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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. február 15-én 16 óra 00 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,  

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Vida Imre képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft ügyvezetője 

 

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

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 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, Suchné Szabó Edit képviselő jelezte, hogy a 

mai ülésen nem tud részt venni. A kiküldött meghívóhoz képest plusz két napirend kerülne felvételre. 

Az Exim Venture Capital Zrt. ügyvezetője, Tasnádi Zoltán úr mutatná be a céget. Ők vásárolták meg 

a Csák Tanya területét, melyről a decemberi testületi ülésen született döntés. Javasolja, hogy első 

napirendi pontként vegyék fel. A bejelentésekhez a Tanuszoda névadásáról kerülne felvételre még 
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egy napirendi pont. Kéri, hogy aki a kiegészítésekkel a napirendi pontokat elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 15-i ülésén az alábbi 

napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Az Exim Venture Capital Zrt. bemutatkozása 

Előadó: Tasnádi Zoltán, ügyvezető 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat következő három évre várható saját bevételeinek 

megállapításáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 

 

3. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési 

szervek 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester, Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 

 

4. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok választásáról 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző, Helyi Választási Iroda vezető 

 

5. Előterjesztés munkásszálló építéséről 

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

 

6. Előterjesztés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

7. Előterjesztés Gyógyhely minősítés megszerzéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Csák Zsolt, műszaki csoportvezető 

 

9. Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójáról valamint Alapító 

Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Fehér László, aljegyző; Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató 

 

10. Bejelentések 

 

 10.1 Autóbusz bérléséről 

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

 

10.2 Tanuszoda névadásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
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Bere Károly polgármester: A két ülés közötti tevékenység ismertetésével folytatja. Február 1-én a 

Kuka Robotics Hungária Ipari Kft. vezetőjével Weil Zoltán úrral és Szabó Lajossal volt egy 

megbeszélése. Jó hír, hogy az árbevételük hasonló, ha nem magasabb lesz ebben az évben. Érik a 

gondolat, hogy további fejlesztéseket valósítsanak meg a településen. Február 13-án volt egy 

megbeszélés Túri János Tűzoltó parancsnok úrral. Leginkább az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

munkája iránt érdeklődött. Lényeges változás fog történni, hiszen Györösi Máté már nem 

Füzesgyarmaton él, így új tűzoltó parancsnokot kell keresni. Dr. Takács Árpáddal, a Békés megyei 

Kormányhivatal vezetőjével volt egy megbeszélésük, amely két fontos dolgot érintett. Egyrészt a 

munkásszálló kérdését, másrészt a különböző engedélyezési eljárások kérdését. Ezek ebben az évben 

a pályázatok kapcsán elő fognak fordulni. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Az Exim Venture Capital Zrt. bemutatkozása 

Előadó: Tasnádi Zoltán, ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Tasnádi Zoltán urat, az Exim Venture Capital Zrt. 

vezérigazgatóját. Vételi ajánlatot nyújtottak be a decemberi Képviselő-testületi ülés alkalmával a 

Csák Tanya területére. Azért érkezett most hozzánk, hogy bemutassa a céget, valamint, hogy milyen 

tevékenységet szeretnének megvalósítani. 

 

Tasnádi Zoltán Exim Venture Capital Zrt. vezérigazgatója: Köszöni szépen a bemutatást és a 

Képviselő-testületnek a kedves fogadtatást. Sajnálja, hogy személyesen csak most tudott eljönni, de 

reméli, hogy sokszor lesz alkalmuk találkozni. Pár mondatban bemutatná, hogy mivel foglalkoznak 

és ennek kapcsán milyen aktuális projektbefektetés lenne a legoptimálisabb ebben a városban. 

Budapesti székhellyel működnek. Jellemzően külföldi vagy külföldi érdekeltségű befektetőknek, 

üzletembereknek nyújt a cég teljes körű, átfogó, tanácsadói, projektkoordinátori szolgáltatást, hiszen 

ha egy külföldi az országba érkezik és szeretne valamilyen beruházást megvalósítani, üzleti 

lehetőséget kiaknázni, melyre van terméke, szolgáltatása vagy kompetenciája, bármilyen 

kereskedelem, kivitel, behozatal, akkor megkeresi a céget. Ők próbálják a magyar gazdasági, 

pénzügyi rendszerbe beilleszteni, megtalálni hozzá a megfelelő szakértőket és elindítani, hogy a 

kívánt célját el tudja érni. Nagyon sok állami intézmény, Exim Bank, Nemzeti Kereskedőház, 

kereskedelmi bakok, nagyon sok lehetőség van, amellyel az ország befektetés ösztönzést kínál, 

minden szervezet megfelelő módon segíti is a befektetőket. Bármilyen gondja van a befektetőnek a 

cég megtalálja a megfelelő embert, a megfelelő szakértőt. Ezt csak piaci alapokon lehet működtetni. 

