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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. május 24-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, 

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, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Rácz-Homoki Éva Hegyesi János 

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Kovács Márton Kastélypark Fürdő és 

Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft. ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Papp Ágnes 

jegyzői referens, Mata Zoltán előadó, Pozojevich Miklós közművelődés szervező, Dr. Külüs 

Hajnalka fogorvos, Dr. Schweiczer Ildikó Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály osztályvezető, Barta Tibor Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

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

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Suchné Szabó Edit és Koncz Imre képviselők 

jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. A kiküldött napirendi pontokhoz képest javasolja, 

hogy a Zsidó Temető felújításával kapcsolatos támogatási lehetőségről plusz egy bejelentés kerüljön 

felvételre. Kéri, hogy aki a kiegészítéssel a napirendi pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2018. (V. 24.) határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 24-i ülésén az alábbi 

napirendeket tárgyalja meg:  
 

1. Előterjesztés az I. számú fogorvosi körzet betöltéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

2. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséről 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról, a keletkezett 

pénzmaradvány jóváhagyása 

Előadó: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető 

 

4. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 

 

5. Előterjesztés a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 

 

6. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló 

Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező 

 

7. Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi 

munkatervéről és szolgáltatási díjairól 

 Előadó: Rácz-Homoki Éva, intézményvezető 

 

8. Előterjesztés közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedésekről 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

9. A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

10. Előterjesztés Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának, szerkezeti- és szabályozási 

tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

11. Az anyakönyvi és egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló rendeletek felülvizsgálatáról 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

12. Útépítésekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 
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13. Bejelentések 

 

13.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

    Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

13.2 A „Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató” által meghirdetett pályázati 

lehetőségről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti tevékenységek közül két dolgot emel ki. Részletesen 

fogják tárgyalni a Munkaügyi Központtal kapcsolatos tárgyalásokat a közfoglalkoztatás 

átalakításával kapcsolatban. A két ülés közötti időszakban több alkalommal volt ellenőrzés 

Füzesgyarmaton. Május 16-án tárgyalást folytatott Dr. Halasi György nőgyógyásszal, aki lehetséges, 

hogy Dr. Zákány Zsoltot tudja majd helyettesíteni. Időközben Dr. Zákány Zsolt is jelezte, hogy a 

továbbiakban is dolgozna a településen, vele hétfőn fog egyeztetni. Megállapítja, hogy nincs kérdés, 

hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Előterjesztés az I. számú fogorvosi körzet betöltéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Külüs Hajnalka fogorvost. Az előterjesztést a 

Szociális és Humánügyek Bizottsága tárgyalta, átadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egy tájékoztató 

anyagot kaptak a doktornőtől, de itt a Képviselő-testületi ülésen bővebben is be tud mutatkozni. A 

bizottságnak egy szándéknyilatkozatot kellett elfogadnia, amit egyhangúlag támogattak. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Dr. Külüs Hajnalka fogorvosnak, kéri, hogy mutatkozzon 

be. A praxis meg volt hirdetve, amire jelentkezett. Korábban már két alkalommal találkoztak és úgy 

látja, hogy jó kapcsolat fog kialakulni. 

 

Dr. Külüs Hajnalka fogorvos: Üdvözöl mindenkit. 2001-ben szerzett fogorvosi diplomát. Stabil 

családi háttérrel rendelkezik, 2 gyermeke van. 2004 óta egy iskolában dolgozik fogorvosként, ahol 

elsősorban a gyermekeket és az ő családtagjaikat látja el. Fogszabályzással is szeretne foglalkozni. 

Minden tanév elején önkéntes alapon indítanak egy programot az iskolában, állapotfelmérés 

keretében történik meg a szűrés. 15-20 perces előadást is szokott tartani, elsősorban a szájhigiéniával 

kapcsolatban, valamint a dohányzás káros hatásairól. Elsődleges céljuk, hogy a gyermekek úgy 

kerüljenek ki az iskolából, hogy szép fogazattal rendelkeznek. Kidolgozott témái célzottan azoknak 

a korcsoportoknak szólnak, ahol megtalálja a hallgatóságot. A szülőktől pozitív visszajelzéseket 

kapott. Nagyon szívesen elkezdené a helyi iskolában is ezt a programot. Fontos, hogy ne fájdalommal 

kezdjék a kapcsolatot a gyerekekkel, így egy egészen másfajta kapcsolat alakulhat ki. Szívesen 

válaszol, ha van hozzá kérdés. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Örömmel hallja, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata befogadó az egészségügyi előadásokra és a prevencióra, 

hagyománya van a településen. Örülne, ha nem csak az iskolában, hanem a lakosság fele is tartana 
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előadásokat. Köszöni szépen előre is az együttműködést, örömmel veszik, hogy jelentkezett az 

állásra. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Fogszabályzással kapcsolatban lenne kérdése. Amikor a 

diákok középiskolába kerülnek, csak ott vehetik igénybe, ahol tanulnak vagy ez Füzesgyarmaton is 

lehetőség lenne? 

 

Dr. Külüs Hajnalka fogorvos: Be szeretné vezetni helyben is a fogszabályzás lehetőségét. 

 

Dr. Blága János jegyző: Gyakorlati helyet keresnek Doktornőnek, hogy a fogszabályzáshoz 

szükséges szakképzettségét meg tudja szerezni. Így már kisgyermek korban megoldható lenne 

Füzesgyarmaton is a fogszabályzás. 

 

Dr. Külüs Hajnalka fogorvos: 1-4. osztályban már most tudja végezni a kivehető fogszabályzást. 

 

Bere Károly polgármester: Amennyiben sikerül a pályázat, egy sokkal jobb infrastruktúra fog 

rendelkezésre állni helyben.  

 

Dr. Külüs Hajnalka fogorvos: Utánanézett, hogy a környéken röntgen centrum nincs, így ennek a 

beszerzése fontos lenne, hiszen ez egy alapvető diagnosztikai eszköz. 

 

Bere Károly polgármester: Köszöni szépen a bemutatkozást. Megállapítja, hogy nincs több kérdés, 

hozzászólás. Aki támogatja az I. számú fogorvosi körzet betöltését, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja az I. számú fogorvosi körzet betöltését. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2018. (V. 24.) határozata 

Az I. számú fogorvosi körzet betöltésével kapcsolatban 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2016 (XI.25.) számú rendeletének III. mellékletében 

meghatározott, 1. számú háziorvosi körzet betöltésére, 2018. szeptember 1-től Dr. Külüs Hajnalka 

fogorvos részére közalkalmazotti kinevezést kíván adni az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény 2/B. § (7) bekezdése alapján. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Második napirend 

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Gyámhivatal munkatársát. A Szociális és 

Humánügyek Bizottsága tárgyalta. Átadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az értékelést minden 

évben el kell készíteni. Köszöni a szakembereknek, hogy elkészítették beszámolójukat. További jó 
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munkát kíván nekik, ha bármiben segíthetnek Jegyző Úrhoz és a jegyzői referenshez lehet fordulni. 

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az értékelést. 

 

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

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelését, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelését. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2018. (V.24.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékelése 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti- 

és gyermekvédelmi feladatellátásáról a határozat melléklete szerinti átfogó értékelést elfogadja. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az értékelést küldje 

meg a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály részére. 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Melléklet Füzesgyarmat Váron Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2018.(V. 24.) 

önkormányzati határozatához. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatellátásának átfogó értékelése, a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

10. számú melléklete alapján 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

 

Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 

1997. évi XXXI. törvény 18-21. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

többszörösen módosított 8/1998. (IV.23) Kt. sz. rendelete alapján a szociális csoporton keresztül 

biztosítja a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátását. 

 

    

 Korcsoport (év) Létszám  

      

 0-3 191  

 4-6 141  

 7-14 386  

 15-18 284  

 19-60 3292  

 61+ 1397  

 Összesen 5691  
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A pénzbeli és természetbeni ellátások formái: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás  

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

- beiskolázási segély 

- szünidei gyermekétkeztetés 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

E kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális 

helyzete alapján jogosult: 

- az 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (5) bek. A) és B) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményére 

- kötelező tankönyv térítésmentességére 

- egyszeri gyermekvédelmi kedvezményre 2017. évben augusztus és november hónapban 

gyermekenként 6.000.-Ft., HH-HHH gyermekek részére 6.500.-Ft. összegű Erzsébet-

utalvány formájában (természetbeni juttatásként) került kifizetésre 

- hátrányos helyzet illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosultsága megállapítása 

 

2017. évben 190 gyermek részére állapítottunk meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot.  

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételei 2017. évben valamennyiben 

változtak. Az egy főre eső jövedelem értékhatára, mint jogosultsági feltétel, a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 130 %-ról 135%-ra (jelenleg: 38.475.-Ft.) családban élő esetében, egyedülálló 

szülő illetve törvényes képviselő gondozza, vagy tartós beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 

esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 140 %-ról 145 %-ra (jelenleg: 41.325.-Ft.). 

emelkedett. 

 

A kedvezményre való jogosultság megállapítása egy évre szól. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak száma a minimálbér emelkedés miatt 

folyamatosan csökken, az elmúlt évekhez képest. 

 

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 

Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás központilag került finanszírozásra. 2017. augusztus és 2017. 

november hónapban 189 gyermek részesült ebben a támogatásban. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

Hátrányos helyzet megállapításánál a három megalapozó feltételből, ha egy fennáll, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításánál a három feltételből kettőnek kell megfelelni, valamint, a gyermek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

 

A hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása során a hatóság az alábbi 

feltételeket vizsgálja a gyermek illetve szülei tekintetében:  

 

1) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

  

2) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

 

3) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

 

A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái: 

- étkeztetés ingyenes, a bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8 évfolyamán  

- tankönyvellátás,  

- oktatás, a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a tanulók felzárkóztatásáról 

- művészetoktatás, az alapfokú művészetoktatásban térítési díjat nem kell fizetni 

- szakképzés, szakiskolában – nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató oktatás 

szervezhető, melynek sikeres befejezése után a tanuló a szakképzési évfolyamon készülhet fel a 

szakmai vizsga letételére 

- kollégiumi ellátás, a kollégium pedagógiai programjában határozza meg a tanulóknak szervezett 

felzárkóztató, tehetséggondozó és a társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái: 

A fentiekben felsorolt támogatási formákon túl:  

- kötelező óvodai felvétel, az óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét, ha az a harmadik 

életévét betöltötte 

- iskolaválasztás, a felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni 

- oktatás, minden esetben ingyenes az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, bele értve az 

első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is 

- útravaló ösztöndíj programban való részvétel, mely pályázat útján nyerhető el, és a programba 

bekerülő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a diák, 

mind a mentor havi ösztöndíjban részesül 

 

2017. évben hátrányos helyzet megállapítása 85, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 2016. 

évben 25., 2017 évben 15 gyermek részére került határozattal megállapításra. Itt is csökkenő 

tendenciát mutat a jogosultak száma.  

 

Iskolakezdési támogatás 

Ez a támogatási forma települési támogatás keretén belül került megállapításra Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló12. §-a alapján. 

2017. évben összesen 4.250.000.-Ft-ot fordítottunk erre a támogatási formára. 

 

Gyermekétkeztetés 

A bölcsődei, az óvodai és általános iskolai gyermekétkeztetést az önkormányzat a Füzesgyógy Kft. 

közreműködésével biztosítjuk. 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

2017. évben minden iskolai szünidő munkanapjain a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére déli meleg főétkezést kell biztosítani az önkormányzatoknak.  

 

Minden szünidő előtt esetileg nyilatkoztatjuk az érintett családokat az igénybe vétel feltételeiről és 

lehetőségéről, mert sajnos tapasztaljuk, hogy hajlamosak elfeledkezni a szülők a nyilatkozatok 
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kitöltéséről. Ez által figyelemmel tudjuk követni, hogy a rászorulók minél nagyobb arányba vegyék 

igénybe a lehetőséget. 

 

Ez a támogatási forma 100%-ban normatív támogatásból van finanszírozva. 

 

2017. tavaszi szünidőben összesen: 56 (2016. évben 47) gyermek 

2017. nyári szünidőben összesen: 67 (2016. évben 73) gyermek 

2017. őszi szünidőben összesen: 41 (2016. évben 49) gyermek 

2017. téli szünidőben összesen: 37 (2016. évben 54 gyermek)  

részére került kiosztásra ebéd. 

 

A nyári gyermekétkeztetés beépült a szünidei gyermekétkeztetés rendszerébe. Sajnos azok a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, akik részére nem lehetett 

megállapítani a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet, kimaradnak a nyári szünidőben a 

támogatott étkeztetésből.  

2017. évben is egy hetes táborozást is biztosítottunk a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével a hátrányos helyzetű gyermekeknek. 

 

Gyermekjóléti tevékenységünk nagyon fontos feladatának tartjuk, az intézményekkel való 

folyamatos kapcsolattartást (bölcsőde, óvoda, iskolák, gyermekjóléti intézmény, védőnők, orvosok). 

Közösen, együttműködve próbálunk elég súlyos gondokra megoldást találni. Évente több alkalommal 

veszünk részt a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által szervezett 

eset megbeszéléseken. Településünkön felmerülő problémákra, a gyermekjóléti hálózat egyre 

hatékonyabb működésére keressük a megoldást. A hatékony működés eredménye, hogy az 

információk gyorsan eljutnak a megfelelő szervhez, hogy minél hamarabb megkapja az adott család 

a szükséges segítséget a problémájára.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

 

A települési önkormányzat az 1997. évi XXXI. Tv. előírásainak megfelelően 2017-ben is biztosította 

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, az oktatási-nevelési intézmények és Füzesgyógy Kft által 

működtetett Napközi Konyha közreműködésével - a gyermekjóléti szolgáltatást, bölcsőde és iskolai 

napközi működtetésével a gyermekek napközbeni ellátását.  

