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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. április 26-án 16 óra 00 perc kezdettel,
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző, Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Turbucz Róbert
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívottak:
Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Csák Zsolt
műszaki csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens, Szalai Zoltán rendőr ezredes,
kapitányságvezető, Szabó Zoltánné élelmezésvezető
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő jelezte, hogy a mai ülésen
betegség miatt nem tud részt venni. A kiküldött napirendi pontokhoz képest javasolja, hogy a 4.
napirend, Döntés a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató Intézményvezetői
beosztására benyújtott pályázatokról zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, illetve a Nemzeti Földalapba
tartozó földrészletekre vonatkozó megbízási szerződéssel kapcsolatban plusz egy bejelentés kerülne
felvételre. 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
38/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 26-i ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1.

Beszámoló Füzesgyarmat Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szalai Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető

2.

Beszámoló a Napközi konyha munkájáról
Előadó: Szabó Zoltánné élelmezésvezető

3.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester

4.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

5.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről
Előadó: Bere Károly polgármester

6.

Külterületi utak fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester

7.

Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

8.

Vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban
Előadó: Bere Károly polgármester

9.

Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója
Előadó: Bere Károly polgármester

10. A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati lehetőségről
Előadó: Bere Károly polgármester
11. Bejelentések
11.1 Munkahelyteremtő támogatásokról
Előadó: Bere Károly polgármester
11.2 Beszámoló az önkormányzat nyertes pályázatairól
Előadó: Bere Károly polgármester
11.3 Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre vonatkozó megbízási szerződéssel kapcsolatban
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: Varga Károly volt munkatársuk emlékére 1 perces néma gyászszünetet
rendel el. Temetésére hétfőn került sor, az utolsó percekig dolgozott az Önkormányzat berkein belül
(az ülés résztvevői 1 perces néma főhajtással emlékeznek volt kollégájukra).
A két ülés közötti tevékenységek közül két dolgot emel ki. A Kuka Robotics Hungária Ipari Kft-vel
megtörtént a megállapodás, így a munkásszállóval kapcsolatos pályázat is benyújtásra került. A
külterületi úttal kapcsolatos pályázat elnyerte a támogatást. Jegyző Úrral Kecskeméten tárgyaltak a
Vidékfejlesztési Államtitkárságon, ahol kértük a pályázatban szereplő út áthelyezését. Megállapítja,
hogy nincs kérdés, hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Beszámoló Füzesgyarmat Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szalai Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető
Bere Károly polgármester: Tisztelettel
kapitányságvezetőt, akinek megadja a szót.