Aki külföldről hazánkba érkezik, annak arra van szüksége, hogy minden egyes mozzanatát egy 

szakértő gárda végigkísérje. Több olyan beruházási lehetőség van a társaságuknál, ahol kifejezetten 

hitellel kombinált zöldmezős beruházásokra kaptak megbízást. A helyszínkiválasztástól kezdve a 

teljes projektmegvalósítás hozzájuk tartozik. Ezzel kapcsolatban több térséget, több helyszínt 

kerestek fel. Természetesen nekik komplex képet kell nyújtani a befektetők felé. Nagyon fontos a 

támogatás intenzitása, az adott város fogadókészsége, logisztikai szempontok, de minden projekt 

más. Megtörtént a kapcsolatfelvétel polgármester úrral, aki nagy szeretettel fogadta őket. Az ő 

hozzáállása és segítő szándéka nagyban hozzájárult, hogy ezt a térséget ajánlották a befektetőnek. A 

telek megfelelő logisztikai és elhelyezkedési szempontból is. Műanyag granulátumból pet fóliát 

gyártó üzemet képzeltek el ide. Nem itt készítenek műanyagot, itt a granulátumok felolvasztásával 

különböző csomagoló fóliákat tudnak gyártani. Ezen kívül szó van egy alkatrészgyártó üzemről és 

egy gyógyszercsomagoló, logisztikai központról is. Mindegyik ebbe a térségben szeretne befektetni. 

Ismerik és tudják, hogy ez a térség mit tud nyújtani. Fejlesztésre váró, érdemtelenül is háttérbe 

szorított térség, miközben a környezet, az emberek dolgossága megfelelő. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: Kb. hány főt foglalkoztatna a cég? 

 

Tasnádi Zoltán Exim Venture Capital Zrt. vezérigazgatója: 50 – 100 fő közötti munkaerő létszám 

lenne. 50 fő a minimum vállalt feltétel.  

 

Bere Károly polgármester: A Kuka Robotics Hingária Ipari Kft-től is érdeklődtek, hogy lesz-e 

betelepülő cég. Ez a létszám nem okoz munkaerőhiányt. Köszöni szépen a tájékoztatót, reméli, hogy 

ebben az évben találkoznak még. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás.  

 

 

Második napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat következő három évre várható saját bevételeinek 

megállapításáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Törvényi előírás alapján kell elkészíteni, 

a bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadta a bizottság. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 

szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

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

Önkormányzat következő három évre várható saját bevételeit, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül az Önkormányzat következő három évre várható saját bevételeinek 

megállapítását elfogadja.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az. 

1. mellékletben meghatározott tartalommal jóváhagyja.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 
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     1. melléklet 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

     Forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség összegei 
ÖSSZESEN 

F=(C+D+E) 

2019. 2020. 2021. 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 405 300 000 405 300 000 405 300 000 1 215 900 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 
02 5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03       0 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 
04       0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 

megtérülés 
06       0 

Saját bevételek (01+… .+06) 07 410 800 000 410 800 000 410 800 000 1 232 400 000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 205 400 000 205 400 000 205 400 000 616 200 000 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása 
09       0 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 

névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 

10       0 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 
11       0 

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 
12       0 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése 

- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

13       0 

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a 

még ki nem fizetett ellenérték 
14       0 

hitelintézetek által, származékos műveletek  

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 

Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 

fedezeti betétek, és azok összege 

15       0 

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (08-16) 
17 205 400 000 205 400 000 205 400 000 616 200 000 
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Harmadik napirend 

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő 

költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester, Furkóné Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: A januári testületi ülésen már előzetes tárgyalásra került, néhány változás 

szerepel benne. Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imrének.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Második körben került a Képviselő-

testület elé. 1.143.800.992 Ft bevételi és kiadási oldallal készült el a költségvetés. Gazdálkodás 

szempontból nyugodt év elé néznek. Hitel felvételére nem lesz szükség. Az is elképzelhető, hogy a 

rendelkezésre álló összeg egy részét le tudják kötni rövidtávra. A költségvetés 33%-a bérköltség, 30% 

dologi kiadásokra, szociális kiadásokra 40.000.000 Ft került betervezésre, a maradék 21% mehet 

fejlesztésre. Hosszú évek óta nem volt ilyen, hogy ekkora összeget be tudjanak tervezni saját erőből. 

Bér oldalról azonban pazarlónak tartja a költségvetést. A saját pénzükből kell kigazdálkodni egy 40-

50.000.000 Ft közötti összeget. A bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

 

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

egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 

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

egyhangúlag támogatta. A költségvetésnek nem része egy melléklet, ami a civil támogatásokkal 

kapcsolatos, illetve néhány elírás szerepel, ami a pontosításra kerül. A TAO támogatással 

kapcsolatban lenne egy kérdése. Az önerő szerepel benne, de mennyi a teljes összege? 

 

Bere Károly polgármester: A Sportkör esetében a támogatás mindig fejlesztésre kerül elköltésre. Ez 

évi fejlesztési cél a lelátó bővítése a kispad környékén. Valamint lehet, hogy belefér egy újabb 

műfüves pálya megépítésének elkezdése. A Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesületnél utánpótlás 

nevelésről beszélnek, ott 5-10%-ot jelent az önrész. Ezt az edzők bérére, sportfelszerelésre, 

útiköltségre költik. A kézilabda szakosztály tekintetében is felszerelések vásárlására költik az 

összeget. A szakági szövetséghez be kell nyújtani egy pályázatot, amely ha elfogadásra kerül, akkor 

igényelhetnek TAO támogatást a cégektől. Két lehetőség van, egyik, hogy közvetlenül kapják meg a 

cégtől, másik, hogy az adóhatóságon keresztül. Nálunk mindegyik egyesület az adóhatóságon 

keresztül kapja meg. Erről fognak levelet kapni, amit továbbítani fognak a képviselők felé.  

 

Bere Katalin képviselő: A Sportkör beszámolójában egyetlen adat sem szerepel, csak szöveges 

értékelést kaptak. Utána nézett, hogy más településeknél hogyan működik a TAO elszámolása. 