A gyermekek átmeneti gondozásához szükség esetén 2 fő szakképzett helyettes szülő áll 

rendelkezésre, segítségüket 2017-ben sem kellett igénybe venni.  

 

Ezen túlmenően a rászorulók részére továbbra is segítik a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való 

hozzájutást. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti Telephelye (továbbiakban: ESZI) 

keretében látja el a gyermekjóléti szolgálati feladatokat. 

 

A 2017. év gyermekvédelmi munkája számokban 

 

 Megnevezés Családok száma 

összesen 

Gyermekek 

száma 

összesen 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 1. számú 

melléklete határozza meg a szakmai létszám irányszámait valamint létszámminimum normáit, mely 

szerint az egy családgondozóra jutó gondozotti létszám 2016. január 1. után, a már integráltan 

működő két szolgáltatási forma vonatkozásában megmaradt a 25 család/1 fő családsegítő, mint 

létszámminimum norma. A szakmai munka színvonalának megőrzése érdekében feltétlenül 

indokoltnak látják a jelenlegi létszám megtartását, lehetséges növelését. 

 

2017. évi családlátogatások száma: 506 alkalom, mely az előző évekhez viszonyítva folyamatos 

emelkedést mutat. A családsegítők tevékenysége nagy részben a családi környezetben történik, erre 

utal a családlátogatások magas száma is. Fontos a bizalmi légkör kialakítása a hatékony munka 

érdekében. A családtagok otthonukban, saját személyes szférájukban könnyebben megnyílnak. A 

rendszeres látogatás tapasztalatai sok információt hordoznak a családdal érintett szakemberek 

(szociális segítők, védőnők, Önkormányzat, Gyámhivatal, pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök, 

orvosok) számára, segítve ezzel munkájukat az ügyfelek érdekében.  

 

A szolgálat munkatársai a jelzőrendszer tagjaival együttműködve is végeznek terepmunkát. Legtöbb 

családlátogatást a Védőnői Szolgálattal közösen bonyolítják le. 

 

A szolgáltatást igénybe vevő száma  

elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma 

2017. év 

 

A probléma típusa Személyek száma  

elsődleges probléma 

szerint 

Problémák halmozott 

száma (db) 

elsődlegessel együtt 

 0-17 éves 18 feletti 0-17-éves 18 feletti 

Életviteli  10  10 

Családi-kapcsolati konfliktus 13 7 13 7 

Családon belüli bántalmazás  1  1 

Elhanyagolás 14 3 14 3 

Ebből (04-ből) oktatási, nevelési 

elhanyagolás 

14  14  

Ebből (04-ből) felnőttre 

vonatkozóan (családi, 

intézményi). 

 3  3 

Gyermeknevelési 10 12 10 12 

Gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 

2  6  

Magatartászavar, teljesítményzavar 8  16  

Fogyatékosság, retardáció  1 1 1 

1. Alapellátás keretein belül gondozott 

gyermekek/családok  

75 44 

2. Védelembe vétel keretein belül gondozott 

családok/gyermekek  

14 29 

3. Nevelésben lévő gyermekek/családok 6 12 

4. Utógondozás keretein belül gondozott 

család/gyermekek 

1 3 

5. 

 

 

Összesen: 

96 88 
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Lelki-mentális, pszichiátriai betegség  35 15 48 

Szenvedélybetegség  2  2 

Egészségügyi probléma  7 8 19 

Foglalkoztatással kapcsolatos    4 

Anyagi (megélhetési, lakhatással 

összefüggő) 

26 11 26 29 

Ügyintézéssel kapcsolatos    89 

Információ kéréssel kapcsolatos    89 

Összesen: 73 89 123 317 

 

A hozott és a kezelt problémák típusai: 

 

A legjellemzőbbek a családi körülményekkel, megélhetéssel, egzisztenciális gondokkal összefüggő 

segítségkérések. Nagy arányban reprezentáltak a szülők életvitelével, valamint a szülői 

elhanyagolással kapcsolatos problémák. Jelentős ezért a gyermeknevelési (magatartási, viselkedési 

zavarok, mentális problémák), szülők anyagi gondjai és életviteli gondok miatt 

(szenvedélybetegségek, családi viták, veszekedések) hozzájuk fordulók száma. Ezek esetkezelése 

során ügyintézésben (hivatalos okmányok pótlása, ellátások igénylése) nyújtanak segítséget, 

krízishelyzeteket hárítanak el (élelmezések, adományozások, azonnali segítségnyújtás, intézkedés). 

Nagy számban végeznek segítőbeszélgetést, tanácsadást vagy információt nyújtanak. 

 

A szakmai tevékenység adatai  

2017. év 

 

 Szakmai tevékenységek 

halmozott száma 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Információnyújtás 608 104 

Segítő beszélgetés 597 73 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 947 93 

Közvetítés ellátásokhoz való 

hozzáféréshez (más szolgáltatáshoz) 
16 16 

Esetkonferencia 4 12 

Esetmegbeszélés 32 19 

Szakmaközi megbeszélése 6  

Csoportmunka 15 22 

Környezettanulmány 14 5 

Családlátogatás 506 25 

Adományközvetítés 37 27 

Pszichológiai tanácsadás 82 33 

Összesen: 3864 429 

 

A jelzőrendszer működésének munkájáról: 

 

A gyermekjóléti szolgálat a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 9. §-ban foglaltak alapján szakmaközi 

jelzőrendszeri esetmegbeszélést tartanak a rendeletben előírt hat alkalommal évente. 

 

A jelzőrendszeri tagoknak minden alkalommal írásos meghívót küldenek, az értekezletről és jelenléti 

ívet készítenek. A jelzőrendszeri tagok többsége szinte mindig képviseltette magát az értekezleteken. 

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése a szakmai szabályoknak megfelel.  
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A rendszeres esetkonferenciák, esetmegbeszélések az oktatási-nevelési intézmények (bölcsőde, 

óvoda, iskola) gyermekvédelmi felelősei, a védőnők, a Család- és Gyermekvédelmi Központ, 

Szeghalom Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársainak meghívásával zajlottak.  

 

A jelzőrendszer tagjaival hatékony és jó az együttműködés. Az alapellátásba és védelembe vett 

gyermekekről a nyilvántartásunkat folyamatosan megküldik a jelzőrendszer tagjainak e-mailben és 

papíralapon egyaránt. 

 

Rendszeresek voltak a konzultációk, a tapasztalt szakemberek a veszélyeztető körülmények jelzését 

felvállalták a családok problémáinak megoldása érdekében. 

 

A családgondozók rendszeresen felkeresték a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola gyermekvédelmi 

felelőseit és a védőnőket saját intézményeikben, hogy az egyes gyermekek családgondozása 

folyamán a családokról információkat nyerjenek, illetve tapasztalatokról a felmerült problémákról 

kölcsönösen tájékoztassák egymást. 

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2017. évben 

 

Jelző megnevezése gyermek felnőtt 

 

lakossági   6 fő 

önkormányzati   1 fő 

óvodai  2 fő  

bölcsődei  2 fő  

rendőrségi  6 esetben, 5 személy 25 esetben, ez 19 

személy 

általános iskola 27  esetben, 20 személy  

védőnői  5 fő 4 fő 

gyerekorvos 5   

 

2017. évben megvalósult elemek az éves intézkedési tervből. 

 

- Szakmaközi megbeszélés hat alkalommal volt. Célja a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb és 

következetesebb együttműködése, segítség a kötelességek, feladatok pontosabb és alaposabb 

megismerésére.  

- Esetmegbeszélések, esetkonferenciák többszöri tartása a jó döntések meghozatala érdekében.   

- Lehetőségektől függően adományok osztása arra rászorulók számára – ruhaneműk, 

babakocsi, stb. Probléma, hogy a tárolási kapacitás szűkös, így ruhaneműn kívül nem igazán 

lehet nagyobb bútordarabot tárolni 

- Oktatási intézményben nevelőtestületi értekezleten részvétel. 

- Közösségben – óvoda, iskola - felmerülő problémák esetén a szolgálat részt vett a 

megbeszéléseken.  

- Továbbra is adottak a közös családlátogatások védőnővel, esetmenedzserrel, ami a közös 

munkát nagyban elősegítik, megkönnyítik. Itt emelném ki az esetmenedzser munkáját is, aki 

jó hatással van a családokkal való közös munkára. Nemcsak a családsegítő munkáját segítik, 

hanem a családoknál is sikerült előremozdulást elérni. 
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- A szociális bizottság rendszeresen kikéri a szolgálat véleményét a település támogatás 

megítéléshez, illetve a megítélt összeg felhasználásában a szolgálat családsegítője működött 

közre, így biztosítva, hogy az összeg valóban arra fordítódjon, amire szükséges.  

 

Csoportos foglalkozások 2016. évben  

 „Füles tábor”  

 Napközis Erzsébet tábor 

 Kirándulás a Debreceni Kerekerdő Élményparkba 

 Kézműves foglalkozások,  

 Baba – mama torna 

 Gerinctorna 

 

 

A településre vonatkozó célok elérése, és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása 

érdekében tervezett lépések: 

 

 A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a 2018-as évben is legalább 6 

alkalommal szervez szakmaközi megbeszélést.  

 Rendszeresen konzultál a jelzőrendszeri tagokkal. 

 Oktatási nevelési intézményekben szülői értekezleteken való részvétel, igény szerint. 

 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal megbeszélés az ellátási területet érintő 

problémákról. 

 Jelzőrendszeri tagok ismereteinek bővítése, rendszeres tájékoztatás nyújtással, írásos 

segédanyag, útmutató elkészítésével. 

 Szakmai előadásokon, képzéseken való részvétel. 

 Együttműködés a település civil szervezeteivel. 

 Kompetencia határok betartása.  

 Szabadidős programokban való közös részvétel (gyermeknap, iskolai, óvodai programok) 

 Az ünnepkörökhöz (farsang, húsvét, halloween, karácsony) kapcsolódó kézműves 

foglalkozások szervezése. 

 Nyári táborok szervezése. 

 A jelzőrendszeri tagoknak szánt meghívók (pl. szakmaközire, tanácskozásra, 

esetkonferenciára) szorosabb nyomon követése. 

 Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel. 

 

 

Együttműködések: 

Egyes jelzőrendszeri tagokkal kifejezetten jó és hatékony a szolgálat együttműködése. Kiemelve a 

bölcsödét, az óvodát, az iskolát és a védőnői szolgálatot, akikkel a jelzéseken túl is rendszeres a 

konzultáció, gyakran vagyunk egymás segítségére egy-egy problémásabb esetben.  Jól bevált 

módszer köztünk, hogy a szorosabb kontrollt igénylő családok esetében a családlátogatásokat 

közösen végezzük a körzet szerinti védőnővel. 

 

Gyakori a közös ötletek felvétése és kivitelezése is olyan esetekben, amikor több irányból is 

szükséges egy-egy család megsegítése, figyelemmel kísérése.  

A rendőrséggel telefonon szoktunk konzultálni egy-egy jelzéssel kapcsolatban. Javasoltuk a 
rendőrségnek, hogy még a jelzés írásban történő megküldése előtt (ami akár több hét is lehet) 

telefonon tájékoztassák a szolgálatot az intézkedésekről. 
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Három háziorvos és egy gyermekorvos látja el a települést. Szakmaközi megbeszélésen nagyon ritkán 

vesznek részt, de a konkrét esetek ügyében összehívott esetbeszélésében megjelennek. 

 

Szorosabb együttműködésre mindenképpen szükség van, mert a segítő munka hatékonyságát is 

növelné. A szakmaközi megbeszélésben látom az együttműködés szorosabbá tételének elősegítését.  

 

A település Polgármesteri Hivatalával, a civil szervezetekkel, helyi intézményekkel továbbra is jó a 

kapcsolat. Egymást segítve tevékenykedünk a településen élő gyermekek/családok támogatásában, 

informálásában, a szabadidős programok szervezésében.   

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy elhivatottsággal, szakmai tudásuk legjavát 

adva, a vonatkozó jogszabályok, intézményi szabályzatok ismeretében tevékenykednek a 

gyermekvédelemben érintett szakemberekkel, intézményekkel és civil szervezetekkel 

együttműködve a gyermekek jogainak érvényre juttatása, megfelelő felnövekedése érdekében.  

 

Szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása: 

 

A várandós anyák és a 0-tól 6 éves gyermekek gondozását a polgármesteri hivatal szervezetében 

működő védőnői szolgálatok végzik. A három védőnői körzetet három szakképzett védőnő látja 

el. 

 

A tavalyi évben összesen 44 gyermek jött világra, ebből 2 kissúlyú volt (2500g alatti). 

Gondozott gyermekek száma: 315 fő 

Észlelt gyermekvédelmi problémák száma: 8 

2017 év összes családlátogatások száma: 1490 

A 2017 év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma: 56 

Ebből veszélyeztetett kismamák száma:30 

Titkolt terhességek abortuszok vetélések száma: A tavalyi évben 3 vetélés volt. Abortuszok számáról 

nincs pontos adat, de volt olyan személy, aki kért felvilágosítást ez ügyben. Titkolt terhességről nincs 

tudomásunk, de 6 várandós későn jelentkezett. Ők, a 11-13 hetes fejlődési rendellenesség szűrésen 

nem vehettek részt. 

A születésszám minimális csökkenő tendenciát mutat. 2013-ban 34, 2014-ben 40, 2015-ben 44, 2016-

ban 45, 2017-ben 44 gyermek született. 

2017-ben összesen 245 családot gondoztak. A gondozottak létszámát és a veszélyeztetettségi ok 

szerinti megoszlást az alábbi táblázattal mutatja:  

 

2017.12.31. 