köszönti

Szalai

Zoltán

rendőr

ezredes

Urat,

Szalai Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető: Tisztelettel köszönti Polgármester Urat és a Képviselőtestület tagjait. A beszámoló anyaga mindenkihez megérkezett, át tudta tanulmányozni, így csak egy
rövid kiegészítést tenne. Az előző évekhez képest Füzesgyarmaton pozitív elmozdulás történt. A
bűncselekmények száma tovább csökkent, 91-ről 83-ra. A közterületi bűncselekmények számának
emelkedése sajnálatos. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma befolyásolja az emberek
közbiztonság érzetét. Ezek alapjában véve garázdaságok voltak, tárgyak vagy egymás ellen kifejtett
erőszakot jelentettek. A 83 bűncselekményen belül a kiemelt bűncselekményeket külön értékelik,
ilyen az emberölés vagy a rablás, ami a településen nem történt. Külön értékelésre kerülnek a lopások,
melyből 35 történt az elmúlt évben. Ebből 9 lakásbetörés volt. 6 garázdaság, 5 testi sértés történt.
Nyomozási eredményük 73,6 %-os. 2018-ban drasztikus szabálysértés- és bűncselekmény csökkenés
figyelhető meg, körülbelül 60 %-al kevesebb történt, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A
közterületi bűncselekmények felderítése 93,3%-os. Tulajdoni és szabálysértések vonatkozásában a
Kapitányság teljes területén 177 eljárás indult, a felderítési eredményesség 52 %-os.
Szabálysértéseknél nincs akkora lehetőség a nyomok rögzítésére. A közlekedésbiztonság
Füzesgyarmaton az ittas vezetők szempontjából érdekes kérdés. 4 súlyos baleset történt és 7
könnyebb sérüléses. 13 olyan baleset volt, ahol az ittas vezető volt a baleset okozója. Ez változatlanul
egy olyan terület, amin dolgozni kell. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyire tudnak,
hassanak oda, hogy ittasan ne induljon el senki. Kiemeli a bűn- és baleset megelőzési területet, úgy
gondolja, hogy ez egy sikerágazat az óvodásoktól az időskorúakig, de a közte lévő korcsoportot
nagyon nehéz elérni. Kéri, hogy ha olyan rendezvény van, bátran hívják őket és támogatják ezt a
munkát. Megköszöni mindenkinek a pozitív hozzáállását, a Képviselő-testület munkáját. A
Belügyminisztérium minden évben egy felmérést tesz közzé, amire Polgármester Úr és a Képviselőtestület választ ad, értékeli az együttműködés színvonalát. Ez Füzesgyarmat Város önkormányzata és
a Szeghalmi Rendőrkapitányság között 4,81-es az 5-ös skálán. Nagyon jó az együttműködés az
Önkormányzat és a Rendőrség között, ezért javasolja, hogy folytassák így tovább a munkát. Köszöni
az iskola, óvoda és egyéb intézmények együttműködését is, külön köszönetet mond a Polgárőrségnek.
Bere Károly polgármester: Köszöni szépen a beszámolót. Megállapítja, hogy nincs kérdés,
hozzászólás. Aki elfogadja a beszámolót Füzesgyarmat Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről,
valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót Füzesgyarmat Város 2017. évi közbiztonsági
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2018. (IV.26.) határozata
a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, valamint a
közbiztonság érdekében tett intézkedések beszámoló elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester
Második napirend
Beszámoló a Napközi konyha munkájáról
Előadó: Szabó Zoltánné élelmezésvezető
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottsága tárgyalta, átadja a szót Kovácsné
Czeglédi Mária Tündének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság a
beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta. A beszámolóban olvasható, hogy diétás étrenddel is
rendelkeznek, hiszen jó néhány gyermeknek van erre szüksége. Mi történik akkor, ha nem áll
rendelkezésre a diétás szakács?
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: Mindent megtesznek, hogy a diétás étrendet biztosítani tudják,
hiszen egyre több gyermek szenved ételallergiában. Az étrendet dietetikus állítja össze. Amikor a
diétás szakács szabadságra megy a dietetikusnak kellene kijönnie Békéscsabáról és felügyelnie a
főzést. Ilyenkor megpróbálják más intézménytől megrendelni az ételt.
Ibrányi Éva alpolgármester: Néhány vendéggel a Napközi konyhán étkeztek, megjegyzi, hogy a
levesnek nem volt íze, nagyon sótlan volt. Kéri, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak arra, hogy az
ételek ízletesek legyenek.
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: Rendelet köti őket, porokat, ízfokozót nem használhatnak, a
gyermekeknek a sót nem tehetik ki. Az ételmintákat el kell tenniük, 72 óráig meg kell őrizniük.
Ibrányi Éva alpolgármester: Sok gyermeket részesítenek ingyenes étkezési támogatásban, aminek
nagyon örülnek, de a céljukat nem érik el, ha a gyermek visszaviszi és nem eszi meg az ételt.
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: A megfelelő alapanyagokat, zöldségeket beleteszik az ételekbe. A
rendeleteket nem ők hozzák, de a beszámolóban megtalálható a rendelet száma.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a Napközi
konyha munkájáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a Napközi konyha munkájáról szóló beszámolót.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2018. (IV.26.) határozata
Beszámoló a Napközi konyha 2017. évi munkájáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum
által működtetett Napközi konyha 2017. évről készült beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Harmadik napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság ülése
elmaradt, így a napirendet nem tárgyalták. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság a jelentést
4 igen szavazattal elfogadta.
Bere Károly polgármester: Megadja a szót Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja az
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 elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozata
A 2018. április 26-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 26-ig lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
Negyedik napirend
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési bizottság tárgyalta, megadja a szót Koncz
Imrének.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A fejezetek közötti helyrekönyvelés
történt meg, így a bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2017. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának
növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