Internetről több település beszámolóját is le tudta menteni, a Képviselő-testületet is szeretné, ha külön 

kérés nélkül is tájékoztatnák a pontos összegekről. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Sportkör a tavalyi évben is megtartotta beszámolóját, valamint a település 

honlapján is megtalálható. 

 

Bere Katalin képviselő: Az önkormányzat 12.000.000 Ft-ot tesz önerőként bele, ezért pontos 

tájékoztatást vár el. 

 

Bere Károly polgármester: Pár évvel ezelőtt még bekerült az anyagba a levél, amit kapnak tőlük. 

Amikor megérkezik, át fogják küldeni. 

 

Bere Katalin képviselő: Az önkormányzat és a Sportkör között is kell, hogy támogatási szerződés 

legyen. 
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Fehér László aljegyző: Van, minden évben a költségvetési rendelet szerinti támogatás összegéről 

támogatási szerződést kötnek, melynek megfelelően el is kell számoljanak az összegről számlákkal. 

 

Bere Károly polgármester: A hatóságoktól szoktak jönni ellenőrizni a TAO támogatás kapcsán, a 

Minisztériumtól, a szakhatósági szövetségtől és a NAV-tól is, így három szintű ellenőrzés van.   

 

Koncz Imre képviselő: Lényegében ezt az összeget saját maguknak adják, hiszen a sportpálya az 

önkormányzat tulajdona, így az önkormányzat létesítményének fejlesztésére fordítják a TAO 

támogatást. 

 

Bere Károly polgármester: Igen, mindig fejlesztésre fordítják az összeget. Működési támogatást az 

MLSZ-től kap az egyesület.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A lelátóval kapcsolatban lenne kérdése. Készültek-e már tervek? Ha már 

a kispad oldalára szeretnék megvalósítani, akkor véleménye szerint kétoldali lelátót kellene építeni. 

 

Bere Károly polgármester: Igen, az lenne az elképzelés. Terv még nincs, de elküldik, ha lesz. Egy 

nyugodt pénzügyi évnek tűnik, sok fejlesztésre lesz lehetőség. 

 

Bere Katalin képviselő: Az előző Képviselő-testületi ülésen ígéretet kapott, hogy a pályázatokról 

műszaki tartalommal kimutatást fog kapni, valamint a munkahelyteremtő támogatással kapcsolatban 

is. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A bizottság nevében köszöni szépen a költségvetés 

elkészítését.  

 

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő költségvetési szervek 2018. évi 

költségvetését, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és a fenntartásában működő 

költségvetési szervek 2018. évi költségvetését elfogadja.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (II. 15.) rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

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

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

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX: törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira, a Képviselő-testület 

mindhárom bizottságának véleménye kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
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2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

1.143.800.992,- Ft Költségvetési bevétellel 

1.143.800.992,-.Ft Költségvetési kiadással 

0,- Ft 

 

Költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a működési többlet összesen: 57.120.000,- Ft.   

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a felhalmozási hiány: 181.280.000,- Ft. 

 

Jelen bekezdés szerinti felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló finanszírozási bevételek 

összesen: 181.280.000,- Ft. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és 

kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. 

mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai kiadásainak a bevételen felüli 

hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 

igénybevételét rendeli el. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet 

szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 

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

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri 

hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám 
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előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és 

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban a 9.1.-9.5. mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között .94.344.000,- Ft céltartalékot állapít meg.1 

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 

rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4,2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások 

évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás 

szolgálhat2. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 

szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 3.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű 

elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 

állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig4 az önkormányzat jegyzője részére köteles 

adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

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

gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. 

                                         
1 Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni. 
 

2  Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni. 
3 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy 

lejárat esetén is kötelezővé teheti. 
4 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
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(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre 

átruházza.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a 

költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-

módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. 

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

hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként5, de 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla 

ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére 

növelhető. 

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-

testületet tájékoztatja.  

(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv 

köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglaltaknak megfelelően - az illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg. 6 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 

gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 

érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat 

végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt 

terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 

a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

                                         
5 A döntése szerinti időpontokban. 

6 Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. tv. 59. § 6) bekezdése alapján. 
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7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul 

meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a 

jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Big-Audit Kft. útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy szabályait 2018. január 1-től 

kell alkalmazni. 

 

Füzesgyarmat, 2018. 02. 15. 

 

  ……………………………   …………………………. 

   Dr. Blága János    Bere Károly  

     jegyző     polgármester 

 

 

Negyedik napirend 

 

Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok választásáról 

Előadó: Dr. Blága János, jegyző, Helyi Választási Iroda vezető 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Átadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Minden választás előtt megtárgyalásra 

kerül. A bizottság egyhangúlag támogatja. 

 

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

egyhangúlag támogatta. 

 

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

létszámának 3-ról 5 főre való emelésével a bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az írásos előterjesztéshez képest plusz két póttagot javasol a 

szavazatszámláló bizottságba, hogy minden bizottságnak legyen legalább egy póttagja. Kis Sándort 

és Herczegné Balog Évát javasolja még póttagnak megválasztani. Reméli, hogy ezzel a létszámmal 

már gördülékenyen le tudják bonyolítani a választást. A bizottsági létszámot már csak öt 

szavazatszámláló körzetbe kell elosztani.  

 

Vida Imre képviselő: Ha jól tudja, ezt a korábbi években támogatta az állam.  