állapot szerint 

Létszám Egészségügyi 

ok miatt 

veszélyeztetett 

Szociális ok 

miatt 

veszélyeztetett 

Egészségügyi és 

szociális ok 

miatt 

veszélyeztetett 

Várandós 12 4 0 3 

Csecsemő 44 5 1 1 

1-3 éves 96 2 7 1 

3-6 éves 175 11 12 3 

 

Védőnői tevékenységet a Tanácsadóban önálló fogadóóra ill. Várandós és Csecsemő Tanácsadás 

keretein belül; a család otthonában a látogatások során; nevelési-oktatási intézményekben történő 

tisztasági vizsgálatok és egészségnevelés alkalmával; valamint közösségi programokra alkalmas 

helyszíneken végzik védőnőink. 
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 A tanácsadásokon megjelentek számát és a látogatások számát a következő táblázat szemlélteti: 

2017 évben Látogatások száma Ebből veszélyeztetett 

látogatások száma 

Tanácsadáson 

megjelentek száma 

Várandós 230 101 427 

Csecsemő 541 49 506 

1-3 éves 570 88 423 

3-6 éves 566 109 254 

Gyermekágyas 193 - - 

Nővédelmi 9 - 21 

Összesen 2109 347 1631 

 

Gyermekvédelmi feladataik közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése, betegségek 

kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észrevétele, és a gyermek mihamarabbi 

szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon követése. A kötelező 

státuszvizsgálatok alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális fejlettségét, érzékszervi -, 

mozgás-, és beszédfejlődését ellenőrizik. 

2017. év szeptemberétől lépett életbe a gyermekek új védőnői szűrővizsgálati rendje. Ez azt jelenti, 

hogy a gyermekek 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 és 18 hónapos valamint 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, és 7 éves korukban 

kell szűrésen részt venniük. A vizsgálat része a szülői kérdőív eredményének átbeszélése. 

A kiszűrt gyermekek veszélyeztetettnek minősülnek, fokozott gondozást igényelnek. 

Az óvodában kötelezően végzendő szűrővizsgálat megszűnt, ezt felváltotta a gyermekek évenkénti 

kötelező státus vizsgálata. Eltérés esetén javasolják a házi gyermekorvos felkeresését és írásos 

dokumentum formájában a védőnők is értesítik a gyermekorvost. Szűrővizsgálat elmaradás nem volt.  

Az iskolai védőnői feladatokat továbbra is mi látjuk el. 2.,4.,6.,8., osztályokban Dr. Rudner Bernadett 

gyermekorvossal elvégeztük a szűrővizsgálatokat, amely során kiderült, hogy csekély azoknak a 

gyermekeknek a száma, akiknél semmilyen egészségügyi problémát nem észleltünk. Legtöbbjüknél 

mozgásszervi problémákat (lúdtalpat, gerincferdülést) valamint látásromlást tapasztaltunk. Az 

iskolásoknál a szülők részéről kevesebb visszajelzés érkezik arról, hogy valóban megtörtént-e a 

gyerekek szakemberekhez történő eljuttatása. A szülők és a gyermekorvos minden esetben 

tájékoztatást kapnak a vizsgálat eredményéről. Eltérés esetén a gyermekorvosnő dönt a gyermek 

további betegútjáról. Az Iskolában, Óvodában, Bölcsődében több alkalommal is tisztasági 

vizsgálatokat végeznek az előírások szerint. Sok gyermeknél visszatérő problémát jelent a 

fejtetvesség. Osztályfőnökök kérésére egészséges életmóddal, serdülőkori változásokkal kapcsolatos 

egészségnevelő előadásokat tartanak. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, és az 

iskoláskorban esedékes kampányoltásokat minden gyermek megkapta. Sok csecsemő és gyermek 

több szabadon választható, térítés ellenében igénybe vehető védőoltást is megkapott. Néhány 

kivételtől eltekintve, sokan igénybe vették az Önkormányzat által finanszírozott bárányhimlő elleni 

és a meningococcus c elleni védőoltást. A tanácsadó felszereltsége jónak mondható, de az újonnan 

bevezetett státuszvizsgálatok eszközeiben vannak hiányosságok. 
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Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival: 

A védőnők kapcsolatuk a jelzőrendszer tagjaival rendszeres. A bölcsődével kifejezetten jó, rendszeres 

és kölcsönös együttműködésen alapul a kapcsolatuk. A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival 

többnyire az esetekhez kapcsolódó az együttműködés, elküldik az esetészlelő lapot, amire 30 napon 

túl kapnak választ. Az esetekhez kapcsolódóan nem minden esetben vagy egyáltalán nem kapnak 

meghívót az esetmegbeszélésekre. Ha ott vannak, sem mindig kapnak róla jegyzőkönyvet. Szeretnék 

a jövőben, ha minden hónapban lenne szakmaközi esetkonzultáció. Véleményük szerint ezzel a 

problémás eseteket jobban figyelemmel lehet kísérni és az esetleges problémákra közösen 

találhatnának megoldásokat. Nem érezik folyamatosnak az információ áramlást a jelzőrendszeri 

tagok közt. Az esetészlelő lapokra csak írásban kapnak választ melyben leírják, hogy a problémát ők 

is észlelték és felvették a kapcsolatot a szülőkkel, de az eset további folyamatáról csak a szülőktől 

kapnak tájékoztatást.  

Védőnői javaslatok a gyermekek helyzetének javítása érdekében: 

A jelzőrendszerben dolgozók a továbbiakban a gyermekek érdekében egymást jobban segítve 

végezzék a munkájukat. Javasolják gyermekpszichológus alkalmazását. Minden jelzőrendszeri tag 

probléma esetén már az első észlelést követően a jelzést szóban majd írásban tegye meg, akár szóban 

vagy telefonon is annak a jelzőrendszeri kollegának, aki valamilyen kapcsolatban áll a gyermekkel. 

Folyamatos legyen az információ áramlás a jelzőrendszer tagjai között. Fontos hogy ez oda vissza 

működjön. A családdal és a szakdolgozókkal együttműködve megoldási terv kidolgozása, a helyzet 

nyomon követése és folyamatos megbeszélése, sorozatos szakmaközi konzultáció keretein belül. 

Természetesen továbbra is azért dolgoznak, hogy a településünkön élő gyerekek az elérhető legjobb 

ellátásban részesüljenek, és egészséges felnőttekké váljanak. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

A Füzesgyarmati Bölcsőde önkormányzati szakfeladaton működő szakmailag önálló szervezeti 

egység, alapfeladata a családban nevelkedő 1-3 éves kisgyermekek szakszerű nevelése-gondozása. 

 

2017-ben 63 kisgyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A megüresedő helyekre a folyamatosan 

jelentkezők kerültek felvételre. A beíratott kisgyermekek közül 22-en részesültek gyermekvédelmi 

kedvezményben, ők a vonatkozó jogszabályok értelmében ingyenes étkezést kaptak. Halmozottan 

hátrányos helyzetű 3 fő, hátrányos helyzetű gyermek 11 fő, védelembe vett gyermekek száma 4 fő 

volt. 

 

A szülőkkel történő jó kapcsolat a mindennapos találkozás alkalmával jön létre, ahol alkalom adódik 

a gyerekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésre. A szülőkkel 

sikerült jó kapcsolatot kialakítani, bizalommal fordulnak a Bölcsődéhez. Néhány családnál 

tapasztalható volt anyagi illetve párkapcsolati probléma. 2017-ben 1 esetben tapasztaltunk 

egészségügyi elhanyagolást. Ezt írásba foglalták, illetve jeleztük a gyermekjóléti szolgálatnak. Ezen 

kívül 1-2 alakalom volt, amikor a gyermek beteg lett az intézményünkben és a szülőt nem tudták 

elérni, ekkor telefonon kértek segítséget a gyermekjóléti szolgálattól. 

 

Írásos tájékoztatást (gyermekjellemzést) 5 esetben küldtek. A jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken 

részt vettek, 1 alkalmat kivéve, mivel későn érkezett meg a meghívó. (2017.05.31) Jó kapcsolatot 

tartanak a jelzőrendszer tagjaival, különösen a bölcsődei korosztályhoz közelálló, korosztály 

problémáit és a problémás családokat jól ismerő szakemberekkel (gyermekorvos, védőnők, 

gyermekjóléti szolgálat).  
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Egyedüli probléma, hogy nem kapnak folyamatos tájékoztatást az alapellátásban illetve a 

védelembevett gyermekek listájáról.  2017-ben „A gyermekvédelmi szakszolgáltatás új feladatai a 

jogszabályi változások tükrében” című szakmai távoktatásban vett részt az intézményvezető. 2017-

ben 1 alkalommal volt megbeszélése a szülővel. Külön dokumentációt nem vezet, de az írásos 

jellemzések fénymásolatát megőrzi. 

 

2017-ben tartottak először tombolasorsolást a farsangi mulatságunkon. A befolyt összeg segítségével 

beltéri trambulint vásároltak a gyermekek számára. Tavaly is lehetőséget biztosítottak a leendő 

bölcsődés gyermekek családjának, hogy megismerjék a bölcsődénket. Sok érdeklődő látogatott el erre 

a rendezvényre, ami egyben Gyermeknap is volt, sok programmal egybekötve (ugráló vár, 

tűzoltóautó, ételkóstolás, csillámtetoválás készítés).  

 

A bölcsődében megszokott programok még: Húsvéti készülődés, Ballagás, Kirándulás a Mini 

állatparkba, Mikulással történő találkozás. 2017-ben lehetőség volt a leendő óvodásokkal 

meglátogatni az óvodát illetve az óvónők is eljöttek egyik délelőtt a bölcsődébe. 

 

2018-ban a gyermekek helyzetének javítása érdekében még több szülővel közös programot 

szeretnének rendezni a folyamatosan szépülő udvaron, illetve a szokásos szülő-

csoportosbeszélgetéseket megtartani, az adott csoportban lévő gyermekek problémáinak 

megbeszélésével közös megoldásával. 

 

A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda  

 

Az óvodába járó gyermekek létszáma 163 fő.  

Jelenleg: Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 22 fő 

     Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 4 fő 

     Védelembe vett gyermekek száma: 5 fő  

     Alapellátásba vett gyermekek száma: 9 fő 

                SNI gyermekek száma: 6 fő 

                BTM gyermekek száma: 3 fő 

 

Ebben a nevelési évben (2017-2018) többször vettek részt észlelő – és jelzőrendszeri 

esetmegbeszélésen. A családgondozókkal kölcsönös, jó munkaközi kapcsolatban állnak, folyamatos 

heti, napi kapcsolatban vannak. Észrevételekkel, problémákkal jelzésekkel, bármikor rendelkezésre 

állnak, segítségüket kérhetik. Gyermekvédelemmel kapcsolatos információk eljutnak az óvodába, 

papír jellegű levélben, e-mailen keresztül, személyes és telefon megbeszélések segítségével. A 

határidős értesítések időben érkeznek meg számomra. 

Óvodánkban az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, így az adott 

hiányosságokat, problémákat azonnal tudják kezelni, ill. az illetékesnek jelezni. Az óvodapedagógus 

kollégákkal havi esetmegbeszélést tartanak az érintett gyermekekről, családokról (kivétel, ha olyan 

problémát észlelnek, amely azonnali beavatkozást igényel).  

Kiemelt figyelmet szentelnek a védelembe vett -, a hátrányos helyzetű -, ill. az alapellátásba vett 

gyermekek mindennapi óvodai életére, szülővel való kapcsolataira. Az intézményünkben van 

lehetőség, és helység a szülőkkel való kapcsolatfelvételre, megbeszélések lebonyolítására. A fogadó 

óra helye, az óvodai fejlesztő szoba.  
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Mivel a hétköznapokban bármikor előfordulnak gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák, ezért 

ez az időpont nagyon rugalmas. Ebben a nevelési évben többször kellett személyesen szülőkkel 

beszélni, a gyermek higiénés elhanyagoltságáról, hiányzásának okának felderítéséről betegségek 

kezelésének elmulasztásáról, érzelmi elhanyagoltság miatt. Ezekről a megbeszélésékről feljegyzések 

készültek.  Tapasztalatuk szerint ezek a problémák egyre többször és több gyermekekkel fordul elő. 

A gyermekek higiénés hiányosságát, ill. hiányzását a csoportvezető óvodapedagógusok hatékonyan 

kezelték! 

A helyi óvodai nevelési programunk 5.1. fejezete tartalmazza a gyermek és ifjúságvédelemmel 

összefüggő pedagógiai feladatokat, amely minden óvodai dolgozóra vonatkozik. A 

gyermekvédelmi felelős gyermekvédelemmel, és inkluzióval kapcsolatos továbbképzésen 2009-ben 

vett részt, ill. szorosan ehhez kapcsolódó tehetséggondozás és hátrányos helyzetű gyermekek 

lemaradását segítő képzésen 2014-ben. 2016-ban, Szeghalmon vett részt utoljára szakmai tovább 

képzésen. Óvodánkban ebben az évben lehetőség nyílik több továbbképzésre is. Az EFOP 3.1.3. , 

esélyteremtő program segítségével, két kolléganő készít olyan programokat, amely a HH.és a HHH. 

családok esélyegyenlőségét segíti 2020-ig.  

Az EFOP. 3.9.2 pályázat is tartalmaz további képzéseket, amelyek több óvónő részvételével biztosít 

lehetőséget esélyegyenlőség megteremtésére, és gyermekvédelemmel, családterápiával kapcsolatos 

képzéseket.  