229.753.750 Ft-tal
229.753.750 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

1.794.758.272 Ftban
1.794.758.272 Ftban
0 Ft-ban
0 Ft
0 Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
1.433.435.714 Ft
663.666.491 Ft
102.915.341 Ft
313.049.440 Ft
40.723.439 Ft
147.100.893 Ft
2.041.244 Ft
0 Ft
0 Ft
6.832.714 Ft
0 Ft
12.328.655 Ft
0 Ft
0 Ft
125.898.280 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Törvényi előíráson alapuló befizetések
Előző évi elszámolásból származó befizetések
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
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249.074.110
Ft
124.617.015 Ft
0 Ft
104.713.140 Ft
0 Ft
19.743.955 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2.870.000 Ft
2.600.000 Ft
14.273.955 Ft
165.980.110 Ft
112.248.448 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei rendkívüli önkormányzati
támogatásra 2017. decemberében 16.703.177,- Ft-ot kapott, ellenben a kapott normatív támogatás
csökkent. Jelentős mértékű volt a december 20-ig esedékes helyi iparűzési adó kiegészítésből
származó bevétel, mely több mint 100 millió forint volt. De a mellékletek alapján látható, hogy
minden adónemen többletbevételt értünk el 2017. évben az eredeti előirányzathoz képest. Ellenben a
működési bevételeink a tervezett szint alatt maradtak. A kiadások ugyanilyen összegű változását a
személyi juttatások és annak közterhe, a közfoglalkoztatással járó fizetési kötelezettségek, a
pályázatokkal kapcsolatos kiadások, a dologi terhek jelentették. Előirányzat-módosítás és
átcsoportosítás is szükséges.
(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásai és járulékai előirányzatát 23.113.358
Ft-tal csökkenti, ezen felül működési bevételeit 141.706 Ft-tal növeli az intézmény. 23.242.804 Ft
összeggel az intézményfinanszírozást is csökkenti, a különbözetet jelentő kisértékű tárgyieszközbeszerzésre tekintettel a Beruházásokat 12.258 Ft-tal növeli.
(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott működési bevételeinek 2017. évi
előirányzatát 2.074.608 Ft-tal felemeli, az intézményfinanszírozást pedig 5.091.104 Ft-tal csökkenti.
A működési és felhalmozási kiadásokat mindösszesen 3.016.496 Ft-tal csökkenti.
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 1.793.881 Ft összeggel
csökkennek, kiadásai ugyanezen összeggel módosulnak.
(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei
intézményfinanszírozás miatt nőnek, melynek összege 19.457.901 Ft. A kiadások között
átcsoportosítások történnek.
3. §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint
állapítja meg.
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4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
..............................................
dr. Blága János
jegyző

.........................................
Bere Károly
polgármester
Ötödik napirend