 

Dr. Blága János jegyző: Igen, most is támogatja. A póttagoknak nem jár díjazás, így érdemes lesz 

elgondolkodnia a Helyi Választási Irodának, hogy ennek az öt embernek egy napon keresztül 

rendelkezésre kell állnia, amiért egy normál munkaviszonyban szokott díjazás járni. A póttagok 

esetleg valamilyen csökkentett díjazásban részesülhetnek. Természetesen az állam nem finanszírozza 
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az ő megbízási díjukat. Az ellátmányukat a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből finanszírozni 

fogják, de erre is ad az állam valamilyen szintű térítést.  

 

Bere Károly polgármester: Az ellátmány biztosítása a pártok által delegált személyekre is vonatkozik. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki a Szavazatszámláló Bizottsági tagok 

választását elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a Szavazatszámláló Bizottsági tagok választásáról szóló határozatot 

elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról  

 

Füzesgyarmat Városi Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Füzesgyarmat városban működő szavazatszámláló 

bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi, Füzesgyarmat városban lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgárokat választja meg:   

 

Tag neve Tag lakcíme 

Csák Imre 5525 Füzesgyarmat, Toldi u. 18. 

Lázárné Tóth Mónika 5525 Füzesgyarmat, Mikszáth u. 12. 

Petri Károly 5525 Füzesgyarmat, Kolozsvári u. 17. sz. 

Kovácsné Komócsin Ilona 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 110/a. 

Kiss István 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 25. 

Báthoriné Gyáni Magdolna 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. 

Makráné Borbíró Eszter 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/a C. 

Ibrányiné Tóth Babett 5525 Füzesgyarmat, Ady E. u. 42. 

Földi Emma 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 23. 

Gergely Józsefné 5525 Füzesgyarmat, Kinizsi u. 23. 

Rácz - Homoki Éva 5525 Füzesgyarmat, Kont u. 2. 

Galambos Jánosné 5525 Füzesgyarmat, Dugonics u. 11. 

Bercziné Vári Eszter 5525 Füzesgyarmat, Május 1. u. 43. 

Bujdosó Károlyné 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 100. 

Csák András István 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 17. 

  

Póttag neve Póttag lakcíme 

Károlyi Zsigmondné 5525 Füzesgyarmat, Petőfi u. 9. 

Nyéki Szabolcs 5525 Füzesgyarmat, Rákóczi u. 14. 

Csák Emese 5525 Füzesgyarmat, Garalapos u. 11. 

Herczegné Balogh Éva 5525 Füzesgyarmat, Veres P. u. 11. 

Kiss Sándor 5525 Füzesgyarmat, Báthori u. 9. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megválasztott tagokkal és póttagokkal a 

törvényben foglalt esküt tetesse le. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Blága János HVI vezető 
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Ötödik napirend 

 

Előterjesztés munkásszálló építéséről 

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

 

Bere Károly polgármester: Van egy pályázati lehetőség. 100 fő befogadására alkalmas létesítmény 

épülne, melyet később, a fenntartási időszakot követően, remélhetőleg turisztikai célra is tudnának 

használni. Fontos, hogy találjanak egy céget, aki velük szerződést köt, hogy öt évig ezt használja. Ha 

a szerződés megköttetik, akkor tudják a pályázatot beadni. A beadási határidő március 31. , de írásban 

fognak értesítést küldeni, ha megtörtént a szerződéskötés. Valószínű, hogy a saját erő biztosítását 

hitelfelvétellel tudják megoldani. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, 

valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadja a szót Vida Imrének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A pályázat benyújtását 

illetően nem érkezett kifogás. A helyszínt illetően volt több elképzelés, de a Kossuth u. 60. szám alatti 

területen történő megvalósítást támogatta a bizottság. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A kiírás feltételei kötöttek, sok mindennek 

meg kell felelni. A pályázat benyújtását a bizottság egyhangúlag támogatja. A helyszínt illetően a 

strand környékét támogatják. 

 

Bere Károly polgármester: A Hotel Garával szembeni területről tárgyaltak tegnap telefonon. Elég 

magas összeget, 10.000.000 Ft-ot ajánlottak a telekért, de a tulajdonos ennyiért nem szeretné eladni. 

További lehetőségek a strand környékén a tanuszoda területe és a kemping területe, ami 

önkormányzati tulajdon. Vagy a kempinggel szembeni területből vásárolhatnának meg. A 

legideálisabb a Garával szembeni terület lett volna.  

 

Koncz Imre képviselő: Korábban a Hotel Gara épülete is munkásszállónak épület, 130 fő 

befogadására. Ekkora épületet nem tud elképzelni a Kossuth u. 60. szám alatti telken. 

 

Bere Katalin képviselő: A Képviselő-testület könnyen eldöntötte, hogy 112.000.000 Ft-ot beletesz 

önerőként egy pályázatba. A tavalyi évben a Fürdőben épülő csúszdához kért volna 8.500.000 Ft-ot, 

melyet egyértelműen elutasított a testület. Most egy jóval nagyobb adósságot keletkeztető ügyletet 

sokkal hamarabb elfogadott a testület. Tudja, hogy a fürdő fejlesztésére van beadva pályázat, de nem 

sok esélyt látnak a támogatás elnyerésére. Ebbe a költségvetési évben sincs fejlesztési terv betervezve 

a fürdőnek. A környező településeken megtörténtek a fejlesztések, a konkurencia elhagyta őket. 

Élményt kell nyújtani a vendégeknek. 

 

Koncz Imre képviselő: Véleménye szerint ők csak egy hitelt nyújtanak, ami az építési feltételek között 

szerepel, meg kell térülnie.  