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentációkat elzárva kezelik, minden gyermekről külön 

dokumentáció készül. Az óvodapedagógusok feladatát segíti a gyermekek egyéni fejlődési 

útmutatója, felmérése, a gyermekek anamnézise. Az óvodára vonatkozó dokumentálásba, a 

csoportnaplókba fel kell vezetni minden gondozott gyermek határozati dátumait.  

Ebben az évben jeleztek anyagi veszélyeztetettségre utaló jeleket. Az elmúlt évben több szóbeli jelzés 

érkezett az óvodapedagógusoktól, szociális és, testi-higiénés elhanyagoltság miatt. Egészségügyi, 

és egyéb problémát jeleztek szóban és írásban az esetmegbeszéléseken. 

Az intézmény éves terve szerint különböző programokat szerveznek gyermekek számára, amely 

segíti a gyermekek szociokulturális, értelmi, mozgásos fejlődését. Ezek a programok biztosítják a 

családok számára a gyermekekkel együtt való részvételt (anyák napja, farsang, nyílt nap, 

gyermeknap, „Lurkó húsvét”, „Ficánka”program, „Okuló – Lurkó”…stb) Ezen kívül óvodán belül 

ingyenes bábelőadásokat szerveznek,színházi előadásokat, projekt heteket, amelyek az 

esélyegyenlőséget biztosítják. 2015. január 1-től pedig két tehetséggondozó műhely működik 

intézményben, (kézműves és mozgás) amelyek tovább segítik a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatását. 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjában 

kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok.  

 

A gyermekvédelmi munkát meghatározzák az általános és speciális alapelvek, ill. az előző évek 

tapasztalatai. 

 

A gyermekvédelmi feladatok minden gyermekre vonatkoznak, de különösen a nyilvántartott 

tanulókra. A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus feladata. 
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A gyermekvédelmi felelősként az adatok nyilvántartása mellett a veszélyeztetettség prevenciója, a 

folyamatos kapcsolattartás és a segítségnyújtás a fő feladatom. 

 

Az idei tanév mérlege számokban a következő: 

 

Tanulói létszám 

alsós 

felsős 

 

371 tanuló 

135 tanuló 

236 tanuló 

 

HH tanuló 

alsós 

felsős 

 

38 tanuló 

17 tanuló 

21 tanuló 

 

HHH tanuló 

alsós 

felsős 

 

4 tanuló 

3 tanuló 

1 tanuló  

 

Védelembe vett tanuló 

alsós 

felsős 

 

7 gyermek 

4 gyermek 

3 gyermek  

 

Alapellátásban részesülő tanuló 

alsós 

felsős 

 

15 tanuló 

 5 tanuló 

10 tanuló 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

alsós 

felsős 

 

36 tanuló 

15 tanuló 

21 tanuló 

 

Jelzés a Gyermekjóléti Intézmény felé 

 

14 

 

Jelzés a védőnők felé 

 

7 

 

Jelzés a gyermekorvos felé 

 

2 

 

Esetmegbeszélés szülővel 

 

54 

 

Esetmegbeszélés gyermekkel 

 

63 

 

Esetmegbeszélés osztályfőnökkel, 

szaktanárral 

 

51 

 

Pedagógiai jellemzés készítése 

 

20 

 

Esetkonferencia 

 

17 

 

Jelzőrendszeri értekezlet 

 

8 

 

Kapcsolattartás az iskolarendőrrel 

 

8 

 

Megbeszélés az iskolapszichológussal 

 

heti rendszerességgel 
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Az idei tanévben is hatékonyan működik iskolában az Együtt program (ezen belül az Arizona szoba 

is). Az intézményben különböző tantárgyi felzárkóztatásokon vehetnek részt tanulóink (akik igénylik, 

és megjelennek), amelyek segítik tudásuk elmélyítésében, megerősítésében. Ebben a tanévben az 5. 

évfolyam tanulói preventív rendőrségi előadáson vettek részt az internet veszélyeiről. A 6-7. 

évfolyam tanulói elsősegélynyújtásról szerezhettek ismereteket. A 7-8. osztályos gyerekek 

betekintést nyerhettek a korosztályukhoz köthető jogszabályokba, és a büntethetőségről hallhattak 

előadást. Az iskolapszichológus segítségét iskola bármely tanulója szükség szerint igénybe veheti.  

Füzesgyarmaton jelenleg működő intézményekkel elfogadható módon ki tudják elégíteni a 

napközbeni ellátási igényeket. 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 

(2013.01.01-től hatályon kívül) 

 

5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 

(2013.01.01-től hatályon kívül) 

 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 

megállapítások bemutatása: 

2017. július hónapban a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzett szakmai ellenőrzést a 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Füzesgyarmati telephelyén. Az 

ellenőrzés során a működési engedély személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek meglétét, a 

feladatellátás statisztikai adatait, azok forrását és a szakmai munka dokumentáltságát vizsgálta. A 

vizsgálat nem tárt fel hiányosságot. 

 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 

gyermekvédelmi prevenciós elképzelések): 

Erősíteni kell a jelzőrendszer tagjai és a hatósági feladatot ellátó szervek közötti kapcsolatot az 

információkkal kapcsolatos visszacsatolások területén. Továbbra is szükséges lenne bekapcsolódni a 

megyei működtetésű nevelőszülői hálózatba. Több évtizedes probléma, de elsősorban kistérségi 

szinten továbbra is fontosnak tartjuk egy anyaotthon létrehozását, mellyel a kisgyermekes 

ideiglenesen otthon nélkülivé váló anyák gyermekeikkel együtt ideiglenes elhelyezést nyerhetnének.  

 

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 

ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk 

elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014-ben fogadta el a 2014-2019 időszakra 

vonatkozó Bűnmegelőzési Tervet. 

A tervben a  

- fiatalkorú bűnözéscsökkentése,  

- áldozattá válás megelőzése, 

- közbiztonság javítása,  

- bűnözés csökkentése, 

- családon belüli erőszak és a bűnismétlés megelőzése  

érdekében határozott meg feladatokat a Képviselő-testület. 

 

Ezeket a folyamatos jellegű feladatokat önkormányzatunk az oktatási nevelési intézmények, a 

gyermekvédelemben közreműködő szervezetek, a helyi polgárőrség, valamint a rendőrség és a 

füzesgyarmati civil szervezetek bevonásával valósította és valósítja meg. A jó együttműködés 

eredményeként Füzesgyarmaton évek óta az országos és megyei átlag alatti a bűnelkövetések száma  
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A bűnmegelőzési feladatellátás eredményességét támasztják alá a Szeghalmi Rendőrkapitányság 

Füzesgyarmat közbiztonsági helyzetéről nyújtott évenkénti tájékoztatóinak pozitív számadatai.  

 

2017. évi statisztikai adatok 

 

Megnevezés  

Gyermekjóléti 

szolgálat 

jelentése 

szerint 

a gondozásban részesülők közül 

bűncselekményt követett el 2 

ebből (30-

ból): 

fiatalkorú 2 

gyermekkorú 0 

gondozásban részesülők közül 

szabálysértést követett el 2 

ebből (33-

ból): 

fiatalkorú 1 

gyermekkorú 1 

 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 

szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

 

Civil szerezetek alapellátásban, illetve szakellátásban nem vesznek részt. A társadalmi szervezetek 

az előző évekhez hasonlóan az önkormányzattal kötött megállapodás (támogatási szerződés) 

keretében szabadidős programok szervezésében vesznek részt. Rendezvényeik ingyenesen 

látogathatóak voltak, lehetővé téve a hátrányos helyzetű rétegek részvételét. 

 

A Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi munkatervében ismét szerepeltette 

az ifjúság védelmét, megóvását. Ennek érdekében 2017. március hónapban drog és alkoholellenes 

napot szerveztek a 7-8. osztályos általános iskolai tanulók részére. Az előadás során szakelőadók 

beszéltek a drog és alkohol, romboló hatásáról és a megelőzés fontosságáról. 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az osztályfőnöki, valamint a 

biológia órák keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően 2017-évben is feldolgozásra 

kerültek a testi és lelki egészség témaköre, a család szerepe, konfliktuskezelés, szenvedélyek, emberi 

jogok stb. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak összehangolt 

munkáját az esetenként felszínre kerülő problémák megoldását a feladatellátásban résztvevők jó 

kapcsolata és együttműködése, a jelzőrendszer megfelelő működése és működtetése biztosítja.  
 

Önkormányzatunk és a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásban részvevők továbbra is 

arra törekszenek, hogy lelkiismeretesen, a jogszabályi előírások megtartásával, a gyermekek javára 

hasonló színvonalon végezzék a munkát, keresve a lehetőséget a jobbításra, gyermekeink egészséges 

fejlődése érdekében. 

 

 

Füzesgyarmat, 2018. május 16. 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
Dr. Blága János 

      jegyző 
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Harmadik napirend 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról, a keletkezett 

pénzmaradvány jóváhagyása 

Előadó: Furkóné Nagy Izabella, gazdasági vezető 

 

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

Tündének. 

 

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

finanszírozással kapcsolatban merült fel kérdés, ahol Jegyző Úr tájékoztatta a bizottságot. A bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke, Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság tagja: A két bizottság együtt ülésezett. Mindkét bizottság egyhangúlag 

támogatta az elfogadást. 

 

Dr. Blága János jegyző: Tegnap tájékoztatta őket a Gyulai Kórház, hogy az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ támogatja azt a megoldást, hogy közreműködői szerződés keretében lássák el a 

reumatológiai szakellátást a Gara Gyógyászatán. Várhatóan június 5-én tudnak az orvossal egyeztetni 

és a szükséges eszközöket beszerezni. Egy sürgősségi táskára és egy orvosi táskára még szükség lesz, 

valamint az Önkormányzat meg fogja vásárolni még a gyógyszereket, amik a rendelés keretében 

beadhatóak.  

 

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

önkormányzat 2017. évi zárszámadását, a keletkezett pénzmaradványt jóváhagyja, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja az önkormányzat 2017. évi zárszámadását, a keletkezett 

pénzmaradványt jóváhagyja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

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 következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  

1.565.459.622 Ft Költségvetési bevétellel 

1.443.079.062 Ft Költségvetési kiadással 

122.380.560 Ft költségvetési egyenleggel 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
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(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 

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

szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. 

és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül 

megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 

6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1., 7.2., 7.3. és 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 

és 8.2., 8.2.1., 8.2.2., és 8.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 

2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba. 

 

 

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

jegyző polgármester 
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Negyedik napirend 

 

Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Üdvözli Turbucz Róbert ügyvezetőt. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

 

Vida Imre betegsége miatt a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatait Dr. Blága János jegyző terjeszti elő. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elfogadta a Kft. beszámolóját, a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság nem fogadta el a beszámolót. Szépen 

előkészített anyag került a Képviselő-testület elé. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Turbucz Róbert ügyvezetőnek. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: 

Tisztelettel üdvözöl mindenkit. A beszámolót néhány mondatban kiegészítené. A tavalyi évet sikerült 

pozitív eredménnyel zárni. Két beruházásban a 2017. évi üzleti terv készítésekor még nem tudták, 

hogy vállalkozóként részt fognak venni. Az egyik a Tanuszodához kapcsolódó beruházás, a másik az 

Ipari Park területén három telek becsatolásra került a szennyvízhálózatba. A bevétel oldaluk a 

tervezéshez képest 40 %-al nőtt, ennek megfelelően a kiadási oldal is nőtt.  

 

Dr. Blága János jegyző: A Kft. beszámolójához a könyvvizsgáló is hozzáfűzte, valamint ő is szeretné 

elmondani, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke rendezetlensége miatt a Képviselő-testületnek 

szükséges meghozni azokat a döntéseket, hogy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott összeggel 

álljon mind a jegyzett tőke, mind a saját tőke. Ennek keretében egy olyan megoldást próbáltak 

kidolgozni a Kft-vel és a könyvvizsgálóval összhangban, amellyel könyvelési szempontból ez a 

probléma orvosolható. Az ez évre megállapított, Kft. részére átadandó pénzeszközök azon részét, 

amely tudja fedezni a jegyzett tőke pótlását, átalakításra kerülne tőkepótlássá. Ennyivel kerülne 

csökkentésre a részére átadandó működési célú eszközök. Így a Kft. nem 90.000.000 Ft körüli 

támogatást kapna, csak 75.000.000 Ft körüli összeget. A maradék 15.000.000 Ft-ot a tőke rendezésére 

fordítanák, hogy a jogszabályban meghatározottaknak eleget téve tudjon tovább működni a Kft. 

Tavaly ezt a Kastélypark Fürdő esetében ingatlan átadásával meg tudták oldani, viszont most nincs 

olyan ingatlan amelynek átadása megoldható lenne az önkormányzat részéről. 

 

Bere Károly polgármester: Megpróbálják, hogy az idei évben is nyereséges legyen a cég. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási 

és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

ellenszavazat nélkül elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2018. (V.24.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi 

többlet támogatás igénybevételéről 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-t a többlet támogatásként 2017. évben igénybe vett 

9.690 ezer forint visszafizetése alól. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2018. (V.24.) határozata 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített 

beszámolót 452.506.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 13.024.- eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2017. évi beszámolóban foglaltakra tekintettel 

osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. A Képviselő-testület engedélyezi az ügyvezetőnek, hogy a 

Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezze. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a számviteli 

törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon. 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy gondoskodik a Ptk.-ban előírtaknak megfelelően az adott 

gazdasági formára kötelezően előírt jegyzett tőke mértékét elérő saját tőke biztosításáról pótbefizetés 

teljesítésével. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető 

 

Ötödik napirend 

 

Előterjesztés a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Kovács Márton ügyvezetőt. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Átadja a szót Dr. Blága János jegyzőnek. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Az elmúlt évek mintája 

alapján 2017-ben is a szakhatóságok ellenőrizték a Fürdőt. Minden egyes alkalommal rendben 

találták a működést és az ügyviteli rendszert. Ezúton is köszöni a Fürdő dolgozóinak, az 

Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek és a Városgazdálkodási Kft. munkáját.  

