amelyben hitelt érdemlő módon igazolni kell a jelen rendeletben 

meghatározott kötelezettségek teljesítését.  

 

4. § 

Fiatal munkavállalók lakhatási támogatása 

 

(1) Fiatal munkavállalók lakhatási támogatása (továbbiakban: lakhatási támogatás) nyújtható annak 

a 35. életévét be nem töltött kérelmező részére, aki első ízben létesít Füzesgyarmat Önkormányzat 

illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatónál (továbbiakban: 
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munkáltató) munkaviszonyt, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyt (továbbiakban együtt e 

§ tekintetében: munkaviszony) és lakhatásának biztosításáról saját maga gondoskodik. Lakhatási 

támogatás nyújtható azon személy részére, aki a jelen bekezdésben meghatározott életkori feltételnek 

megfelel, és legfeljebb 2 éve létesített munkaviszonyt az Önkormányzat illetékességi területén 

működő munkáltatónál.  

(2) A támogatás megállapításáról a Polgármester külön kérelem alapján gondoskodik.  

(3) Támogatási kérelmet kizárólag az a szakképzéssel vagy legalább alapszakon megszerzett 

felsőfokú szakképesítéssel rendelkező személy nyújthat be, akinek a munkaviszonyból származó 

jövedelme a nettó 200.000 forintot nem haladja meg.  

(4) A támogatást igénylő köteles vállalni, hogy a tárgyhavi támogatás igénybevételét követő 

hónapban a munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg, illetve nem kezdeményezi annak 

közös megegyezéssel való megszüntetését.  

(5) A támogatás összege havonta 10.000 forint, azzal, hogy a támogatás legfeljebb 20 hónapon 

keresztül nyújtható egy kérelmező részére, egy hónapon belül legfeljebb 10 fő kérelmező részesülhet 

támogatásban és a támogatások összege 2018. december 31-ig nem haladhatja meg összesen a 

2.000.000 forintot. 

5. § 

Fiatal házasok kiegészítő lakástámogatása 

 

(1) Fiatal házasok kiegészítő lakástámogatása (továbbiakban: lakástámogatás) nyújtható annak a 

házaspárnak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párnak, akik megfelelnek a helyi 

lakástámogatásokról szóló 24/2014. (XII. 18.) rendeletben (továbbiakban: Lakástámogatási rendelet) 

meghatározott feltételeknek.  

(2) A lakástámogatás vissza nem térítendő formában, a Lakástámogatási rendeletben meghatározott 

támogatáson felül illeti meg a kérelmezőket. 

(3) A lakástámogatás megállapításáról a Szociális és Humánügyek Bizottsága dönt.  

(4) Kiegészítő lakástámogatás e rendelet hatálya alatt legfeljebb 10 fő kérelmezőnek nyújtható, azzal, 

hogy a támogatás összege kérelmezőnként 500.000 forint.  

(5) A támogatás azon házaspárnak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő párnak is nyújtható, aki 

jelen rendelet hatálybalépését megelőzően legfeljebb 3 hónappal részesült a Lakástámogatási rendelet 

alapján támogatásban.  

6. § 

Vállalkozásindítási támogatás 

 

(1) A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság (továbbiakban: Gazdálkodási Bizottság) a 

Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, pályázati eljárás lefolytatását követően 

vállalkozásindítási támogatást nyújt azoknak a természetes személyeknek, akik elsőként kívánnak 

egyéni vállalkozóként Füzesgyarmat Város Önkormányzat illetékességi területén található 

székhellyel egyéni vállalkozói tevékenységet végezni.  

(2) A pályázati kiírást a Jegyző készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Gazdálkodási Bizottság részére. 

(3) A vállalkozásindítási támogatás a vállalkozási tevékenység megkezdésével kapcsolatosan 

használható fel, annak cél szerinti felhasználásáról a támogatásban részesülő személy egyszerűsített 

beszámolót köteles készíteni a támogatás nyújtását követő 6. hónap utolsó napjáig.  
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(4) A támogatás nyújtására 2018. december 31-ig van lehetőség, azzal, hogy egy pályázónak 

legfeljebb 400.000 forint támogatás nyújtható, és a támogatás nyújtásra rendelkezésre álló keret a 

jelen bekezdésben meghatározott időszakon belül 1.600.000 forint.  