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati
lehetőségről
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Arra tett javaslatot, hogy ebben az évben is a „Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása” elnevezésű alcélra kerüljön benyújtásra a pályázat. A támogatás intenzitása 65 %os. Két lehetőség merült fel, egyrészt a Bajza utca Lehel és Garai utca közötti szakasza, másik
lehetőség a Csokonai utca. Átadja a szót Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag a Bajza utca
Lehel és Garai utca közötti szakaszát támogatja.
Bere Károly polgármester: A tavalyi évben elkészült az Ady utca felújítása, így sikeres pályázat
esetén az a terület renden lenne. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, hogy
az idei évben a Bajza utca Lehel és Garai utca közötti szakaszának felújítása kerüljön benyújtásra a
pályázatban, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázati lehetőségre a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra a
Bajza utca Lehel és Garai utca közötti szakaszának felújítása kerüljön benyújtásra.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2018. (IV.26.) határozata
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati
lehetőségről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra.
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be:
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2018. évei
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Lehel utca Aradi és Pozsonyi utcai szakaszát (hrsz.: 165),
valamint a Bajza utca Lehel és Garai utca közötti szakaszát (hrsz.:261) jelöli ki.
Igényelhető maximális támogatás: bruttó 15.000.000;- Ft
Támogatási intenzitás: 65%
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Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 8.076.923;- Ft
Pályázat benyújtási határideje: 2018. május 2.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Bere Károly polgármester
Hatodik napirend
Külterületi utak fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Eredményes volt a tavalyi „Külterületi utak fejlesztése” című
önkormányzati pályázat. A Réti tanyai részre lehetett gyorsan benyújtani a pályázatot, de célszerű
lenne áthelyezni. Tárgyalást folytattak a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkárságával,
hogy áthelyezhető-e a pályázat megvalósítási helyszíne. Sok dolgot véghez kell vinni az
áthelyezéshez, de 1 évet kaptak a megvalósításra. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta,
átadja a szót Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag támogatja a
változtatást.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy a meglévő híd el fogja-e bírni a megnövekedett
forgalmat?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A tervező szakvéleményét ki kell majd kérni.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a
Külterületi utak fejlesztésére elnyert támogatás felhasználásának módosítását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a Külterületi utak fejlesztésére elnyert támogatás
felhasználásának módosítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2018. (IV. 26.) határozata
a külterületi közutak felújítására vonatkozó támogatáshoz kapcsolódó változás bejelentéssel
kapcsolatos feladatokról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a „Nyugati
elkerülő út megvalósítása” projekthez szükséges földterületek megvásárlásához. Megbízza a
Polgármestert az ingatlan értékelési szakvélemény elkészítetésére, illetve a földtulajdonosokkal való
tárgyalásra.
Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az útszakasz
külterületté nyilvánítása, illetve a termőföld más célú hasznosításának bejegyeztetése és a „Nyugati
elkerülő út” projekt tanulmánytervének elkészítése érdekében. Amennyiben az érintett intézkedések
megvalósíthatóak, a támogatási okirattal rendelkező VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati kódszámú
„0599. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése” elnevezésű pályázat kerüljön átdolgozásra
a „Nyugati elkerülő út megvalósítása” címmel és a változás bejelentés iránti kérelem kerüljön
benyújtásra.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul a 2711 hrsz. belterületi önkormányzati út
külterületté nyilvánításához.
Felelős: Csák Zsolt, műszaki csoportvezető
Határidő: értelem szerint
Hetedik napirend
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
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: Az eredeti szerződés területe változott,
több kistérség csatlakozott hozzá. Ez egy technikai módosítás, így a bizottság egyhangúlag támogatja.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a Víziközmű
szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadja a Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési
szerződés felülvizsgálatát.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
44/2018. (IV. 26.) határozata
Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű rendszer) vonatkozó, jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést valamennyi mellékletével
együttesen.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bere Károly polgármestert a szerződés aláírására.
A Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a
szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért
Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérletiüzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös
képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy BMR víziközmű rendszerre vonatkozó,
bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési
engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a
jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás
keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő
teljesítését.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: 2018. május 31.
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Nyolcadik napirend
Vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban
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: A rendelet szerint a szolgáltató
továbbszámlázza az igénybe vevők felé a díjat. A díj mértékére mérés alapján hivatkozik, de nem
értelmezhető, hogy mi alapján.
Dr. Blága János jegyző: Az Alföldvíz Zrt. által leírt szempontok alapján úgy kerül meghatározásra,
hogy a tavalyi vízmennyiséghez igazítják és a víztisztító rendszer hatásfokával ezt torzítják. Ezt
követően határozzák meg a vízterhelési díjat, melynek legalább 2 Ft-ot el kell érnie. Tavaly ez 1,6-ra
volt beállítva, így 25%-os az emelés. Az önkormányzati és hatósági szektornál ez egy jóval nagyobb
emelés. Ha a tavalyi évben esetleg rosszul állapították meg a díjat a tavaly előtti adatok alapján és
tavaly több víz használódott el, vagy alacsonyabb volt a tisztító hatásfoka, mint amit a tavaly előtti
adatokból becsültek, akkor természetesen torz számok jönnek ki. A megtakarítással és a túlfizetéssel
is úgy számolnak, hogy azt a következő évben is ráhárítják a lakosságra és az önkormányzatra. Ezért
alakulhatott úgy, hogy közel 200 %-os az emelkedés. Valószínűen tavaly rosszul becsültek a tavaly
előtti adatok alapján.
Koncz Imre képviselő: A törvény nem szabályozza, hogy ezt a díjat hogyan lehet továbbterhelni.
Biztos, hogy valami gond van, hiszen háromszoros díjakról van szó, háromszorosára pedig nem
növekedhet a vízfogyasztás. Ráadásul a szennyezőanyagok után kell fizetni, nem a víz után.
Dr. Blága János jegyző: Vagy a vízmennyiség becslését rontották el vagy a szennyezőanyagok közé
bekerült valami, ami eddig nem minősült annak. Ki lehet kérni a megalapozó számításokat. Az idei
tényadatok alapján túlfizetés esetén jövőre ezt vissza kell adják.
Koncz Imre képviselő: Ők egy belső szabályzat alapján dolgoznak, de a mérési hibát nem
számlázhatják tovább.
Dr. Blága János jegyző: Ki lehet kérni a számítási módszerüket, illetve a számítás alapjául szolgáló
számokat.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Az összeg nagyságrendjét kellene felmérni.
Koncz Imre képviselő: Ez a fogyasztónál évi 1000 Ft-ot jelent körülbelül. Nem az összeg nagyságáról
van szó, csak maga a módszer, amit nem is indokoltak meg.
Bere Károly polgármester: Javasolja a napirend elnapolását, részletes tájékoztatást fognak kérni. Aki
támogatja a Vízterhelési díjak mértékével kapcsolatos napirend elnapolását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a Vízterhelési díjak mértékével kapcsolatos napirendet elnapolja.
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Kilencedik napirend
Füzesgyarmati egészségügyi szolgáltatók beszámolója
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottsága tárgyalta. Már harmadik éve
hívják össze az egészségügyi dolgozókat, hogy mondják el problémáikat, számoljanak be
munkájukról. A 1,5 órás beszámolóról készítettek egy összefoglalót, amit mindenki megkapott. Most
történik az Egészségügyi Központ felújítása, mely során a felmerült problémák egy részét próbálják
megoldani. Átadja a szót Dr. Blága Jánosnak, hogy foglalja össze a beszámolókat.
Dr. Blága János jegyző: Kisebb karbantartási munkák elvégzését hiányolják az egészségügyi
dolgozók, amelynek érdekében kéri Ügyvezető Urat, hogy nagyobb figyelmet fordítson az
Egészségügyi Központ belső terére. Az egészségügyi szolgáltatók szeretnének egy biztonsági őrt, aki
csendet és rendet tart a folyósón, mert van olyan nap, hogy 100-120 betegük van. Az ügyeleti
ellátással kapcsolatban vannak problémák, próbálják úgy megszervezni, hogy minden nap teljes
részében el legyen látva a lakosság. Több háziorvos és a gyermekorvos is a megelőzésre hívta fel a
figyelmet. Ez nagyon szűken összefoglalva a beszámoló. A bizottság nem szavazott róla.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Reggel 7.00-tól 15.00-ig mindig kellene, hogy tartózkodjon orvos az
Egészségügyi Központba, illetve otthon készenléti időben rendelkezésre kell, hogy álljanak. Ennek a
szorgalmazását kéri, hogy ez valóban így legyen.
Bere Károly polgármester: Dr. Nagy Vilmos rendelési ideje már ennek megfelelően került
meghatározásra. Valószínűen akkor van gond, amikor Vilmos doktor úr szabadságon van és a
helyettesítést mindenki a saját rendelési idejében tartja.
Ibrányi Éva alpolgármester: Köszöni az orvosoknak a lelkiismeretesen végzett munkájukat. A
rendelőben tényleg nagy a zaj, de nem gondolja, hogy ezt egy biztonsági őrrel meg lehet oldani.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A háziorvosok keze sokszor meg van kötve, hogy milyen vérvizsgálatot