 

Bere Károly polgármester: A Fürdő a tavalyi évet veszteséggel zárta. Reméli, hogy az idei év jobban 

fog alakulni. 
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Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Sokat dolgozott a 

Felügyelő Bizottság is, sok intézkedést hozott, hogy javuljanak az eredmények. A jobb eredmény az 

igyekezetükön és a dolgozók munkáján nem fog múlni. 

 

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

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2018. (V.24.) határozata 

A Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Kastélypark 

Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a 

számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 425.883.- eFt 

Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -6.260.- eFt adózott eredménnyel elfogadja.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2017. évi beszámolóban foglaltakra tekintettel 

osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a számviteli 

törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.  

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Kovács Márton, ügyvezető 

 

Hatodik napirend 

 

Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló 

Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező 

 

Bere Károly polgármester: üdvözli Pozojevich Miklós közművelődés szervezőt. Bizottság nem 

tárgyalta, így kéri, hogy a közművelődési tevékenységről számoljon be. 

 

Pozojevich Miklós közművelődés szervező: Tisztelettel üdvözöl mindenkit. Elmondja, hogy a 

közművelődés helyzetéről túl sok információt a beszámolóba nem fogalmazott bele, hiszen 4 hónap 

kihagyás után folytatja ismét ő a munkát. A tavalyi kívánságok alapján a Közösségi Házat aktívan 

elkezdték használni a civil szervezetek és a lakosság. Mindenki oda szervezi a rendezvényeit, aminek 

nagyon örülnek. Szervezési problémák akadtak, amire szeretné felhívni a figyelmet. A Közösségi 

Központ nem rendelkezik teljes stábbal, így nincs állandó hangtechnikus, fénytechnikus. Kéri, hogy 

őt tájékoztassák, ha rendezvényt szeretnének a Közösségi Házba tartani. Örömmel fogadnak 

mindenkit, de vannak pályázati projektek, mint a Főnix Art Mozi. Vetítés pénteki és szombati 

napokon van, így ha valaki előre jelzi, hogy ebben az időpontban lenne rendezvénye, akkor arra az 

időpontra nem rendelnek filmet. A hangosításban és a terem berendezésben is örömmel segítenek. A 

Füzes Fesztivállal kapcsolatban szeretett volna még pár mondatott mondani. Úgy néz ki, hogy az idén 

utoljára tudják megrendezni a Városi Sporttelepen. A jövő évtől pályafelújítás lesz, így új helyszínt 

kell találniuk a rendezvénynek, hiszen két nap alatt 5.000 főt megmozgatnak és a katasztrófavédelmi 
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előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Az idei év rendezvénye lassan teljesen leszervezésre kerül. 

A közművelődéshez több intézmény hozzá kapcsolódik, így átfogó képet nem fog tudni nyújtani. 

 

Bere Károly polgármester: A héten találkoztak a „Zöld Város” program tervezőjével. Felvetődött már 

korábban is a Nagy Ér és a Polgármesteri Hivatal mögötti terület rekonstrukciója. Amennyiben a 

pályázatba belefér, az a terület rendezvény helyszínként is működhet. A Kemping területére a 

munkásszálló építése esetén nem tudják vinni a rendezvényt. A fő utca lezárását pedig nehézkesnek 

tartja. Amennyiben jól sikerül a pálya kialakítása idén, lehet, hogy jövőre is maradhat ott a 

rendezvény. Két dolgot szeretne kiemelni Miklós tevékenysége kapcsán. Átalakult a kommunikáció, 

a Facebook-on lévő kommunikációt egy az egyben ő kezeli. Másrészt nagyon jó sajtókapcsolatokkal 

rendelkezik az előző munkahelyének köszönhetően, így erősebb a település sajtómegjelenése, mint 

az elmúlt időszakban. Most kötöttek egy együttműködési megállapodást a Csaba Rádió utódjával, a 

Rádió 104-el, így megyei szinten még inkább fejlődni fog ez a kommunikáció. Mint 

rendezvényszervező nem csak az Önkormányzati rendezvényeket, hanem rengeteg civil szervezet 

rendezvényének szervezésében működik közre. Köszöni szépen a beszámolót. Megállapítja, hogy 

nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a közművelődési tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2018. (V.24.) határozata 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közművelődési tevékenységéről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának közművelődési tevékenységéről. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hetedik napirend 

 

Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi 

munkatervéről és szolgáltatási díjairól 

Előadó: Rácz-Homoki Éva, intézményvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, 

valamint a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak 

adja meg a szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a munkaterv és a szolgáltatási 

díjak elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A munkatervet illetően 

felmerült, hogy a Könyvtár épülete felújításra kerül, ennek a kivitelezése még problémát jelenthet. A 

munkatervet és a szolgáltatási díjakat egyhangúlag elfogadásra javasolták. 

 

Rácz-Homoki Éva Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója: A 

Közösségi Központban a földszinten találtak olyan helyiséget, ahol el fognak férni a felújítás alatt. 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a Könyvtár 

2018. évi munkatervét és szolgáltatási díjait, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

2018. évi munkatervét és szolgáltatási díjait. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2018. (V. 24.) határozata 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi munkatervének és a 

szolgáltatási díjainak elfogadásáról 

 

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

Közművelődési Intézmény 2018. évi munkatervét és a 2018. évi szolgáltatási díjait jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Rácz- Homoki Éva, igazgató  
 

1. sz. melléklet Füzesgyarmat Váron Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018. 

(V. 24.) önkormányzati határozatához. 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. 

 Telefon/fax: 06-66-491-795 

 e-mail cím: 

 fgykonyvtar@fuzestv.hu 

 hegyesi5525@gmail.com 

 

 

2018. évi Munkaterv 

 

„Amennyire tudjuk, bolygónkon mi vagyunk az 

egyetlen, amely föltalált egy olyan közösségi 

emlékezetet, amely nem a génjeinkben és nem az 

agyunkban tárolódik. Ennek a memóriának a tárházát 

könyvtárnak nevezzük. 

                                           (Carl Sagan) 

2012. évi CLII. törvény, mely módosította és kiegészítette „ A muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt”, jelentősen bővítette a 

könyvtárak alapfeladatait, kiemelt hangsúlyt helyezve a digitális írástudás terjesztésére, az 

elektronikus információkeresésre és cserére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek 

megteremtésére. Hangsúlyt helyez a közösségi rendezvények közművelődési programok 

szervezésére, a könyvtártudás -, információ és kultúraközvetítő tevékenységére. 

 

mailto:fgykonyvtar@fuzestv.hu
mailto:hegyesi5525@gmail.com
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A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018-ban is arra törekszik, hogy 

szolgáltatásainak sokszínűségével, színvonalának megtartásával a város kulturális és közösségi 

életében meghatározó szerepét megtartsa. 

A 2018-as év fő céljai között szerepel a 2016-ban beadott EFOP-3.3.2-16-2016-00161 

azonosítószámú pályázat megvalósítása, amely 2018-ban nyertes lett. A projekt időtartama: kezdet: 

2018.08.01.- fizikai befejezés: 2020.01.31. 

A 2018-as év a változások éve az intézményünkben, az önkormányzat által beadott és nyert 

pályázatban a könyvtár teljesen megújul és bővül új terekkel. 

A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben foglalt törvényi 

kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban 

megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai 

programként jelenjen meg. Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló 

szakmai válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz 

a meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági feltételeket. 

Gazdálkodás 

Gazdasági lehetőségeinket alapvetően az éves költségvetés keretei szabják meg, a 2018. év 

költségvetési 

főösszege lényegében megegyezik a 2017. évivel. A hatékony gazdálkodással azonban az 

önkormányzat által biztosított forrásból az intézmény biztonsággal működtethető. 

A kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi gazdálkodás mellett, a rendelkezésre álló forrásokat 

pályázati és / vagy egyéb támogatásokkal egészítjük ki. 

 

 

Kiemelt feladatok 

2018. évi munkaterv összeállításakor a könyvtár és a képtár kiemelt figyelmet szeretne fordítani az 

általános iskolások tematikus és könyvtárhasználati óráira, illetve a rajz média órákra. A könyvtár 

részéről az olvasóvá nevelés a fő cél, valamint folytatni az elkezdett helytörténeti és ismeretterjesztői 

előadássorozatokat. A képtár részéről felkutatni a művészetre tehetséges ifjúságot és Füzesgyarmat 

kreatív felnőttek alkotói munkáinak bemutatása. A kitűzött céljainkat összehangoltan és 

felelősségteljesen kívánjuk végezni. A 2018. évi szolgáltatási díjainkat a mellékletben 

megtalálhatóak. 

Szitás Erzsébet Képtár / Lázár Lajos Tűzoltó Eszközök Gyűjteménye 
Kiállítások szervezése, rendezése 

Az intézményben a két állandó kiállító helyiség mellett lehetőség van időszaki kiállítások 

megvalósítására. 

Az alábbi szempontokat vesszük figyelembe a kiállítások szervezésénél: 

 A helyi művészek előnyt élveznek a felkéréskor. 
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 A helyi Települési Értéktár bemutatása. 

 Törekszünk arra, hogy az alkotóművészet több formája jelenjen meg. 

Szitás Erzsébet Képtár programterve 

Január - Február A Magyar Kultúra Napja - Demján Ilona festő kiállítása 

Március Mesebolt – Pozojevich Miklósné gyapjú munkáiból kiállítás  

Április – Május          Szűcs Ferenc festő kiállítása 

Június – Július            Weigert Miklós grafikus kiállítása 

Augusztus                  Gyermek művészeti tábor 

Szeptember Szitás Erzsébet festményeinek kiállítása 

Október                       Magyar Festészet Napja - Erdős Gabriella és /vagy Lánczi Ágnes kiállítása 

November - December Ünnepi játszóházak 

A tanév ideje alatt, tavasszal és ősszel rendkívüli rajzórák megtartása. 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

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

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban 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, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

2018 év kiemelt feladatai: 

- A könyvtári dokumentációk aktualizálása. 

- A könyvtári szolgáltatások bővítése és minőségi javítása a meglévőknek. 

- Használói igények felmérése, elemzése, olvasói elégedettségi vizsgálat. 

- A pályázatokhoz kapcsolódó feladatok: fenntartási kötelezettségek, valamint az új pályázati    

lehetőségek megkeresése, kihasználása. 
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- A könyvtár honlapjának folyamatos aktualizálása. 

- A helyi dokumentumok digitalizálása. 

- A Települési Értéktár, ami a honlapunkon kapott helyet, folyamatos feltöltése, rendszerezése 

és digitalizálása. 

Könyvtári tevékenység 

     Állomány 

 Megfelelő dokumentum-ellátás megszervezése, dokumentumok gyűjtése a tartalomra és 

formára vonatkozó minden előítélet nélkül. Feladat a gyűjtemény megőrzése, védelme, a 

fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok folyamatos törlése. 

     Hozzáférés 

 A felhasználói hozzáférés biztosítása a könyvtáron kívüli források bevonásával, a világhálózat 

elérésével. A dokumentumokhoz való fizikai hozzáférését nyitvatartási időben biztosítjuk. 

   Könyvtárhasználat népszerűsítés 

 A használói igényeket figyelembe véve folyamatosan gyarapítjuk állományunkat, tervezzük 

meg szolgáltatásainkat. 

 Jeles Napokhoz és hónapokhoz kapcsolódóan könyvajánlásokat helyezünk el a könyvtárban 

található külön polcon. 

 Az új könyveket az erre a célra kialakított „új könyvek” polcon helyezzük el 

 A megjelenő honlapunkon népszerűsítjük az új könyveket, valamint könyvajánlókat 

készítünk. 

   Könyvtári ismertető 

 Az újonnan beiratkozott olvasóknak a könyvtárban történő eligazodást segítő ismertetőt 

adunk. 

   Könyvtár bemutatók 

 Az olvasóvá nevelés első lépéseit segítik az általános iskola és az óvoda gyermekei számára 

szervezett könyvtári bemutatók. 

 A tanulást, önművelődést szolgáló környezet megteremtése. 

   Segítőkészség 

 Szolgálatkész könyvtári munkatársak által a használók igényei szerinti szolgálat és segítés. 

   Tájékoztató szolgálat 

 Naprakész és releváns dokumentumállomány minden témakörben, a tájékoztató munkatársak 

gyakorlatának fejlesztése, hogy az egyes szakterületekről tájékoztatni tudjanak és képesek 

legyenek a nem helyben lévő, de igényelt dokumentumokhoz is a hozzáférést biztosítani. 
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 Olvasás és Olvasói kultúra 

 Gondosan válogatott állomány segítségével a gyermekek olvasásának támogatása, különféle 

események, alkalmak megszervezése, részvétel a felnőttek olvasási kultúrájának 

fejlesztésében. A kultúra fejlődésének támogatása rendezvények szervezésével és 

támogatásával, a legfrissebb irodalomhoz való hozzáférés biztosításával. 

   Könyvtárhasználat 

 A könyvtárlátogatók képessé tétele a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások 

használatára, megfelelően szervezett bemutatókkal, nyomtatott és audiovizuális 

dokumentumokkal, elektronikus katalógussal. 

Az új idők – új kihívásai mellett fenn kell tartanunk a könyvtár hagyományos szolgáltatásait is. 

A könyvtári szolgáltatás zökkenőmentességét biztosító munkafolyamatok:  

 A könyvpiac, az akciós kínálatok figyelemmel kísérése. Könyvbeszerzés a felhasználói 

igények és a hiánypótlás szem előtt tartásával. 

 A tervszerű állományapasztás folytatása. 