 

Dr. Blága János jegyző: Ha a tavalyi évet veszik az adófizetés alapjául és a fürdő áprilisban hoz erről 

egy megalapozó tanulmányt, valószínűen elgondolkodna a Képviselő-testület, hogy ennyit 

rááldozzon a strandra. Az üzleti terv elfogadása során volt fejlesztési terve a strandnak, 4.500.000 Ft 

szerepelt, amit alapítói támogatásként kap. A tavalyi év költségvetési szempontból sokkal nehezebb 

volt. Májusban ezen el tudnak gondolkozni és pontos számok alapján döntést hozni. 

 

Bere Károly polgármester: Nagyobb gond, hogy rosszak az utak és azt hasonlítják össze az emberek. 

Az út, a napközi konyha, annyi más prioritás van. Nagy probléma, hogy az Uniós és hazai 

fejlesztésekből a strand kimaradt. A munkásszálló építése gazdasági szempontból nagyon fontos. 
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Bere Katalin képviselő: Hol laknak most azok a dolgozók, akiknek munkásszállót szeretnének 

építeni? Vannak olyan füzesgyarmati vállalkozók, akiknél most ott laknak. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Kuka Robotics Kft. felméri a saját berkein belül, hogy ő a nála 

foglalkoztatottak közül hány főt tudna ide átcsoportosítani, esetleg olcsóbban vagy más körülmények 

közé. Ezen kívül a Munkaügyi Központ segítségével készül egy tanulmányt, hogy hogyan lehetne ezt 

külső foglalkoztatottakkal megoldani. A Kuka Robotics Kft-nek jelentős munkaerő hiánya van, így 

elsődleges szempont, hogy ez a 100 fő új foglalkoztatott legyen, főképpen a környékbeli megyékből, 

50 km-es távolságon túlról. Ez egy folyamat, amely alatt, ha meg tudják ők és a Munkaügyi Központ 

mutatni a munkáltatónak, hogy ezt fel tudja tölteni új dolgozókkal, akkor aláírják a szerződést. Ha ez 

megtörténik, az önkormányzatnak lehetősége lesz felvenni a hitelt, majd lesz egy nagy 

ingatlanvagyonuk. Ezen kívül 4-5 embernek tudnak majd állást biztosítani. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez az összeg nem a város költségvetéséből fog kimenni, hiszen látják 

számszakilag a megtérülését.  

 

Koncz Imre képviselő: A pályázat kiírásában vannak a feltételek, még a működési költségeket is 

fedezi a konstrukció.  

 

Dr. Blága János jegyző: A hitel kamata nagyjából abba az 1100 Ft-os éjszakai árba bele van számolva. 

Ez az összeg a minimális bérleti díj. Egy önkormányzatnak is lehet árrése, ha szolgáltatást biztosít, 

úgy gondolja, erre az összegre 20%-ot rá lehet tenni. 

 

Bere Károly polgármester: A helyszínt illetően kér véleményt. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A tanuszoda melletti területtel az a probléma, hogy a szomszédságában 

van az idősek otthona, és eldugott helyen van. 

 

Bere Károly polgármester: A volt költségvetés területe is megfelelő lenne. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az elképzelés a Kossuth u. 60. szám alatt egy L-alakú épület lenne. A 

tanuszoda melletti területre egy U-alakú épület lehetne, melynek a két szárnya a tanuszoda felé mutat. 

Szobák nem néznének az idősek otthonára. Egy ligetes, parkos rész könnyen kialakítható. A Szociális 

otthontól esetleg 6-8 méter területet meg lehetne venni és a kerítést beljebb helyezni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az kivitelezhető, hogy a Kossuth u. 60. számú telekre tervezik meg az 

épületet és ha közben találnak másik helyszínt, építési engedélyt módosítanak? 

 

Bere Károly polgármester: A parkolás egyszerűbben megoldható a fürdő környékén.  Megállapítja, 

hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a munkásszálló építéséről szóló pályázat 

benyújtását, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

ellenszavazat nélkül a munkásszálló építéséről szóló pályázat benyújtását elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Munkásszálló építése iránti kérelem benyújtásáról 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkásszálló iránti támogatásra vonatkozó 

kérelmet nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal útján, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.  

 



 15 

A Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtására tekintettel az alábbi nyilatkozatokat teszi:  

a.) vállalja, hogy beruházási költségek 40 %-át saját forrásból biztosítja; 

b.) a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges anyagi biztosítékok nyújtását a támogatás 

tekintetében vállalja; 

c.) legkésőbb a támogatás iránti kérelem benyújtásáig rendelkezni fog az építendő munkásszálló 

terveivel, amelyekből megállapítható lesz, hogy a munkásszálló megfelel a jogszabályban 

meghatározott feltételeknek; 

d.) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a 

megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás 

megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével 

átdolgozza; 

e.) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés 

megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi; 

f.) a beruházást annak megkezdésétől számított két éven belül befejezi;  

g.) a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal a 

munkaadóval szerződést köt; 

h.) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelmet nyújtsa be. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2018. március 31.  

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy az építkezés a tanuszodával szemben valósuljon 

meg, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 5 igen szavazattal, tartózkodás 

nélkül és 3 ellenszavazattal támogatja, hogy az építkezés a tanuszodával szemben valósuljon 

meg. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2018. (II. 15.) határozata 

Munkásszálló építése iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatok megvalósításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 22/2018. (II. 