(5) A támogatási kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a lakosság közszolgáltatásokkal 

való ellátását szolgáló egyéni vállalkozásokat.  

 

7. § 

Vegyes és átmeneti rendelkezések 

 

(1) E rendelet alapján nyújtott támogatásokról a Jegyző évente összesített pénzügyi és szakmai 

beszámolót készít a Képviselő-testület részére.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámoló alapján a Képviselő-testület jogosult az 

időarányosan fel nem használt támogatások összegét az e rendelet szerinti más támogatások szerinti 

felhasználásra átcsoportosítani.  

(3) A támogatások tekintetében meghatározott támogatási keret túllépésének engedélyezéséről a 

Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében, a támogatás odaítéléséről dönteni 

jogosult szerv kérelme alapján dönt.  

8. § 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba és 2020. június 30-án hatályát veszti.  

 

Füzesgyarmat, 2018. 01. 25.  

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester        jegyző 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó Vizsgálat 

elfogadása 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Az IVS két pályázat benyújtásához is szükséges, az egyik a zöldváros 

program, a másik a városrehabilitációs program. Ezzel kapcsolatban két lakossági fórum is 

megrendezésre került. Mindhárom bizottság tárgyalta, megadja a szót Koncz Imrének. 

 

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

elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: A bizottságok egyhangúlag támogatják. 
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Bere Károly polgármester: A település honlapján megtalálható. Megállapítja, hogy nincs több 

hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és az azt Megalapozó 

Vizsgálatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és az azt 

Megalapozó Vizsgálatot elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (I. 25.) határozata 

a Füzesgyarmat Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és az azt Megalapozó 

Vizsgálat elfogadása elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: ITS) és az azt Megalapozó Vizsgálat partnerségi 

egyeztetés, a munkaközi tájékoztatás során beérkezett véleményeket és az azokra adott tervezői 

válaszokat, és erre tekintettel az ITS-t és a Megalapozó Vizsgálatot elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ITS és Megalapozó Vizsgálatot az 

önkormányzat honlapján tegye közzé, illetve az elfogadásról és honlapon való közzétételről 5 napon 

belül értesítést küldjön az egyeztetésben részt vett települési és területi önkormányzatoknak, az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és (a kéréseknek megfelelően) az egyéb 

államigazgatási szerveknek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

Kilencedik napirend 

 

Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Ebben a ciklusban is van Leader pályázat, amely a Közösségi funkciókat 

ellátó létesítmények, közösségi terek kialakítása, fejlesztése címet kapta. A strand és a megépülő 

uszodához vezető terület megvilágítása, illetve az uszoda és a kertészet közötti kerítés megépítésére 

pályáznának. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Koncz Imrének.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A pályázat 11.000.000 Ft, aminek 

1.100.000 Ft az önrésze. Az új uszodához vezető járda világítását jelentené, a bizottság egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 

A bizottság egyhangúlag támogatásra javasolta.  

 

Bere Károly polgármester: Nem csak a világítás, hanem közterületi padok, információs táblák 

kihelyezését is jelentené. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki a pályázat benyújtását 

támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Leader pályázat benyújtását elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (I. 25.) határozata 

Az „Strand környezetének fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű 

településfejlesztési akciók” elnevezésű pályázatra „Strand környezetének fejlesztése” elnevezéssel 

pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást 2018. évben megvalósítja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, „Strand környezetének 

fejlesztése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

 

Igényelhető támogatás összege:10.000.000.-FT 

A támogatás maximális mértéke: 90% 

A pályázat maximális költsége: 11.000.000.- Ft 

Önerő: 1.100.000.-Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magára 

nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: Füzesgyarmat, 512/26 hrsz.; 512/33 hrsz. 