 Késedelmes olvasók felszólítása. 

 Folyamatos a dokumentumok számítógépes adatbázisba rögzítése, az analitikus feltárás. 

 A könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása könyvtárközi kölcsönzéssel. 

 Olvasói adatok, az olvasói nyilvántartás folyamatos frissítése. 

 Eligazító táblák, feliratok frissítése. A könyvtár működését meghatározó alapdokumentumok 

napra készen tartása, az olvasók által is hozzáférhető módon való elhelyezése (kifüggesztés, 

honlap). 

 A könyvtár honlapjának folyamatos frissítése, hírek, információk megjelentetése. 

 Használói igények felmérése, visszajelzések gyűjtése, értékelése. 

 Könyvtárhasználati útmutató összeállítása. 

 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részvétel, pályázatfigyelés, TÁMOP, TIOP 

fenntartása. Márai és az NKA könyvtámogatásban való részvétel. 

 Teleház, eMagyarország pont fenntartása. 

 Származtatott alapszolgáltatások biztosítása: fax, számítógép használat, internet, lakossági 

ügyintézés. Video, DVD, hangoskönyv kölcsönzés. Irodatechnikai szolgáltatások: 

fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, laminálás, hőkötés, szkennelés. 

 Statisztikai adatszolgáltatás, beszámolók, költségvetés készítése. 

 

Határidők 

Január – Február 

 Nyilvántartások előző év december 31-i állapotának rögzítése statisztika céljából. 

 Munkanapló lezárása. 

 Intézményi költségvetés elkészítése. 

 Éves beszámoló és munkaterv elkészítése. 

 Az éves könyvtári és közművelődési statisztika elkészítése és továbbítása a központi 

rendszerekhez. 
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Március 

 Könyvtárellátási szerződés felülvizsgálata és beküldése. 

 SZMSZ felülvizsgálata, aktualizálása. 

 EFOP-3.3.2-16-2016-00161 pályázati dokumentumok elkészítése a Támogatási Szerződés 

megkötéséhez. 

 Alapító Okirat módosítása 

Április 

 Állomány gyarapítása folyamatos. 

 Állomány apasztása folyamatos. 

 Honlap aktualizálása. 

 GINOP pályázati feltételeknek való megfelelés. 

 TIOP – 1.2.3-11/1-2012-0176 Záró Projekt Fenntartás Jelentés. 

 EFOP-3.3.2-16-2016-00161 pályázat megvalósításának előkészületi munkafolyamatok. 

Május 

 EFOP-3.3.2-16-2016-00161 projekt előkészületi munkálatok, Támogatási Okirat átnézése, 

Együttműködési Megállapodások átvizsgálása. 

 Az állomány gyarapítása és apasztása. 

Június – Július 

 EFOP- projektben meghatározott ütemterv szerinti beszerzések, árajánlat kérések. 

Augusztus 

 EFOP- projektben meghatározott ütemterv szerint megbízási szerződések megkötése, 

tematikák kidolgozása, anyag és eszközbeszerzések. 

Szeptember 

 Hegyesi János Szavalóversenyre felhívás. 

 EFOP- projektek programok megvalósítása. 

 Folyamatos állománygyarapítás az év végéig. 

 Országos Könyvtári Napok előkészítése. 

Október 

 Országos Könyvtári Napok lebonyolítása, értékelése. 

 Hegyesi János Szavalóverseny lebonyolítása. 

 EFOP programok megvalósítása. 

November – December 

 TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0395 Projekt Fenntartási Jelentés. 

 EFOP- projektben lévő programok megvalósítása, anyagbeszerzés, kifizetések elvégzése. 

 2019. évi folyóirat megrendelés. 

 Advent 4 hét lebonyolítása. 
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Hegyesi János Városi Könyvtár programterve 

Január – December  Könyvtári foglalkozások havi alkalmanként 

Január                                     Incze László Helytörténeti előadása 

                                                Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

Március   Szavalóverseny általános iskola. 

               Incze László Helytörténeti előadása 

                                               Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

Április    Költészet Napja – Író – olvasó találkozó B. Kiss Andreával 

Május                                      Incze László Helytörténeti előadása 

                                                Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

Vig Balázs íróval Író – olvasó találkozó általános iskolásoknak  

Szeptember   Olvasás Világnapja (szeptember 08.). 

   A Magyar Népmese Napja (szeptember 30.) 

                                               Gál István „Mondókás esztendő” CD bemutató óvodásoknak 

                                                Incze László Helytörténeti előadása 

                                                Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

Október   Országos Könyvtári Napok 

    Hegyesi János Szavalóverseny (október 17-18-19.) 

    Incze László Helytörténeti előadása 

                                               Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

November                         Szavalóverseny általános iskolásoknak 

                                               Író – olvasó találkozó Szurovecz Kitti írónővel 

                                               Incze László Helytörténeti előadása 

                                               Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

December   Adventi készülődés 

Incze László Helytörténeti előadása                                                

Kincses Zoltán ismeretterjesztő előadása 

Rendezvényeink, programjaink célja, hogy a lakosság felé népszerűsítsük az intézmény által nyújtott 

szolgáltatásokat, a képtárban a kreativitás örömeivel ismerkedhetnek meg, a könyvtárban a 

dokumentumállományunk sokféleségével biztosítjuk az olvasás szeretetét a kisgyermekkortól az 

időskorig. 

Füzesgyarmat, 2018. május 02. 

Rácz-Homoki Éva  

      igazgató 
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2. sz. melléklet Füzesgyarmat Váron Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2018. 

(V. 24.) önkormányzati határozatához. 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. 

 Telefon/fax: 06-66-491-795 

 e-mail cím: 

 fgykonyvtar@fuzestv.hu 

 hegyesi5525@gmail.com 

 

2018. évi szolgáltatási díjak 

  

I. Beiratkozási díj 

Könyvtári beiratkozás: ingyenes 

Videó klubtagság beiratkozási díj:    1 hónapra 500.-Ft 

II.  

Fénymásolási díjak  

(1)  

Fekete – fehér : 

 a)  A/4    1 oldal 

b)  A/4    2 oldalas 

c)  A/3    1 oldal 

d)  A/3    2 oldalas 

25.-Ft/oldal 

40.-Ft/oldal 

40.-Ft/oldal 

50.-Ft/oldal 

 

    10 oldal felett: 

e)  A/4    1 oldal 

f)  A/4    2 oldalas 

g)  A/3    1 oldal 

h)  A/3    2 oldalas 

17.-Ft/oldal 

30.-Ft/oldal 

30.-Ft/oldal 

45.-Ft/oldal 

 

(2) Színes papírra fénymásolás: 

 a)  A/4    1 oldal 

b)  A/4    2 oldalas 

40.-Ft/oldal 

50.-Ft/oldal 

 

    10 oldal felett: 

a)  A/4    1 oldal 

b)  A/4    2 oldalas 

30.-Ft/oldal 

40.-Ft/oldal 

 

(3) Szöveges színes fénymásolás, nyomtatás: 

 a)  A/4    1 oldal 

b)  A/3    1 oldal 

65.-Ft/oldal 

120.-Ft/oldal 

 

(4) Képes színes fénymásolás, nyomtatás: 

 a)  A/4    1 oldal 

b)  A/3    1 oldal 

200.-Ft/oldal 

400.-Ft/oldal 

 

(5) Kép nyomtatása fotópapírra: 

 a)  A/4    1 oldal 

b)  A/5    1 oldal 
c)   A/6     1 oldal 

250.-Ft/oldal 

130.-Ft/oldal 

  80.-Ft/oldal 

 

 

 

mailto:fgykonyvtar@fuzestv.hu
mailto:hegyesi5525@gmail.com
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Az árak bruttó összegben kerültek meghatározásra, 27 %-os ÁFA-t tartalmaznak, kivétel az internet használat 

az 5%-os ÁFA-t tartalmaz. 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

Előterjesztés közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedésekről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Barta Tibort, a Szeghalmi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét, akinek megadja a szót. 

 

Barta Tibor Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője: Köszönti Polgármester 

Urat, Jegyző Urat és a Képviselő-testület tagjait. Nyilatkozattételre nincs felhatalmazása, az esetleges 

kérdéseket a Járási Hivatalnak írásban kell továbbítani. A Kormányzat és a Kormányhivatal által 

megfogalmazott elvárásokkal összhangban van az előterjesztés. 

 

Bere Károly polgármester: Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Megváltozott a 

Kormányzat álláspontja, hangsúlyosabbá vált, hogy minél több ember visszavezetésre kerüljön az 

elsődleges munkaerő piacra. Nagy közfoglalkoztató a megyében Füzesgyarmat, így a települést is 

érinti az intézkedés. A Kastélypark Fürdő esete egy kihívás, hiszen eddig ott sok közfoglalkoztatott 

dolgozott. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egyhangúan 

támogatták az intézkedési terv végrehajtását. 

 

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

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a szót. 

 

III. Egyéb szolgáltatási  díjak   

(1) Szkennelés  A/4     1 oldal                                        50.-Ft/oldal 

(2) Spirálfűzés 5.-Ft/lap 

(3) Számítógép használati díja: 100.-Ft/óra 

(4) Internet használati díja: 5.-Ft/perc 

(5) Fax küldés: 400.-Ft/oldal 

(6) Fax küldés külföldre: 800.-Ft/oldal 

(7) Fax fogadás: 250.-Ft/oldal 

(8) Laminálás: 

            Névjegykártya 

              A/6-os méret 

              A/5-ös méret 

              A/4-es méret 

 

  70.-Ft/db 

  90.-Ft/db 

110.-Ft/db 

180.-Ft/db 

(9) Hőkötés  

                      1-15 lapig 

                      1-30 lapig 

 

250.-Ft/db 

300.-Ft/db 
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Dr. Blága János jegyző: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 2 igen és 1 ellenszavazat mellett 

elfogadta az intézkedési tervet, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

egyhangúlag támogatta az intézkedési tervet. Úgy gondolja, hogy a bizottságok és a Képviselő-

testület is látja, hogy a mostani helyzet nem biztos, hogy tartható. A megoldás hosszú hónapok 

munkáját fogja igényelni. A helyi munkaerő piaci helyzetet próbálják ideálissá alakítani, ahol 

mindenki megfelelő bér mellett, megfelelő munkakörülmények között dolgozhat. Az elsődleges 

munkaerő piacnak van felvevő ereje. Nem szabad hátrányba helyezni az Önkormányzat gondoskodó 

szerepét sem, azokat, akik a munkaerő piac leghátrányosabb helyzetű munkavállalói, továbbra is 

támogatni fogják közfoglalkoztatással. 

 

Bere Károly polgármester: A lehető legtöbb embert próbálja a Munkaügyi Központ kiközvetíteni a 

cégekhez. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez az intézkedés már érinti az idei költségvetést? 

 

Bere Károly polgármester: Az idei évben valószínűen egy kis megtakarítást fog eredményezni, de 

jövőre plusz kiadást fog jelenteni. 

 

Dr. Blága János jegyző: Idén megtakarítás lesz azzal, hogy ha valaki teljesítménybérrel volt 

foglalkoztatva, az már nem terheli őket. Jövőre viszont a Kastélypark Fürdőben lévő 

továbbfoglalkoztatás várhatóan az Önkormányzatot fogja terhelni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A feladat ellátásával nem lesz gond?  

 

Bere Károly polgármester: Át kell szervezni a közellátásokat. Kérdés, hogy hány állandó 

alkalmazottat bír el az Önkormányzat és a Fürdő közösen, valamint hogy tud majd élni az alkalmi 

foglalkoztatással. Az Önkormányzati gazdasági társaságokban, ahol bevétel van, ott nem lehet 

közfoglalkoztatottat alkalmazni.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Munkaügyi Központnál vannak erre célzott támogatások? 

 

Bere Károly polgármester: Elkezdték az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. 

 

Dr. Blága János jegyző: Egyesével kell megvizsgálni azokat a személyeket, akiket foglalkoztatnak a 

gazdasági társaságok, ahhoz, hogy meg tudják állapítani, milyen támogatások keretében van 

lehetőség alkalmazni őket. 

 

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

közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedési terv végrehajtását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedési terv végrehajtását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2018. (V. 24.) határozata 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közfoglalkoztatási programok 

megvalósításával kapcsolatban, az elsődleges munkaerő-piaci részvétel elősegítésére az alábbi 

intézkedések végrehajtásáról határoz:  
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1. Törekedni kell arra, hogy az Önkormányzat olyan versenyképes foglalkozásokhoz kapcsolódó 

képzéseket valósítson meg, amelynek segítségével a közfoglalkoztatásban részt vevő 

személyeknek lehetősége nyílik az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésre; 

2. Az Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok tekintetében törekedni kell arra, hogy 

munkaerő-piaci támogatások igénybe vételével saját munkavállalóikkal lássák el a számukra 

meghatározott kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat, azzal, hogy a 

foglalkoztatás megvalósításával törekedni kell olyan szintű bevétel növekedésre, amellyel az 

átvett foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása megvalósítható,  

3. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a megfelelő képzettséggel rendelkező, 

közfoglalkoztatásba bevont személyek olyan, a térségben működő foglalkoztatókhoz 

kerüljenek kiközvetítésre a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által, ahol 

megfelelő jövedelemszerzési és munkakörülmények állnak rendelkezésre. 

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a fenti intézkedések végrehajtásával el szeretné 

érni a közfoglalkoztatásba bevont személyek elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedését, 

ezzel együtt a közfoglalkoztatási programok létszámának valós csökkentését.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti intézkedések végrehajtására, egyúttal 

utasítja, hogy az elért eredményekről 2018 decemberig számoljon be a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

Kilencedik napirend 

 

A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

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

Tündének. 