15.) határozatának végrehajtásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszi, egyúttal az alábbi 

feladatok teljesítésére kötelezi a polgármestert:  

1) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy munkásszálló iránti támogatási igényt 

nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 

a) a beruházás saját erejének finanszírozására olyan bérleti szerződés kerül megkötésre a 

munkásszállóban munkavállalókat elhelyező munkáltatóval, amelynek ellenértéke fedezi az 

önkormányzat saját forrás igényének, az épületre vonatkozó értékcsökkenés (2 %) értékének 

megfelelő felújítási kiadásoknak, az épület - energetikus által kiadott állásfoglalásban 

meghatározott - várható rezsiköltségének valamint az épület működtetéséhez szükséges 

foglalkoztatotti létszám munkabér és járulék költségének összesített értékét, és 

b) a beruházás saját forrásának finanszírozására olyan bankhitel-konstrukció kerül kialakításra 

bármely hitelintézettől, amelyre a jelen határozat 1. pont a.) alpontjában meghatározott 

szerződés megfelelő fedezetet nyújt. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetése terhére az épület engedélyes terveinek előkészítéséről gondoskodjon.  
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3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy adósságot keletkeztető ügylet iránti 

engedélykérelem kerüljön benyújtásra a Kormányhoz, Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló, 2011. évi CXCIV törvény 10. § (1) bekezdése alapján, amennyiben jelen határozat 1. pont 

a.) és b.) alpontjában meghatározott feltételek teljesülnek és a pályázat a Nemzetgazdasági 

Minisztérium részéről a 22/2018. (II. 25.) határozatban meghatározott feltételekkel támogatásra 

kerül, vagy csökkentett összegben kerül támogatásra, azonban a beruházás megvalósítható úgy, 

hogy az Önkormányzat által biztosítandó saját forrás a beruházás 40 %-át nem haladja meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megvalósítása valamint a 

pályázat benyújtása céljából a jelen határozatban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokat az 

Önkormányzat nevében tegye meg.  

 

Határidő: a pályázat megvalósítása esetén folyamatosa 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester szünetet rendel el. 

 

Hatodik napirend 

 

Előterjesztés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

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

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Az új rendezési terv 

elkészítését egyhangúlag támogatta a bizottság. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: 7.500.000 Ft-ba kerül, melynek másfél év 

alatt kell elkészülnie. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Annyi beruházás lesz a településen, hogy muszáj felülvizsgálni. 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatáról szóló határozatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a településrendezési eszközök felülvizsgálatát elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálja hatályban levő 

településrendezési rendezési tervét.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat beszerzési 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően a versenyeztetést folytassa le.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 
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Hetedik napirend 

 

Előterjesztés Gyógyhely minősítés megszerzéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének. 

 

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

egyhangúlag támogatta. Az a kérdés merült fel, hogy a Gyógyhely kiterjedés a gyógyvizes kúttól 

mekkora kiterjedésben lehet? Szerencsés lenne, ha a Kemping és a sportpálya is beletartozna.   

 

Dr. Blága János jegyző: A gyógyhely kiterjedését a településrendezési tervben kell meghatározni, de 

az ÁNTSZ felülvizsgálja. Először ki kell jelölni a gyógyhelyet, majd ehhez kapcsolódóan egy 

védőterületet. A terület adottságaiból lehet megállapítani, hogy mekkora a gyógyhely, a védőterület 

és ennek hol van a határa. A településrendezési tervbe be fogják építeni és ezt fogja majd az ÁNTSZ 

központi szerve felülvizsgálni, hogy megalapozott-e, hogy gyógyhelynek minősüljön vagy nem. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: 600.000 Ft-ba fog kerülni és véleménye 

szerint ez egy elvi dolog. A bizottság egyhangúlag támogatja. 

 

Dr. Blága János jegyző: Vannak a gyógyhelyekre kiírt turisztikai jellegű beruházási pályázatok, 

amelyeken e nélkül nem tudnának indulni.  

 

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

egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Reméli, hogy nem csak elvi, hanem gyakorlati haszna is lesz a minősítés 

megszerzésének. A gyógyászati központ megléte szükséges a minősítés megszerzéséhez. A Hotel 

Gara is országos gyógyszálló minősítést szerzett. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki 

hozzájárul a Gyógyhely minősítés megszerzéséhez, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Gyógyhely minősítés megszerzéséről szóló határozatot elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Gyógyhely minősítés megszerzése iránti eljárás lefolytatásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő környezetének gyógyhellyé nyilvánítás iránti eljárása megindításra kerüljön.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatása céljából a szükséges 

dokumentációt beszerezze.  

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Nyolcadik napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Előadó: Dr. Blága János jegyző, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
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Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta, 

megadja a szót Vida Imrének. 

 

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

tárgyalta, arra jutottak, hogy néhány helyen szükséges meggyorsítani az ügymenetet. 3 ügyben 

javasoltak korábbi időpontot. Az 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója június 

30-ra, a mezőgazdasági út stabilizálása korábbi időpontban, az önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése korábbi időpontban történjen meg. Ezekkel a módosításokkal a közbeszerzési tervet 

elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Bere Károly polgármester: Megpróbálják majd gyorsítani. A mezőgazdasági út stabilizálásának 

megvalósítását meg fogják vizsgálni, hogy áttehető-e a benzinkút és a temető mögé. Az energetikai 

korszerűsítés kapcsán a napközi konyha felújítását próbálják nyárra ütemezni. Megállapítja, hogy 

nincs több hozzászólás. Aki az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a módosításokkal 

elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési 

Adatbázisban valamint a www.fuzesgyarmat.hu oldalon tegye közzé. 