 

Határidő: 2018. január 

Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Tízedik napirend 

 

Iskolaegészségügyi feladat-ellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Czeglédi Viktória védőnő újra dolgozik, visszatért a GYED-ről, ezért 

szükséges a szerződés módosítása. A Szociális és Humánügyek Bizottság, valamint a Gazdálkodási 

és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Adminisztratív 

feladatról van szó, a szerződést módosítani kell, így a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

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

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A védőnők munkakörével, az iskola egészségüggyel 

kapcsolatban kérdez. Van-e munkaköri leírásuk arról, hogy milyen feladatokat, problémákat kell 

megoldani, feltárni az iskolában? Segítséget szeretnének kérni a védőnőktől. Előfordul, hogy egy 

osztályteremben van 20 gyermek, akik közül kettőnek nem megfelelő a tisztálkodása, ruházata. Ezt 

nagyon kellemetlen megmondani a gyermeknek. A szülőkkel kellene ezt megbeszélni. Lehetne-e 

ebben segítséget kérni? A védőnők rendszeresen mennek hajat vizsgálni, mérések, vizsgálatok 

alkalmával látják a gyerekeket.  
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Dr. Blága János jegyző: A megbízásuk elsősorban a jogszabályban meghatározott feladatkörökre 

terjed ki. A jogszabályban periódikusan meg van határozva, hogy mikor, milyen korosztálynak, 

milyen vizsgálatot szükséges elvégezni. Jelezni fogják a védőnőknek, illetve kérni fogják a 

családsegítő segítségét, mert valószínű, hogy a konkrét feladatot ők tudnák megoldani ruhaadással. 

A pedagógusok között van egy ifjúsági- és gyermekvédelmis, aki valószínűen be tudja azonosítani, 

hogy kik ezek a gyerekek. A védőnőkön keresztül pedig a szülőkkel megpróbálnak egyeztetni. Ez 

egy nagyon nehéz feladat. Sokszor a szociális bérlakásoknál látszik legjobban, hogy hiába próbálnak 

meg segíteni, a lakos nem hajlandó elfogadni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki az iskolaegészségügyi 

feladat-ellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálatát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az iskolaegészségügyi feladat-ellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálatát 

elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

10/2018. (I. 25.) határozata 

Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja és foglalja egységes szerkezetbe az iskolaegészségügyi feladatok ellátásra 

létrejött feladat-ellátási szerződését Dr. Rudner Bernadett gyermekorvossal, valamint az 

Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló 3 fő védőnővel.   

 

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

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

(a 2018. 01. 25-én elfogadott módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalva) 

 

Amely egyrészről 

Név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

Képviseli: Bere Károly, polgármester, 

mint Megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) 

                                                        

másrészről, 

 

Név: Dr. Rudner Bernadett, gyermekorvos 

Anyja neve:  

Születési helye, ideje:  

Pecsétszám:  

 

valamint, 

 

Név: Kárai Ildikó, védőnő 

Anyja neve:  
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Születési helye, ideje: 

 

valamint, 

 

Név: Lovász Judit, védőnő  

Anyja neve:  

Születési helye, ideje: 

 

valamint, 

 

Név: Czeglédi Viktória, védőnő  

Anyja neve:  

Születési helye, ideje: 

 

mint Megbízottak (továbbiakban, mint: Megbízottak) között jött létre a mai napon az alábbi 

feltételekkel. 

 

1. Megbízó megbízza, Megbízottak pedig elvállalják, hogy a Füzesgyarmat város közigazgatási 

területén lévő Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói tekintetében az iskola-

egészségügyi orvosi feladatait közösen ellátják. 

 

2. Megbízottak a megbízást az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.03.) számú NM 

rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint, magas színvonalon személyesen kötelesek teljesíteni.  

 

3. Amennyiben megbízott gyermekorvos feladatát nem tudja teljesíteni vagy bármely okból 

akadályoztatva van Megbízó haladéktalan értesítése mellett helyetteséről maga gondoskodik. A 

helyettesítést kizárólag olyan orvos láthatja el, aki megfelel az iskola-egészségügyi tevékenység 

gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. Amennyiben megbízott védőnők feladatukat 

ideiglenesen nem tudják ellátni helyettesítésükről a Füzesgyarmati Védőnői Szolgálat keretein belül 

kölcsönös helyettesítéssel gondoskodnak.  

 

4. Megbízott gyermekorvos tudomásul veszi, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997. (IX.3.) NM. rendelet 2. számú mellékletének 7. pontja, illetve az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 

feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII.19.) ESzCsM. rendelet 3. (1) 

bekezdése alapján a jogszabályban meghatározott gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási 

számon köteles adatot szolgáltatni.  