 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

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

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A törvényi változások kapcsán minden átvezetésre került a Közalapítvány 

Alapító okiratában. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja a Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság 

Továbbtanulásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2018. (V. 24.) határozata 

A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint 

elfogadja a Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány Alapító 

Okiratának módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot írja alá és azt a 

nyilvántartást vezető bírósághoz nyújtsa be.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Melléklet Füzesgyarmat Váron Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2018.(V. 24.) 

önkormányzati határozatához. 

Alapító okirat 

(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

Az I. pontban megjelölt alapító által létrehozott közhasznú tartós közérdekű célú, önálló jogi 
személyiségű "Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért” Közalapítvány 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV 
törvény rendelkezéseinek megfelelően a 2018. május 24. napján kelt módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata, 

I. 

Alapító 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testül 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
Képviselő: az önkormányzat mindenkori polgármestere (jelenleg: Bere Károly polgármester) 

II. 

A közalapítvány neve 

 

Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásért 

III. 

A közalapítvány székhelye 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

IV. 

A közalapítvány célja 

 

Az önkormányzat a füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiataloknak segítséget kíván nyújtani a 
gyermekek felsőfokú oktatási intézményében való továbbtanulásához. A település gyarapszik azáltal, 
ha gyermekei magasabb szintű tanulását támogatja. A hátrányos anyagi helyzetben lévő családokból 
kevesen élnek a továbbtanulás lehetőségével, így a településünkben a felsőfokú iskolai végzettséget 
igénylő munkakörök (pl. pedagógus) betöltésére más településekből kell munkaerőt biztosítani, mely 
jelentős többletkiadás az önkormányzatnak (pl. lakás, bejárási költség). 

Az önkormányzat szeretné az anyagi segítségnyújtással biztosítani, hogy az ilyen munkaköröket 
füzesgyarmati állampolgárok töltsék be. 
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V. 

A közalapítvány közhasznú tevékenysége 

 

A Közalapítvány a közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által 
igénybe vehető - szolgáltatások közhasznú tevékenységet az alábbi közfeladathoz kapcsolódóan 
végzi, amely közfeladat teljesítését a megjelölt jogszabályhely rögzíti: 

erősíti a település önfenntartó képességét [2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § b) pont]. 
 

VI. 

A közalapítvány vagyona 

 

1. Az önkormányzat 1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint alapító vagyont rendelt elhelyezni a 
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Füzesgyarmati Kirendeltségénél. 

2. Felhasználható vagyon a Közalapítvány működéséhez: 

- az induló vagyon kamatai; 

- a támogatással bővülő vagyon és kamatai; 

- az induláskor elhelyezett vagyon nem csökkenhet. 

3. A Közalapítvány nyitott, azt bármilyen adománnyal bárki támogathatja. 

4. A Közalapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, jelen alapító okiratban 
meghatározott feltételekkel lehet. A Közalapítványhoz csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem 
jogosult. 

5. A Kuratórium féléves rendszerességgel dönt a közalapítványi vagyon felhasználásáról. 

A vagyon hasznosítása történhet: 

- pályázat kiírása alapján, 

- egyéni bejelentkezés, kérelem alapján, 

- a Kuratórium saját kezdeményezése, szándéka szerint. 

6. A támogatás formái: 

- a felsőfokú oktatási intézményben a továbbtanulással járó költségek /így különösen a tandíj, 

tanszer költségei, kollégiumi díj/ átvállalása, támogatása; 

- vagy beiratkozáskor a Kuratórium által meghatározott egyszeri pénzbeli támogatás; 

- egyéni ösztöndíj eseti vagy rendszeres jelleggel, ha a tanuló vállalja, hogy a diploma 

megszerzését követően legalább 5 évig az önkormányzat valamely intézményében, vagy 

füzesgyarmati székhelyű munkahelyen dolgozik; 

- füzesgyarmati pályakezdő fiatalok anyagi támogatása. 

 

VII. 

A Kuratórium tagsága 

 

1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. 

2. A Kuratórium az alapító által jelölt 5 főből áll: 

Elnöke: Baló Sándor Zsolt 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. I/13.a. sz. 

Titkára:           Kovács Annamária 5525 Füzesgyarmat, Vajda u. 8/1.sz. 

Tagjai: Pikó Csaba 4026 Debrecen, Bethlen u.10-12.sz. B. I.em.10.sz. 
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 Pozojevich Miklós 5525 Füzesgyarmat, Botond u.2. sz. 

 Székelyné Dr. Rudner Bernadett 5525 Füzesgyarmat, Dugonics u.12/A. sz. 

 

3. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól, és a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

4. Az Alapító jogosult a Kuratórium egészének vagy egyes tagjai kijelölésének visszavonására. 

5. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

6. A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni. 

7. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült. 

8. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató alapítvány kuratóriumának tagja nem lehet. 

9. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit 
eltiltottak a tagsági tevékenységtől. 

10. A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. 

11. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 

12. Megszűnik a kuratóriumi tagság: 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

- visszahívással; 

- lemondással; 

- a tag halálával; 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

- a taggal szembeni kizáró vagy Összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
13. A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével. 

14. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

 

15. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

16. A Kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
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VIII. 

A Kuratórium működése 

 

1. A Kuratóriumot az elnök önállóan képviseli. Képviseleti joga önálló és teljes körű. E képviseleti 
jogát tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium más tagjára átruházhatja. 

2. A Közalapítvány számláján elhelyezett összegből a Kuratórium határozata alapján lehet pénzt 
felhasználni. 

A Közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni jogosult; 

a Kuratórium elnöke és titkára közösen, vagy a Kuratórium elnöke és tagja együttesen. 

 

3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. 

4. A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. 

5. Az ülés összehívásáról és levezetéséről az elnök gondoskodik, 

6.  A Kuratórium ülését az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze.  

7. A meghívónak tartalmaznia kell 

- a Közalapítvány nevét és székhelyét; 

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

- az ülés napirendjét 

 

8. A napirendet az elnök állítja össze, azonban bármely kuratóriumi tag jogosult napirendet 
indítványozni. 

9. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

10. A Közalapítvány ülését a székhelyén tartja, 

11. Ha a Közalapítvány ülését nem szabályszerűen hívtak össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

12. A Közalapítvány ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul 

13. Az ülés határozatképességéhez legalább 3 tag jelenléte szükséges. 

14. A döntések nyílt szavazással, szótöbbséggel születnek. 

15. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány terhére 

másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Közalapítványnak nem tagja vagy 

alapítója; 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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16. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

17. .A Kuratórium ülésein született döntésről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie 
kell A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 15 napon belül meg 
kell küldeni. A jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges, számarányukra való 
utalással. 

18. .A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: 
Határozatok Könyve), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét, A 
határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok 
meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és a Közalapítvány 
székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni, 

19. .Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a döntéshozó 

szerv azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be); 

- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Közalapítvány által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást 

illetve 

- az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

20. A Kuratórium köteles a Közalapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer, a 
gazdasági év lezárását követő 60 napon belül írásban beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait nyilvánosságra hozni. 

21. A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a 
Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az 
Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, a Közalapítvány alapító okiratának módosítására. 

22. A Közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 
mérlegfordulónappal köteles beszámolói készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadásától 
számított 30 napon belül kell a Közalapítvány székhelyének hirdetőtábláján 30 napra történő 
kifüggesztéssel közzé tenni. 

23. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetve a 
Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni. 

24. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére 
megküldeni. 
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25. A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhalmozott szerv vagy személy által kért 
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintési kérővel történő megállapodás 
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előirt határidőben teljesíteni, 

26. A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből 
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

27. A Közalapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját - a beszámoló 
közlésével azonos módon - a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni. 

28. A Kuratórium működéséhez szükséges technikai feltételeket a polgármesteri hivatal biztosítja. 

 

IX. 

A Kuratórium ellenőrzése 

 

1. A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 

2. Az Ellenőrző Bizottság tagja az alapító által jelölt 3 tagból áll: 

Elnöke: Zs. Nagy Sándorné 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 11. sz. 

Tagjai: Németh-Csák Erika 5525 Füzesgyarmat, Garalapos u. 11. sz.    

 Simonné Bagdi Erzsébet 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 91/A. sz. 

3.  Az ellenőrző bizottsági tagok kijelölése határozatlan időre szól, és a tisztség annak elfogadásával 
jön létre. 

4. Az Ellenőrző Bizottság tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. 

5. Az Ellenőrző Bizottság felülvizsgálja, értékeli a Kuratórium éves munkáját. Vizsgálja, hogy a 
Kuratórium az alapító okiratnak megfelelően működik-e, 

6. Az Ellenőrző Bizottság tagja nem lehet az Alapító tagja. Ugyanezen összeférhetetlenségi szabályok 
érvényesek az Ellenőrző Bizottság és a Kuratórium tagjai között. 

7. Az Ellenőrző Bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - két tag jelenléte 
esetén egyhangú szavazással - hozza meg. 

8. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést az 
elnök hívja össze és vezeti le. Tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésén. Az Ellenőrző 
Bizottság ülését össze kell hívni, ha 2 tag, vagy a Kuratórium tagjainak több mint fele kéri. 

9. Az Ellenőrző Bizottság működéséhez szükséges technikai feltételeket a polgármesteri hivatal 
biztosítja. 

10. A Kuratórium beszámolója mellé az Ellenőrző Bizottság véleményét csatolni kell. 

 

X. 

 

1. A Közalapítvány a füzesgyarmati lakosság érdekében működik. 

2. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít. 

3. A Közalapítvány határozatlan időre a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint szűnik meg, 
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4. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  

5. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

6. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetőszolgáltatások, illetve a 
Közalapítvány által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti 

7. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok 
szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a 
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti 
juttatás alapjául nem szolgálhat 

8. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

9. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

10. A közhasznúszervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

11. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és \abból saját 
költségére másolatot készíthet. 

12. A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az 
Alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Alapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről 
a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 

 

XI. 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. 
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Füzesgyarmat, 2018. május 24. 
 
  Bere Károly 
  Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 polgármester 
  az alapító képviseletében 

Záradék 

Az alapító okirat módosítva a 87/1999. (X. 28.) Kt. számú, a 88/1999. (X. 28.) Kt. számú, a 11/2000. 
(II. 22.) Kt. és a 71/2000. (X. 03.) Kt. számú, a 24/2002. (III. 28.) Kt. számú, a 64/2006. (III. 30.) 
Kt. számú, a 168/2011. (VI. 16.), a 169/2011. (VI. 16.) Kt. számú és a 1/2014. (VIII. 18.) Kt. és a 
110/216 (IX. 21) sz. és 2018/  (V 24)   határozattal módosított határozatokkal. 

Alulírott, Bere Károly mint a „Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló ifjúság továbbtanulásáért” 
Közalapítvány alapítójának képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére kizárólag az alapító okirat Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 
rendelkezéseivel való összhang érdekében került sor. A módosításra a vastag dőlt betűvel szedett 
rész, nevezetesen az alapító okirat VII. pont 2. és 3. pontja és IX. pont 2. és 3. pontjának 
módosulása adott okot. 

Füzesgyarmat, 2018. május hó 24. 

 Bere Károly 
  Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 polgármester 
  az alapító képviseletében 

 

Tízedik napirend 

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának, szerkezeti- és szabályozási 

tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

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

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az előterjesztés arról szól, hogy a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft-vel 

szemben levő záportározó Építési szabályzatban való meghatározásának átalakításának céljából 

szükséges a Helyi Építési Szabályzat módosítása. Ennek megalapozására a hatóságok szerint nincs 

szükség környezeti megalapozó vizsgálat készítésére, ezt szükséges megerősíteni. Mindkét bizottság 

egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A múlt heti Lakossági Fórumon részletes tájékoztatást kaptak erről. 

Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja Füzesgyarmat Város Helyi Építési 

Szabályzatának módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályzatának, szerkezeti- és 

szabályozási tervének részbeni módosítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2018. (V. 24.) határozata 

Településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat mellőzéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 

Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szerkezeti-, valamint szabályozási tervének – 

tárgyalásos eljáráshoz kapcsolódó – 2018. évi 1. részbeni módosításának, az államigazgatási szervek 

által megküldött vélemények alapján megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésére nincs 

szükség. 
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A Képviselő-testület az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a kidolgozót, hogy 

tájékoztassa az érintett környezet védelméért felelős szerveket a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Tizenegyedik napirend 

 

Az anyakönyvi és egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló rendeletek felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

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

Tündének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Adminisztrációs jellegű 

módosítás az anyakönyvi rendeletben, valamint az egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló 

rendeletben a Csánki Dezső utca nem szerepelt az ellátási körzeteknél, így ez kiegészítésre került. A 

bizottság egyhangúlag támogatásra javasolta. 

 

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

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a két rendelet módosítását. 

Egyúttal tájékoztatja a testületet, hogy a jegyzőkönyvek feltöltési határidejének be nem tartásával 

kapcsolatban törvényességi jelzés érkezett a Békés Megyei Kormányhivataltól. Természetesen azóta 

teljesítették a felterjesztési kötelezettségüket.  

 

Bere Károly polgármester: Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a továbbiakban mindig haladéktalanul 

gondoskodjon a jegyzőkönyv felterjesztési kötelezettség határidőben való teljesítéséről. Megállapítja, 

hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja az anyakönyvi és egészségügyi körzetek 

meghatározásáról szóló rendeletek módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja az anyakönyvi és egészségügyi körzetek meghatározásáról szóló 

rendeletek módosítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

6/2018. (V. 25.) rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendelet 

 

- 1-2 §-ai tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott 

- 3. §-a tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) 

bekezdésében 

 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 

származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület mindhárom Bizottságának 

véleménye kikérésével az alábbiakat rendeli el: 
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1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, a családi eseményekről és az anyakönyvi eseményekhez, valamint a 

családi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017 

(X.1.) számú rendelete (továbbiakban: Ar.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályai 

 

3. § 

 

(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével 

– hivatali munkaidőn kívül 10 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. 