 

Határidő: 2018. március 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

1. sz. melléklet 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításá

nak 

időpontja 

 a 

közbeszerzé

si szerződés 

teljesítéséne

k várható 

időpontja  

 I. Árubeszerzés         

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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Sárréti Komplex 

Turisztikai 

Centrum 

kialakítása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.10.10. 2019.12.10. nem 

Füzesgyarmat 1. 

számú öblözet 

csapadékvíz 

elvezetésének 

rekonstrukciója 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.09.10. 2019.08.15. nem 

Komplex 

program 

megvalósítása 

Füzesgyarmaton 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.11.07. 2021.12.30. nem 

0599. hrsz.-ú 

mezőgazdasági 

út mechanikai 

stabilizálása 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.10.20. 2020.12.25. nem 

Városi 

környezetjavító 

fejlesztések 

Füzesgyarmaton 

(Zöld város) 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.11.20. 2020.12.25. nem 

Leromlott városi 

területek 

rehabilitációja 

Füzesgyarmaton 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.12.30. 2020.12.25. nem 

Önkormányzati 

épületek 

energetikai 

korszerűsítése 

Füzesgyarmaton 

 

Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2018.10.04. 2019.11.25. nem 

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

------- ---- ---- ----- ----- ------ 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

 



 20 

Kilencedik napirend 

 

Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójáról, valamint Alapító 

Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester; Fehér László, aljegyző; Rácz-Homoki Éva HJVKKI 

igazgató 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Rácz-Homoki Évát. A Szociális és Humánügyek 

Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné 

Czeglédi Mária Tündének.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az Alapító Okirat és 

az SZMSZ esetében kiegészítésről van szó, valamint a szakmai beszámoló elfogadásáról. A bizottság 

mindegyiket egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mindhárom tételt egyhangúlag támogatta 

a bizottság.  

 

Vida Imre képviselő: Nem tudja, hogyan változtak az elmúlt években a könyvtárba járási szokások. 

Jelenleg 8.00-17.00-ig tart nyitva a könyvtár. Ez megfelelő? 

 

Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató: Igen, ez megfelelő, délben sem zárnak be.  

 

Bere Katalin képviselő: A Fürdő, mint társszervezet nagyon köszöni a könyvtár segítségét. Sok 

rendezvényükre nyújtanak segítséget plakátkészítés, tárgyi eszköz bérbeadásával, tevékeny 

munkával. Szeretnék, ha a plusz egy fő dolgozó maradhatna a könyvtárnál. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Támogatják, hogy maradhasson a dolgozó. Köszönik 

szépen a szakmai beszámolót.  

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Dicséretet szeretne mondani, hiszen mindig maximális segítséget 

kapnak. Látszik a könyvtár működésén, hogy szívügyük és évről-évre jobban mennek a dolgok. 

Nagyon értékelendő a Képtárban működő alkotó közösség, gratulál a munkájukhoz. 

 

Bere Károly polgármester: Fontos kihívás előtt áll most a könyvtár, 3 pályázatot sikerült elnyerni. Az 

egyik a zöld város program keretében egy nagyobb felújítás, a másik egy szakmai pályázat. Nagy 

kérdés lesz, hogy a következő időszakban hová pakoljon át a könyvtár.  

 

Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató: Harmadik pályázatuk az E-Magyarország pont, melynek 

keretében eszközök beszerzésre nyertek el pénzt.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Köszönetét fejezi ki a könyvtár létezéséért, nagyon szeret oda 

járni. 

 

Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató: Szeretettel látnak mindenkit a könyvtárban és a Képtárban is. 

Ők Füzesgyarmat értékeit és hagyományait próbálják bemutatni és átadni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki a Hegyesi János Városi 

Könyvtár 2017. évi beszámolóját támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Hegyesi János Városi Könyvtár 2017. évi beszámolóját elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi szakmai 

beszámolójának elfogadása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény (továbbiakban: Könyvtár) fenntartója, a Könyvtár 2017. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rácz - Homoki Éva  

 

Bere Károly polgármester: Aki a Hegyesi János Városi Könyvtár Alapító Okiratának felülvizsgálatát 

támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Hegyesi János Városi Könyvtár Alapító Okiratának felülvizsgálatát 

elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

a Hegyesi János Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény  

Alapító Okiratának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény, alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti módosító okirattal 

módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 

aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma:  /2018.ikt.sz. 

 

Módosító okirat 

 A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata által 2016. február 18. napján kiadott, 909-1/2016. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata 27/2018.(II. 15.) önkormányzati határozatára figyelemmel –a következők 

szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjának kormányzati funkció felsorolása a 082042 és 082043 

kormányzati funkciókkal kiegészülve az alábbiak szerint módosul: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi rézvétel fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

 

2. Az alapító okirat 5.1 pontja kiegészülve a foglalkoztatási jogviszony megjelölésével, az 

alábbiak szerint módosul: 

 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete bízza meg, vagy nevezi ki 

– pályázat útján – 5 évre, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

Foglalkoztatási formája, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Füzesgyarmat, 2018.február 15.  

P.H. 

Bere Károly polgármester 

 
  



 23 

2. sz. melléklet 

Okirat száma: …/2018.ikt.sz. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szitás Erzsébet képtár és Tűzoltó kiállítás 5525. Füzesgyarmat, Kossuth u. 67. 