5. Megbízottak feladataikat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. 

rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kötelesek ellátni. Megbízottak kijelentik, hogy a 

feladat ellátásához szükséges hatósági engedéllyel, érvényes működési engedéllyel, érvényes 

felelősségbiztosítással, valamint a jogszabályban rögzített szakmai feltételekkel rendelkeznek. 

6. Megbízottak nyilatkoznak, hogy az iskolaorvosi rendelők minimum feltételei az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.03.) NM rendelet 1. számú mellékletének megfelelően 

rendelkezésükre állnak, azok esetleges pótlásáról Megbízó köteles gondoskodni. 

7. Az iskola-egészségügyi orvosi feladatok folyamatos ellátásához szükséges szakmai 

anyagokat az iskola-egészségügyi dologi kiadások terhére a gyermekorvos önállóan biztosítja. A 

védőnők tekintetében a szükséges szakmai anyagokat Megbízó előzetes igénylésük alapján biztosítja.  
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8. Felek a munkavégzés időtartamát heti … órában határozzák meg az alábbi beosztás szerint:.. 

órától. óráig.. órától. óráig  

9. Megbízó nyilatkozik, az iskola-egészségügyi feladatok ellátásra tekintettel finanszírozási 

szerződéssel rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

 

10. Felek az iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátásáért az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) 

számú Korm. rendelet 20. (3) bekezdésében foglaltak szerinti díjazást az alábbiak szerint osztják meg 

a feladatot ellátók között:  

a. gyermekorvos minden félévet követő 15. napig jogosult a fenti díjazás 47,5 %-nak megfelelő 

számlát kiállítani Önkormányzat felé, amelynek kifizetéséről Önkormányzat a számla 

kiállítását követő 15. napig gondoskodik,  

b. védőnők részére a jelen pontban meghatározott díjazás 47,5 %-a egyenlő arányban elosztásra, 

majd számfejtésre kerül minden hónap 5. napjáig, 

c. a jelen pontban meghatározott díjazás fennmaradó részét Önkormányzat a jelen szerződés 7. 

pontjában meghatározott szakmai feltételek biztosítására fordítja.  

 

11. A szerződés felmondására mindkét fél 6 hónapos felmondási idő betartásával jogosult. Jelen 

szerződést a szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják, ha a szerződésben foglalt 

kötelezettségeiket megszegik és azt előzetes egyeztetés után sem teljesítik, valamint, ha a Megbízott 

megszegi a 26/1997. (IX. 03.) NM rendeletben foglalt előírásokat.  

 

12. Megbízó jelen szerződést egyoldalúan, személyi okokból azonnali hatállyal csak akkor 

mondhatja fel, ha a Megbízottnál súlyos kötelezettségszegést állapít meg, illetve ha a Megbízott a 

szerződésben vállalt valamely feladatát 6 hónapon túl nem látja el.  

 

13. A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseket 

tárgyalásos úton egyeztetik. Amennyiben a felek a vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak, úgy 

jogviták esetében a Szeghalmi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

15. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba és hatályba lépésével 

hatályát veszti a közöttük 2003. …..-án létrejött megbízási szerződés. Jelen szerződést a felek annak 

elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

  

Füzesgyarmat, 2018. január …. 

 

Bere Károly Dr. Rudner Bernadett Kárai Ildikó 

védőnő polgármester gyermekorvos 

Megbízó 
 

 

 Lovász Judit Czeglédi Viktória 

 védőnő védőnő 

 
 

                         Megbízottak 
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Tizenegyedik napirend 

 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Március 1-jei hatállyal 

lemondott a Gyógycentrum intézményvezetője. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadásra került a határozati javaslat. Az alábbi kérdésük merült még fel: A pályázati feltételekben 

nem lehetne-e rugalmasabban eljárni? A kiírásban egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi 

szintű végzettség,- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés szerepel. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak 

tekintetében hatályban levő rendeleti szintű szabályzás pontosan meghatározza, hogy kizárólag 

ezekkel a végzetségekkel tölthető be egy intézményvezetői beosztás. Természetesen, ha nem lesz 

ilyen képzettségű jelentkező, akkor a Gyógyszentrum jelenlegi SZMSZ-e alapján kell a helyettesítést 

ellátni. A helyettesítés alatt folyamatosan ki kell legyen írva a pályázat. Nem kapkodtak korábban az 

állás után, de azóta beindult a Gyógycentrum és úgy látszik, hogy működni is fog. Sajnos a 

képzettségi feltételek alól nem tud felmentést adni a Képviselő-testület.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Két határozati javaslat 

szerepel. Az egyik a pályázat kiírására vonatkozik, a másik véleményező bizottság létrehozására, 

mely ugyan az, mint az előző kiírás alatt volt. Ezt a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolta.  

