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Készült: a Közösségi Központban, 2018. május 17-én 16 óra 30 perc kezdettel, Füzesgyarmat
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

LAKOSSÁGI FÓRUMÁRÓL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző, Gazsó Attila bizottsági tag
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Tóth Zoltán református lelkész, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Tőkésné Gali
Mónika Tourinform Körös-Sárrét irodavezető
Napirendekhez meghívottak:
Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Csák
Zsolt műszaki csoportvezető, dr. Jakubek Lilla köztisztviselő, Kőszeghy Ábel okleveles
településmérnök
Lakosság: 41 fő
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a lakossági fórumon megjelenteket.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több pályázaton is sikeresen
szerepelt. Kiemeli az EFOP 1.5.3. „Térségi együttműködés a humán szolgáltatások
fejlesztéséért”című projektet, ahol 250.000.000 Ft-ot nyertek el konzorciumban hat másik
településsel és szervezettel. Az EFOP 3.9.2. „Térségi együttműködés a humán kapacitások
fejlesztéséért” című pályázat keretében 249.680.166 Ft-ot nyertek el hét másik településsel és
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szervezettel közösen. A projektek megvalósítása már megkezdődött és két éven át fog tartani.
Sikerüket abban látja, hogy sikerült maguk megszervezni a konzorciumokat. Köszöni Jegyző
Úr, Jakubek Lilla és az Opus Team munkáját. Az elkövetkező időszakban sok program kerül
majd megvalósításra, sok embert tudnak bevonni a tartalmas és széles körű programokba,
ezek illeszkednek Füzesgyarmat és a térség hagyományaihoz, és segítik az itt élő emberek
fejlődését, önfejlesztését, a közösségi szellem erősítését, tehát magát a közösséget.
Köszönti Kőszeghy Ábel okleveles településmérnök Urat. A településen található egy
használaton kívüli záportározó, mely területet a Kuka Robotics Hungária Ipari Kft. szeretne
hasznosítani. Ennek lehetősége érdekében szükséges a településrendezési terv módosítása,
melyet Kőszeghy Ábel Úr vázol fel. Átadja a szót Kőszeghy Ábel okleveles
településmérnöknek.
A fórum napirendje:
1. Településrendezési terv módosítása
Előadó: Kőszeghy Ábel okleveles településmérnök
Első napirend
Településrendezési terv módosítása
Előadó: Kőszeghy Ábel okleveles településmérnök
Kőszeghy Ábel okleveles településmérnök: Üdvözli a lakossági fórumon megjelenteket.
Ahogy Polgármester Úr is említette, a Garai téri záportározó jelenleg használaton kívüli,
viszont a környékben lakók részére negatív tulajdonságokkal bír. A Kuka Robotics Hungária
Ipari Kft. raktárhelyiségeket szeretne a területre építeni, mindezt 10 méteres védőerdősávval
körülvéve, a környező lakosok nyugalmának megőrzése érdekében. Ennek megvalósulása
esetén nem zavarja sem a lakókat, sem a gyárat. Bemutatásra került a terület műholdas képe
és a területre vonatkozó szabályzási terv. Van egy bizonyos biológiai aktivitási érték, amit a
településen szinten kell tartani. Egy vízfelület alacsonyabb felhasználású, mint egy gazdasági
terület, vannak bizonyos mérőszámok szorzókkal, így ha ezen változtatnak, más helyen
pótolni kell. A tervező ismertette a településrendezési terv módosításának részleteit.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy települési terv módosításához a megjelentek
részéről kérdés, észrevétel nincs. Köszöni Kőszeghy Úrnak a tájékoztatást. Köszöni szépen a
megjelenteknek, hogy eljöttek. A Lakossági Fórumot 17.00-kor bezárja.
K. m. f.
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