írhatnak ki. Vannak magánlabor lehetőségek, ahol ezeket a vizsgálatokat 1500 Ft-ért elvégzik. Esetleg
velük külön szerződést lehetne kötni, a feltételek után érdeklődni.
Ibrányi Éva alpolgármester: Az egészségügyi intézményekben, kórházakban elismerik az
eredményeiket?
Zs. Nagy Sándor képviselő: Nem biztos, hogy elfogadják, de annak hatására ott is elvégzik a
szükséges vizsgálatokat. Aki szeretne, tudna élni a lehetőséggel helyben is.
Bere Károly polgármester: Utána fognak járni a lehetőségnek. Megállapítja, hogy nincs több kérdés,
hozzászólás.
Tízedik napirend
A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati lehetőségről
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadja a szót Koncz
Imrének.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A pályázat alumínium színpad
megvásárlást takarja, amely 10.000.000 Ft-ba kerülne, 1.000.000 Ft önrésszel. A bizottság
egyhangúan támogatja a pályázat benyújtását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázat benyújtását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatja a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című
pályázat benyújtását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2018. (IV.26.) határozata
a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati lehetőségről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere – a
belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –hirdetett pályázati felhívás
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a)
pont szerint „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Támogatási igény: 9 052 560,- Ft
Felajánlandó önerő: 1 005 840,- Ft
Pályázat benyújtási határideje: 2018. április 29.
A támogatási kérelem sikeres elbírálása esetén a felhívásban foglalt kötelezettségeket magára nézve
elismeri és betartja. A szükséges önerőt 2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2018. április 29.
Felelős: Bere Károly polgármester
Bejelentések
Tizenegyedik napirend
11.1 Munkahelyteremtő támogatásokról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Beszámoló az elmúlt években nyújtott munkahelyteremtő támogatásokról,
valamint a visszafizetések helyzetéről. A Szociális és Humánügyek Bizottsága tárgyalta, átadja a szót
a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A beszámolót a
bizottság elfogadta.
Dr. Blága János jegyző: Megpróbálja az Önkormányzat behajtani a kintlévőségeket, viszont a házak
elárverezéséhez nem kezdtek hozzá. A behajtással kapcsolatban mindent megtesznek, remélhetőleg
jövő évre ennek egy része megtérül az önkormányzat részére.
Bere Katalin képviselő: Köszöni, hogy elkészítették a jelentést. A három szolgáltató nem is válaszol
a megkeresésükre, akiknél összesen 4 000 000 Ft kintlévőség van. Első sorban részletfizetési
egyezséget szeretnének velük kötni. Javasolja, hogy a dolgozóknak ajánlják fel az adósság 10%-át
eredményességi juttatásként.
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Vida Imre képviselő: A köztartozás adó módjára behajtható.
Dr. Blága János jegyző: Nem, ez nem adó módjára behajtható tartozás. Törvény szabályozza, hogy
mely állami bevételeket lehet adó módjára behajtani, de az önkormányzat által nyújtott támogatás
nincs közte. Ettől függetlenül megpróbálják behajtani.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki támogatja ezen a
soron lévő kintlévőségek sikeres behajtása esetén 10 %-ának átadását a dolgozóknak, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatja a kintlévőségek sikeres behajtása esetén 10 %ának átadását a dolgozóknak.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018. (IV.26.) határozata
Munkahelyteremtő támogatásokról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat által
nyújtott munkahelyteremtő támogatásokból származó visszafizetések kezeléséről szóló beszámolót.
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy dolgozzon ki olyan érdekeltségi rendszert, amelynek keretében a
kintlévőségre vonatkozó végrehajtási eljárások hatékonnyá tétele valósul meg, azzal, hogy az
érdekeltségi rendszerből a végrehajtást végző köztisztviselők díjazására legfeljebb a végrehajtott
összegek 10 %-a fordítható.
Határidő: 2018. folyamosan
Felelős: Bere Károly polgármester
11.2 Beszámoló az önkormányzat nyertes pályázatairól
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottsága tárgyalta, átadja a szót a bizottság
elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A beszámolót a
bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.
Bere Károly polgármester: A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol.
Vida Imre képviselő: Bármilyen szabálytalanság esetén, a visszafizető az Önkormányzat?
Bere Károly polgármester: Természetesen igen, de ha olyan szabálytalanság van, akkor a kivitelező
fizet.
Vida Imre képviselő: Nem látja, hogy hogyan haladnak a dolgok, milyen megbízási szerződések
készültek el, milyen kifizetések történtek?
Bere Károly polgármester: Az EFOP pályázatok kezdődtek el, illetve az Egészségügyi Központ
felújítása. Az EFOP pályázattal kapcsolatban nagyon sok kisebb tétel van.
Dr. Blága János jegyző: A bizottsági értékhatárt meghaladó megbízás nem történt.