 

Koncz Imre képviselő: Muszáj főállásúnak lennie az intézményvezetőnek?  

 

Dr. Blága János jegyző: A Közalkalmazotti törvény azt mondja, hogy vannak olyan feladatkörök, 

amit kötelező főállású közalkalmazottal ellátni. Amennyiben nincs betöltve egy bizonyos munkakör, 

úgy helyettesítéssel vagy határozott feladatellátásra akár határozott idejű, akár mellékállásos 

szerződés is köthető. Elsődlegesen törekedni kell arra, hogy a pályázati eljárás során megválasztott 

személy főállásban töltse be a munkakört. A konkrét intézményvezetői feladatok nem biztos, hogy 

22 napra terjednek ki egy hónapban. A finanszírozás igénylésével kapcsolatos feladatokat kell 

ellátnia, illetve a munkáltatói jogkört kell gyakorolnia, ami a hónap egy rövidebb időszakára is 

beosztható. Örülne neki, ha egy gyógymasszőr vagy egy gyógytornász végzettségű konkrét 

feladatokat is el tudna látni az intézményben.  

 

Bere Károly polgármester: Az ismeretségi körükben nincs egészségügyi menedzser végzettségű 

személy.  

 

Dr. Blága János jegyző: Szakorvosok vannak a környéken, de le vannak terhelve, valamint nem tudják 

akkora fizetéssel kecsegtetni őket, mint egy kórház.  

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki a pályázati kiírást 

támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői 

beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírását elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (I.25.) határozata 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztásának betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Füzesgyarmati 

Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztásának betöltésére vonatkozóan pályázatot ír 

ki.  

 

A pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő:  a beosztás betöltésére legkésőbb 2018. május 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

 

 

Melléklet a 11/2018.(I. 25.) önkormányzati határozathoz.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                            
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 

Vezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 

Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Fizioterápiás szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói jogkör 

gyakorlása a költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú állami és helyi 
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önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a költségvetési szerv 

működéséről.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,- mesterképzési szakon 

szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés 

 Egészségügyben szerzett- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

 

 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Egészségügyben szerzett - Legalább 5 év vezetői tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Diploma másolata,  

 részletes szakmai önéletrajz,  

 szakmai vezetői program,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. március 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly, polgármester nyújt a 06-66-

491268-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 

………/2018. , valamint a munkakör megnevezését: „Gyógycentrum vezető”. 

 Személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság 

tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, 

hogy a 13/2002.(III. 28.) EüM. rendelet 1. §-ban előírt képesítések és vezetői gyakorlat alól felmentést 

adhat, valamint fenntartja a jogot a pályázatok érvénytelenné nyilvánítására. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 Füzesgyarmat Város honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2018. február 2. 

 Egészségügyi Közlönyben: várhatóan 2018. február 16. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1. 

--- 

A pályázati kiírást Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2018. (I.25.) 

önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

 

Füzesgyarmat, 2018. január 25. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 
Bere Károly polgármester: Aki a véleményező bizottság létrehozását támogatja, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

és tartózkodás nélkül a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői 

beosztására benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozását elfogadja. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018.(I.25.) határozata 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására benyújtott 

pályázatokat véleményező bizottság létrehozása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására benyújtásra kerülő pályázatokat véleményező, eseti 

bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság tagjai: 

Kovácsné Czeglédi Mária  képviselő, tanácsnok 

Dr. Barta Krisztina   háziorvos 

Lakatos Zsuzsanna  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

Békéscsabai Területi Szervezetének vezetője 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket a testületi döntésről 

értesítse, és a bizottság munkájához a feltételeket biztosítsa.  