2 Tájház 5525. Füzesgyarmat, Simonyi u. 1. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési feladatok ellátása a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a) Közgyűjteményi könyvtári tevékenység 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

b) Közművelődési és kulturális tevékenység, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

hagyományok és közösségi, kulturális értékek gondozása 

c) szervezi a város közművelődési tevékenységét,  

d) ellátja a művelődési ház, működtetését, 

e) kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

f) kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok közművelődési tevékenységét. 

g) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

h) Tájház működtetése 

i) Képtár működtetése  

j) Tűzoltó kiállítás működtetése  

k) Helyi és országos rendezvények szervezése 

l) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi rézvétel fejlesztése 
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6 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Füzesgyarmat Város közigazgatási 

területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete bízza meg, vagy nevezi ki 

– pályázat útján – 5 évre, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

Foglalkoztatási formája, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
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Bere Károly polgármester: Aki a Hegyesi János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatát támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül a Hegyesi János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatát elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

a Hegyesi János Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 

aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Bejelentések 

Tízedik napirend 

 

10.1 Autóbusz bérléséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Egy EFOP pályázat keretében van lehetőségük egy új busz vásárlására. A 

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

Bizottság tárgyalta. 

 

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

egyhangúlag támogatta. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A támogatott rész kb. 7.000.000 Ft, az a 

támogatáson felüli továbbbérlés kb. 4.000.000 Ft. A bizottság egyhangúlag támogatja azzal a 

kitétellel, hogy a meglévő buszok közül egy eladásra kerül. Rengeteg kiadás éves szinten az 

üzemanyag, plusz egy busz többletköltséggel jár. 

 

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

az egyik meglévő autóbusz értékesítése esetén támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

nélkül és 3 tartózkodással felülvizsgálatát az autóbusz beszerzését az egyik meglévő autóbusz 

értékesítése esetén elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 
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Autóbusz bérléséről az EFOP 1.5.3.-16-2017-00026 azonosító számú pályázati eljárás 

keretében 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EFOP 1.5.3-16-

2017-00026 azonosító számú pályázati eljárás keretében bérleti szerződés kerüljön megkötésre Ford 

Transit típusú autóbusz tekintetében.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti azonosító számon kapott támogatási összegen 

felül, további egy évre vonatkozóan kerüljön megkötésre a bérleti szerződés és a szerződésben az 

autóbusz maradványértéken való megvásárlására vonatkozó vevőkijelölési jogosultként 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat kerüljön meghatározásra.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az autóbuszra vonatkozó bérleti díj teljes 

futamidő alatti költsége valamint az autóbusz maradványértéke együttesen nem haladhatja meg a 

bruttó 11.000.000 forintot.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

10.2 Tanuszoda névadásáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Nemzeti Sportközpont projektvezetője fordult hozzá ezzel a kéréssel. 

Átadja a szót Vida Imrének.  

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elsősorban személyről 

kell elnevezni a tanuszodát. Az az ötlet merült fel, hogy a Blankenstein család valamelyik 

leszármazottjáról nevezzék el. Hölgyet javasolnának. 

 

Bere Károly polgármester: A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület javaslatát is kikérte. Hasonló 

vélemény érkezett. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Kiserdei Tanuszoda nevet javasolják. 

 

Bere Károly polgármester: A tanuszodának nincs címe, így javasolja, hogy a Blankenstein névről a 

teret nevezzék el. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A megyében egy olimpiai bajnok úszó van, Czene Attila, aki békéscsabai. 

 

Bere Károly polgármester: Nincs kötődése Füzesgyarmathoz. 

 

Koncz Imre képviselő: Korábban a strand elnevezésére kiírtak egy pályázatot. Javasolja most is 

pályázat kiírását a lakosságnak. 

 

Bere Károly polgármester: Pályázat kerül kiírásra 2 javaslattal és egy egyéb lehetőséggel. Az áprilisi 

testületi ülésen meghozzák a döntést. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki a Tanuszoda 

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

tartózkodás nélkül a Tanuszoda névadásáról szóló pályázat kiírását elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2018. (II. 15.) önkormányzati határozata 

Tanuszoda névadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Tanuszoda elnevezése 

tárgyában úgy határoz, hogy lakossági pályázat kerüljön meghirdetésre. A Tanuszoda elnevezésére 

vonatkozó javaslat a Képviselő-testület részéről: Kiserdei Tanuszoda. 

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a tanuszoda elhelyezésére szolgáló közterület 

elnevezésére vonatkozóan a Blankenstein elnevezést fogja érvényesíteni.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tanuszoda építtetőjét, a Nemzeti 

Sportközpontokat a fenti javaslattal keresse meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Vida Imre: A Tanuszodával kapcsolatban van egy észrevétele. Foglalkoztatás körében okozott 

gondatlan károkozás ügyében szeretné, ha a Képviselő-testület feljelentést tenne a műszaki ellenőr 

ellen.  

 

Bere Károly polgármester: Írásos kérést javasol, majd a válasz után eldöntik a következő lépést. 

Valószínűen a műszaki ellenőr nem végzi a munkáját. 

 

Koncz Imre képviselő: Az uszoda nem az önkormányzat tulajdonában van.  

 

Bere Károly polgármester: Írásban jelezni fogják az észlelt problémákat, a műszaki bejárásra ők is 

meg vannak hívva, mint együttműködő partner.  

 

Vida Imre képviselő: Március hónapban nem lesz Képviselő-testületi ülés. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság összeül és tárgyalja a pályázatokkal kapcsolatos teendőket.  

 

Dr. Blága János jegyző: Az ott született határozatok a Képviselő-testület tagjainak is kiküldésre kerül 

majd. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Ezzel az ülést 17 óra 22 

perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