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Bere Károly polgármester: Személyi jellegű megbízások, projektmenedzsment, képzések
leszervezése történt meg.
Bere Katalin képviselő: A beszámolóból hiányolja a megvalósítási határidők feltüntetését. Örül, hogy
eredményesen szerepeltek a pályázatokon, sok pénzt sikerült elnyerni. Gazdagodjon, szépüljön belőle
a város, a közösségi élet.
Koncz Imre képviselő: Az elnyert összeg egy része nem fog látszódni, hiszen képzésekre fordítandó.
Dr. Blága János jegyző: 900.000.000 Ft infrastrukturális beruházásokra vonatkozik, például Hivatal
épülete, Napközi konyha felújítása, Főtér, Sársziget.
Bere Károly polgármester: A humán erőforrás fejlesztése programba nagyrészt olyan projektelemek
kerültek, amiket eddig is megvalósítottak, így megtakarítás fog megjelenni.
Dr. Blága János jegyző: Az „E” betűvel kezdődő pályázatok 10 %-át lehet infrastrukturális
beruházásra fordítani.
Bere Károly polgármester: Az Egészségügyi Központ felújítása már elkezdődött, mely különböző
eszközök beszerzését is takarja, A Sárréti Komplex turisztikai centrum kialakítása a Sportpályán fog
megvalósulni, amely még nem kezdődött meg. A csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója kapcsán
a mai napon volt itt mérnök Úr és jelentette be, hogy eredményes tárgyalásokat folytattak. Néhány
napon belül elkészülnek a tervek, majd a Közbeszerzési Bizottság össze fog ülni. A Városi
környezetjavító fejlesztések projekt hamarosan a Képviselő-testület elé fog kerülni, melynek
köszönhetően meg fog újulni a városközpont. A Komplex program megvalósítása Füzesgyarmaton
című projekten belül többek között családi napok, táncház, szociális munka valósul meg, amely 2
évre szól. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton pályázaton belül a
Polgármesteri Hivatal és a Napközi Konyha kerül felújításra. A Külterületi mezőgazdasági út
fejlesztése projekt keretében valósul meg az elkerülő út. A Térségi együttműködés a humán
szolgáltatások fejlesztéséért pályázatban különböző felzárkóztatási programok, rendezvények
lesznek. A Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért című projektben képzések
valósulnak meg. A Mentális egészségfejlesztési programok megvalósítása Füzesgyarmaton az
Egészségfejlesztési Iroda 2 éves programja. A Nemzeti Szabadidős-egészség programban egy futókör
és egy kültéri kondipark telepítését nyerték el. Van még egy aszfaltozási program, valamint egy másik
pályázat, amelyben konzorciumi partner az Önkormányzat
Zs. Nagy Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy hol kerülnek felépítésre a bérlakások?
Bere Károly polgármester: Balázsi László unitárius lelkész által felvetett a Széchenyi és a Petőfi utca
sarkán lévő telek, melyet meg lehetne vásárolni. Lehetőleg frekventált helyen kellene felépíteni a
lakásokat.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Korábban volt már szó a Jókai utca 5. szám alatti telekről is vagy
a Gacsári utcai telkekről.
Bere Katalin képviselő: A Sárréti Komplex Turisztikai Centrum kialakításának építésével
kapcsolatban még nem történt kifizetés, viszont műszaki ellenőr kifizetése már szerepel.
Bere Károly polgármester: Valószínűen ez tervezési költség. Megállapítja, hogy nincs több kérdés,
hozzászólás.
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11.3 Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre vonatkozó megbízási szerződéssel
kapcsolatban
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Az általuk művelt állami földekkel kapcsolatban 1350 Ft/AK/év díjat
kérnek tőlük, melyre összesen 550.800 Ft-ot kell fizetni.
Koncz Imre képviselő: Eddig mennyi volt ez a díj?
Bere Károly polgármester: Ugyanennyi volt.
Koncz Imre képviselő: Mi történik, ha nem kötik újra a szerződést?
Dr. Blága János jegyző: Akkor 15 ha földdel kevesebbet tudnak művelni, így arányosan csökkenteni
kell a mezőgazdasági programban dolgozók létszámát, valamint évente kb. 1.500.000 Ft földalapú
támogatástól esnek el.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A földalapú támogatás összege visszakerül az
Önkormányzathoz vagy visszaforgatásra kerül?
Bere Károly polgármester: Az önkormányzathoz kerül.
Koncz Imre képviselő: Mennyi időre kerül megkötésre a szerződés?
Bere Károly polgármester: 1 év. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre vonatkozó megbízási szerződés megkötését, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatja a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekre vonatkozó
megbízási szerződés megkötését.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2018. (IV. 26.) határozata
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek megbízási szerződés útján történő hasznosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés útján hasznosítja a
jelen határozat melléklete szerinti ingatlanjegyzékbe foglalt, Nemzeti Földalapba tartozó
földterületeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földterületekre vonatkozó megbízási
szerződést kösse meg és vállalja, hogy a termőföldek után összesen 1350 forint/AK/év díjat megfizet.
Felelős: Bere Károly, polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet a Képviselő-testület 47/2018. (IV. 26.) határozatához
Település
Füzesgyarmat
Füzesgyarmat
Füzesgyarmat