 

Határidő: azonnal, értesítésre 2018. február 5. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

Bejelentések 

 

Tizenkettedik napirend 

 

12.1 A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

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

Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Minden évben felül kell vizsgálni az 

együttműködési megállapodást, ami most megtörtént. A Bizottság egyhangúlag támogatja az 

elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés. Aki az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatát elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület 

13/2018. (I. 18.) határozata 

A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, 2014. december 22-én kötött együttműködési megállapodást és azt 

változatlan tartalommal hatályában fenntartja.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12.2 Ingatlan ügyekkel kapcsolatos döntések 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Csokonai utcában szeretnének egy ingatlant megvásárolni. A Szebeni 

u. 9. sz. alatti ingatlant pedig ajándékozás útján felajánlották az Önkormányzat részére. A 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az 545 hrsz.-ú ingatlanra kérte a vevő, 

hogy az önkormányzat éljen a lehetőséggel, hogy az értékbecsléshez képest csökkentett áron adja el. 

Ezt a bizottság egyhangúlag támogatja, miszerint 10%-al csökkentett áron adja el, de az 

ingatlanbecslő díját a vevő fizeti. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 

Egyhangúlag elfogadta a bizottság, miszerint a 10% árcsökkenés mellett az értékbecslés díja a vevőt 

terheli. Az ajándékozás elfogadását természetesen egyhangúlag támogatják. 

 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés. Aki a Füzesgyarmat belterület 545 

hrsz.-ú ingatlan értékesítését támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Füzesgyarmat belterület 545 hrsz.-ú ingatlan értékesítését elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018. (I. 25.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 545 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy értékesíteni kívánja a 

tulajdonában álló, Füzesgyarmat belterület 545 hrsz.-on nyilvántartott ingatlant, a vételi ajánlatot 

tevő kérelmére 540.000 forintos vételáron, a vételi ajánlatot tevő Kontra István, 5525 Füzesgyarmat, 

Dobó u. 10. sz. alatti lakos részére.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az ingatlanok értékbecslésének költsége a vevőt 

terhelik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a fenitek szerint 

kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  

 

 

Bere Károly polgármester: Aki a Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti telek ajándékozásának 

elfogadását támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Füzesgyarmat Szebeni u. 9. sz. alatti telek ajándékozását elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018. (I. 25.) határozata 

A Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti telek ajándékozásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy elfogadja a számára 

ajándékként felajánlott, 5525 Füzesgyarmat, Szebeni u. 9. sz. alatti ingatlant, a felajánló Indrik 

András tulajdonostól.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést a fentiek szerint 

kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  
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Bere Károly polgármester: További bejelentés van-e? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A lakosság részéről érkezett kérést továbbítaná. A Garai térre 

hosszabb ideje nem érkezik Amondó, de természetesen az ottani lakosok is szeretnék olvasni. 

Szeretné, ha utána néznének a problémának.  

 

Dr. Blága János jegyző: A szavazókörökkel kapcsolatba értesíti a lakosságot, hogy december 

hónapban azok felülvizsgálatra kerültek. A korábbi 7 szavazókör helyett 5 szavazókör van. A 

település több helyszínén ki van függesztve az új térkép, hogy ki melyik szavazókörhöz fog tartozni, 

de lakosonként ki fogják küldeni kicsiben a térképet. Kéri, hogy az értesítést figyelje mindenki. A 

Vadászház átkerült az óvodába, a Képtár és a Hegyesi János utcai iskola megszűnt 

költséghatékonysági okokból. A törvény szerint 500-1500 szavazó tartozhat egy szavazókörhöz, így 

kb. 800-900 fő tartozik majd. A legnagyobb szavazókör a Központi Iskola, ahová 1100 fő tartozik. 

Kéri, hogy mindenki nézze meg, hogy ez után melyik szavazókörbe kell mennie. A szavazatszámláló 

bizottságok át fogják irányítani, aki rossz helyre megy.  

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Egy meghívást szeretne tolmácsolni. Szombat este 18 órai kezdettel 

szeretettel várnak mindenkit egy pezsgős újévi előadásra, egy Kabaré estre a Sárréti Hökkentők 

amatőr színjátszó csoport előadásában. Aki teheti, menjen el. Van egy jelképes belépő, amely 500 Ft.  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A szemétszállítással kapcsolatban a szolgáltató váltás nem ment 

zökkenőmentesen. Facebookon megosztásra került, hogy milyen ügyfélfogadási rendben jön ki a 

szolgáltató és tájékoztatja a lakosokat.  