 

(2) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már 

jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.” 

 

2. § 

 

Az Ar. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény Polgármesteri Hivatal dísztermében történő 

lebonyolításáért nettó 10.000 Ft/esemény, az anyakönyvvezető irodájában történő lebonyolításáért 

nettő 5.000 Ft/esemény díjat kell fizetni az önkormányzat részére.” 

 

3. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2016 (XI.25.) számú rendeletének I. melléklet „1. számú 

háziorvosi körzet” elnevezésű alpontja az alábbi 38. ponttal egészül ki: 

 

„38. Csánki Dezső utca” 

4. § 

 

Hatályát veszti az Ar. 4. § (3) bekezdése.  

 

5. § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2018. május 24.  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

Tizenkettedik napirend 

 

Útépítésekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
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Bere Károly polgármester: Egy új közbeszerzési eljárás keretében egyben kerül közbeszerzésre az 

összes útépítés, hogy gyorsabb legyem a kivitelezési munkák elkezdése. A Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság, valamint a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta.  

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kőrösi Csoma Sándor utca sorsa megoldódni látszik? 

 

Bere Károly polgármester: A támogatói szerződés még nem érkezett meg. 

 

Dr. Blága János jegyző: A várható Városrehabilitációs projektben remélik, hogy benne lesz. Jövőre 

ismét egy 10 %-os áremelkedésre számítanak, így fontos, hogy idén meg tudják kötni a szerződéseket. 

 

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

útépítésekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló közbeszerzési eljárás megindítását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja az útépítésekre vonatkozó keretmegállapodásról szóló 

közbeszerzési eljárás megindítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2018. (V.24.) határozata 

Keret-megállapodásos útépítési szerződés ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata elfogadja a „Keret-megállapodás keretében mélyépítési és 

térfelszín rekonstrukciós jellegű munkák, valamint útépítési és útfelújítási munkák Füzesgyarmat 

Város Önkormányzat részére” tárgyú ajánlattételi felhívást. Megbízza a polgármestert az eljárás 

megindításával. 

 

Határidő: 2018. június 11. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2018. (V.24.) határozata 

Keret-megállapodásos útépítési szerződés ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 

A Bizottság az alábbi ajánlattevők részére kívánja megküldeni a közbeszerzési dokumentációt: 

 

I. Név: Swietelsky Magyarország Kft. 

Székhely: 1072 Budapest, Rákóci út 42. 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46. 

Képviseli: Karakas József területi főmérnök és Gábor Alíz vállalkozási mérnök 

Adószám: 14300327-2-44 

Cégjegyzékszám: 01-09-897738 

 

II. Név: Galéria Invest Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 

Képviseli: Szabó Tamás ügyvezető 

Adószám: 13089393-2-04 

Cégjegyzékszám: 04-09-005991 
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IIII. Név: Forgút Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 252. 

Képviseli: Borbola László ügyvezető 

Adószám: 28935960-2-04 

Cégjegyzékszám: 04-06-008181 

 

Határidő: 2018. június 11. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Bejelentések 

Tizenharmadik napirend 

 

13.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Vételi ajánlat érkezett Tarr József Tibor részéről a 0674/9 hrsz.-ú szántó 

művelési ágú ingatlan megvásárlására. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tekintetében Jegyző Úrnak adja meg a 

szót. 

 

Dr. Blága János jegyző: Mindkét bizottság támogatta a földrész eladását, viszont egy-egy kérdés volt 

részükről. A vevő nem a teljes földrészt szeretné megvásárolni, hanem ennek 0,5 ha részét. A 

változási vázrajz kiosztásra került a Tisztelt Képviselő-testületnek. Az értékbecslő az Önkormányzat 

területének értékét 14.300.000 Ft-ban állapította meg, ezt arányosítva a megvásárolandó földrészletet 

502.318 Ft ellenében tudnák eladni. A terület használaton kívüli. 

 

Vida Imre képviselő: Véleménye szerint kizárja magát az Önkormányzat a területről. 

 

Dr. Blága János jegyző: A telket nem tudják úgy megosztani, hogy nekik ne legyen az úthoz 

kapcsolatuk.  

 

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

Füzesgyarmat, külterület 0674/9. hrsz.-ú ingatlan értékesítését, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja Füzesgyarmat, külterület 0674/9. hrsz.-ú ingatlan értékesítését. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2018. (V. 24.) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat, külterület 0674/9 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

értékesíteni kívánja 

 

az értékbecslésben meghatározott 502.318 forintos vételáron a Füzesgyarmat, külterület 0674/9 hrsz. 

alatti, szántó művelési ágú ingatlan 5000 m2 nagyságú részét a vételi ajánlatot benyújtó Tarr József 

Tibor részére, az értékbecslés valamint a telekmegosztás költségének vevő általi megfizetése mellett. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót haladéktalanul 

értesítse és az adásvételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 
 

13.2 A „Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató” által meghirdetett pályázati 

lehetőségről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 

Bere Károly polgármester: A pályázati lehetőségről Mata Zoltán kollega fog beszámolni. Átadja a 

szót Mata Zoltánnak. 

 

Mata Zoltán előadó: A Magyar Zsidó Közalapítvány pályázatot hirdetett a magyarországi elfeledett 

zsidó temetők rekonstruálására. Füzesgyarmaton is található egy ilyen temető, ami elhanyagolt 

állapotban van. Felvetődött, hogy a pályázat keretében a temetőt rendbe raknák, kitisztítanák, kerítést 

építenének köré. Ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. A pályázat elnyerése esetén 

kötelező további 10 évig fenntartani a temetőt. 

 

Bere Károly polgármester: Személyesen volt nála egy Füzesgyarmatról elszármazott Úr, aki ígéretet 

tett, hogy fog a pályázatban segíteni. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a 

„Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató” által meghirdetett pályázat benyújtását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatja a „Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató” által 

meghirdetett pályázat benyújtását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2018. (IV.26.) határozata 

a „Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató” által meghirdetett pályázati 

lehetőségről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány, 

mint Támogató” által meghirdetett „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország 

területén található, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek 

rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való 

minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális 

örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” című pályázati felhívásra. A támogatás 

elnyerése esetén vállalja a temető 10 évig tartó gondozását és karbantartását. 

 

Igényelhető maximális támogatás: 19.598.508,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

Pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót a képviselő-testület tagjainak. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Több szülő jelezte, hogy az óvodából kijönni, a Vadásztársaságig, amíg 

át nem jutnak a kerékpárútra, nagyon veszélyes az útszakasz. Ezen a szakaszon nincs semmilyen 
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forgalomlassító. Kérik az Önkormányzat segítségét, hogy jelezzék a Közútkezelő felé a problémát, 

esetleg egy fekvőrendőr is megoldaná a helyzetet. 

 

Bere Károly polgármester: A Közútkezelőt kérhetik, hogy egy 30-as sebességkorlátozó táblát 

helyezzenek ki, de valószínűen attól nem változna meg a helyzet. Fekvőrendőr kiépítésére vagy a 

kerékpárút óvodáig vitelére nem lát forrást. Az úton való átkelés a probléma. A kerékpárút tovább 

vitele esetén is szükség lenne egy zebrára. A Rendőrséggel közösen terveznek egy bejárást, hogy ezt 

a problémát és a központ közlekedését megnézzék, ami június hónapban meg fog történni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A következő nevelési év kezdetése, szeptemberre nagyon jó lenne 

megoldást találni. 

 

Bere Károly polgármester: A júniusi Képviselő-testületi ülésen be fog számolni a fejleményekről. 

 

Bere Katalin képviselő: A lakosság részéről érkezett jelzés, hogy a Szent Borbála szobor állapota 

kifogásolható. Az Erőemelő Bajnokság ideje alatt több száz fő fordult meg a településen és akkor is 

tapasztalható volt. Kéri, hogy a település értékeire figyeljenek oda. 

 

Bere Károly polgármester: Turbucz Róberttel már egy hónappal ezelőtt egyeztetett, hogy be kell 

indítani a szivattyút. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: El 

volt dugulva a szivattyú, így csak többszöri kitakarítás után tudták rendbe hozni. Most már folyik a 

víz, algátlanító folyadékot pedig bele fognak rakni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Elmondja, hogy csúnya a városkép. Régebben több virág volt, nagy a fű, 

nem rendezett a közterület. Szeretné, ha erre a nyár folyamán nagyobb figyelmet fordítanának a 

lakosság és a turisták miatt is. Valamint esténként teljes sötétségben van a Napóra környéke és a 

Református templom lépcsője is, ami vonzza a bajt. Megkéri, hogy a Polgárőrség és a Rendőrség 

ezekre a helyekre nagyobb figyelmet fordítson. Szükség lenne kamerákra. 

 

Bere Károly polgármester: A kamerarendszer kiépítésére meg van a forrás, így ennek kihelyezése 

meg fog történni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen volt itt 

Kapitányságvezető Úr. A helyi rendőrök nincsenek itt, akik itt vannak, lehet, hogy nem is ismerik 

ezeket a helyeket. A kamera nagyon fontos lenne.  

 

Bere Károly polgármester: A közmunkában dolgozók, fűkaszások átszervezésre kerültek. Jövőre 

megpróbálják állandósított emberekkel megoldani ezeket a feladatokat.  

 

Bere Katalin képviselő: A Virágos Füzesgyarmat pályázat kapcsán már két nap bejárás volt. Akkor 

látták, hogy nem csak a központban, hanem a perifériákon még rosszabb a helyzet. Nagyon sok 

elhanyagolt terület van.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mikorra várható a Tanuszoda átadása? 

 

Bere Károly polgármester: Kaptak egy levelet, amelyben a kivitelező leírja, hogy 100.000.000 Ft-al 

tartozik neki a Nemzeti Sportközpont. Külön fogja kérni, hogy tegyenek lépéseket ebben az ügyben. 

Már alkalmaznák az ott dolgozó embereket, de nem halad a kivitelezés. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Vannak-e már felvéve dolgozók a Tanuszodához? 
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Bere Károly polgármester: Már elkezdődött az emberek felvétele. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az egészségügyi beszámolók kapcsán több probléma is 

felmerült. Érdeklődik, hogy ezek megoldásra kerülte-e? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Nem 

lettek még teljesítve, de folyamatban van. 

 

Bere Károly polgármester: Tavaly személyi változás volt az Egészségügyi központban, felvettek egy 

felelős gondnokot. Sajnos az orvosok és közte rossz kapcsolat alakult ki.  

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Az 

áprilisi Képviselő-testületi ülést követően beszélt az orvosokkal, de nem kapott listát a teendőkről. 

Bármikor érkezett feléjük jelzés, mindig megoldották. Ezekkel a problémákkal kapcsolatban nem 

érkezett jelzés.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A háziorvosok beszámolójában több dolog is fel volt sorolva. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Városgazdálkodási Kft-nél 14 fő van alkalmazva. Az 

összes többi dolgozó az Önkormányzatnál van, így véleménye szerint logisztikai problémák vannak. 

Ezeket a dolgokat nem egy ügyvezetőnek kell megoldania. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Bajcsy-Zsilinszky utcáról jelezte egy lakos, hogy a mellette 

lévő házat lebontották, de a törmelék a szomszéd udvarára került. 

 

Dr. Blága János jegyző: A kollegák ki fognak menni megnézni és intézkedni fognak az ügyben. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Jókai és a Hegyesi János utca sarkán Önkormányzati telek 

van. Nagyon nagy volt a gaz. Erre nagyon oda kellene figyelni. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt egy szervezeti feladat is megoldani. Erre a telekre szociális bérlakást 

szeretnének építeni. Eddig Aljegyző Űr irányította a közterület felügyeletet, így még meg kell 

szervezni, hogy a továbbiakban ki irányítsa a feladatokat. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Nagyatádi és a Klapka utca sarkán lévő portán rengeteg a 

lom. Kinek a feladata lenne eltakarítani? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Csak 

útépítéssel kapcsolatos problémát jeleztek arról a szakaszról. 

 

Bere Károly polgármester: Meg fogják nézni a területet. A terület tulajdonosát kétszer felszólítják, 

majd kényszerkaszálást hajtanak végre. Majd a Kormányhivatal szólítja fel és bírságot szabnak ki.  

 

Bere Katalin képviselő: Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen kikérte a Bucsai úttal kapcsolatos 

levelezéseket. Összesen három levelet kapott, 2015., 2017. és egy idei levélváltást. 

 

Bere Károly polgármester: Nem minden esetben ők írnak, van, hogy a Kuka Robotics Hungária Ipari 

Kft. ír levelet. Ezen kívül van, amit e-mailben küldenek el. 

 

Bere Katalin képviselő: Nem érzi, hogy mindent megtettek volna. Hogy állnak most ezzel az üggyel? 
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Bere Károly polgármester: Takács Árpás Úrtól és a Közútkezelőtől is érkezett már válasz. A 

legfontosabb javításokra ígéretet tettek. Tavaly már elérték, hogy a felező felfestésre került és 

felújították az út egy szakaszát is. Jövő héten megnézik, hogy melyik miniszterhez fog tartozni a 

Közútkezelő és írni fognak egy újabb levelet. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Bucsai úton a volt Reptérnél lévő 1,5 km szakasz van a legrosszabb 

állapotban. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő Képviselő-

testületi ülés június 3. hetében, csütörtökön lesz. Ezzel az ülést 17 óra 30 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

      Bere Károly                    Dr. Blága János 

     polgármester                                     jegyző 