Helyrajzi szám
0188/6
0226/28
0486/7

AK érték
66,01
39,17
10,63

Térmérték (ha)
4,0444
2,2870
0,7703

Művelési ág
Szántó
Szántó
Szántó
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Füzesgyarmat
Füzesgyarmat

0715/24
0780/3

152,40
139/76

4,8691
6,6871

Szántó
Szántó

Suchné Szabó Edit képviselő: A közfoglalkoztatottak részére oktatás folyik. Milyen képzésen
vesznek részt, meddig tart, valamint miért nem télen folyik az oktatás? Tavasztól őszig van az aktív
időszak, amikor fontos lenne minden nap a munkájuk. Ezt nem lehetne központilag koordinálni,
jelezni az irányító hatóság felé?
Bere Károly polgármester: Ezt a Munkaügyi Központ szabja meg. 6 hetes képzésekről van szó.
Suchné Szabó Edit képviselő: A szakemberhiány sajnos jelen van. Olyan képzést kapnak, melynek
következtében tényleges szakmai tudással fognak rendelkezni?
Bere Károly polgármester: Ezt nem tudja így megítélni, első sorban a tanulás fontosságára próbálják
felhívni a figyelmet.
Suchné Szabó Edit képviselő: Van olyan kimutatás, hogy a munkaerőpiacra az évek során hogyan
tudtak visszaintegrálódni a foglalkoztatottak?
Bere Károly polgármester: 400 közfoglalkoztatottal kezdtek, most 280 fő körül van a számuk, így
Füzesgyarmaton 120 fő kiment a közfoglalkoztatásból az elmúlt évek során.
Dr. Blága János jegyző: Ezt a létszámot a következő években valószínűen tovább kell csökkenteni.
Suchné Szabó Edit képviselő: Az Amondó helyi újság rendszeresen késik, többször volt már, hogy
olyan program jelent meg, ami már aktualitását veszítette. Mi ennek az oka? Valamint koordinálni
kellene a fotó méretét, hogy mindenki egységesen kapjon teret.
Suchné Szabó Edit képviselő: Nem az említett 2 személyre gondolt, hanem azokra, akik rendszeresen
küldenek cikkeket.
Bere Károly polgármester: Számára nem szimpatikus a cikkek küldése. Klasszikusan senkinek sem
kellene cikket küldenie, a Képviselő-testület döntéseiről, közérdekű közleményekről kellene szólnia
az újságnak. Itt a civil és egyéb szervezetek maguk írják a cikkeket, ez egy hagyomány, amit nem
lehet rövid idő alatt megváltoztatni.
Bere Katalin képviselő: Az elmúlt időszakban többször megkeresték, hogy a településre bevezető
utak minősége kritikán aluli. A bucsai út az, amelyre leginkább ráférne a felújítás. Nem az a megoldás,
hogy 20 km/h táblát helyeztek ki. Az utak állapota tovább fog romlani. Az elmúlt egy év Közútkezelő
Kht-nak küldött és kapott leveleket szeretné megnézni. Nagyon sokan járnak azon az úton, így
valamilyen megoldást találni kellene.
Bere Károly polgármester: Több levelet írtak már az ügyben. Március végén Kláricz János Bucsai
polgármesterrel és Csordás László Kertészszigeti polgármesterrel közösen írtak. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak, a Közlekedési KHT-nak és külön megkérték Takács Árpád
kormánymegbízott Urat, hogy járjon el az ügyben. Egy kis kátyúzás azóta történt. A Gulyás Gergely
féle Lakossági fórumon is felvetődött a probléma. Válaszként kapták, hogy a Kormány szándéka
szerint a nagy utak felújítása után rátérnek a kisebbekre.
Dr. Blága János jegyző: Az utolsó állapot szerint az önkormányzat azt is felajánlotta, hogy vesznek
aszfaltot.
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Bere Károly polgármester: A tavalyi év folyamán 4-5 km-t megcsináltak, nagyjából járhatóvá tették
az utat. Hullámos volt, de eltűntek a kátyúk. Most ez kilyukadt újra.
Bere Katalin képviselő: Ezen az úton érkeznek a Kempingben a vendégek is, akik lakókocsit húznak.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez már tényleg tűrhetetlen. Vagy aláírásba kell kezdeni vagy valamit ki
kell találni.
Bere Károly polgármester: Amikor találkozik Kormánymegbízott Úrral vagy Képviselő Úrral
beszélni fog nekik erről és a Képviselő-testületnek be fog számolni a válaszról. Megállapítja, hogy
nincs több hozzászólás. Ezzel az ülést 17 óra 20 perckor bezárja.
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