 

Dr. Blága János jegyző: Az eredeti tényállás az, hogy a Nagykunsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

megfelelőségi tanúsítványa megszűnt Békés megye tekintetében. A megyében kizárólag a DAREH 

önkormányzati társulás által fenntartott DAREH Bázis Zrt. – nek van ilyen tanúsítványa, így csak 

rajtuk keresztül tudják elszállíttatni a háztartási hulladékot. Alvállalkozón keresztül biztosítja ezt a 

feladatot. Karácsony előtt sikerült velük tárgyalni, ahol a járattervet, illetve a lakosok adatbázisát 

vették át. A járattervet megpróbálják tartani, viszont az első pár szállítás alkalmával kicsit koraiak 

voltak. Ez már rendeződött. Ezen kívül egy problémán dolgoznak még, amit ők nem tudnak 

megoldani, ez a szelektív hulladékhoz kapcsolódó zsákok cseréje. Próbálják rávenni a társulás 

elnökét, hogy ezt a gyakorlatot folytassák a korábbi gyakorlat szerint. Jelenleg még nem valósult 

meg, de azt az ígéretet kapták, hogy sokkal több kukát fognak kihelyezni. Ha a lakosság kéri, hogy 

műanyag szelektív kukát pluszban biztosítsanak, akkor ezt a következő 1-2 hónapban meg fogják 

tenni.  

 

Bere Károly polgármester: A kommunális hulladékkal is zsákos probléma van. A DAREH Bázis 

ZRT. csak a szállításért felelős, a számlázást egy Budapesti központban végzik. Probléma volt, hogy 

a plusz hulladékot is elszállítsák, más településeken nincs elterjedve, hogy plusz zsákokat tesznek ki 

az emberek. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Gyógyászat udvarán hátul, ahol bemennek a vendégek, rengeteg 

szemét van.  

 

Dr. Blága János jegyző: Valamennyit már sikerült elszállíttatni. A háztartási hulladék része 

folyamatosan termelődik. A lomhulladék része nem került kirakásra a lomtalanítás során. Jövő héten 

a hulladékot is elszállíttatják. A terület igényel egy kis rekonstrukciót. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Érdeklődik, hogy a favárra tudnak-e forrást biztosítani?  
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Bere Károly polgármester: A fürdővel kapcsolatban elsődleges feladatnak az élménymedence építését 

tartja, de megvizsgálják. 

 

Bere Katalin képviselő: Van egy turisztikai Leader pályázat, amely erre komplex 

szolgáltatásfejlesztés vagy bővítésként tudnának pályázni. Körbejárják a lehetőséget.  

 

Bere Károly polgármester: Mivel a Kft. önkormányzati tulajdonú, így nagyvállalatnak számít és 

valószínűen nem tudnak pályázni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Még sosem lett felmérve, hogy mekkora költségvetés lenne szükséges.  

 

Bere Katalin képviselő: Nem lenne egetverő a költség. Egy olyan elképzelés is megszületett, hogy 

egy olyan közösségi teret alakítanának ki, ahol színpadi előadásokat, képzőművészeti táborokat lehet 

tartani. Tud mellékelni olyan képeket, ami ötletet adott neki. Előbb meg fogják nézni a pályázatot. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Kérdezi, hogy be lehetne-e szedni a vas utcanév táblákat? A fa eltűnt 

belőle, a tartó oszlopok pedig csúnyák. Korábban beszélték, hogy a pályázatból lesznek új utcanév 

táblák, de kéri, hogy addig kerüljön beszedésre.  

 

Bere Károly polgármester: Össze fogják szedni.  

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Ezek a jelzőtáblák mindenhol jól funkcionálnak, ezért újat kell majd 

kihelyezni. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A városba érkező táblákat is ki kell javítani. 

 

Bere Károly polgármester: 6 éve volt legutóbb, le kell újra festeni, ami meg fog történni. Megállapítja, 

hogy nincs több hozzászólás. Ezzel az ülést 17 óra 03 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


