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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. május 9-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:  
Bere Károly polgármester, 
Bere Katalin képviselő,  
Koncz Imre képviselő, 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  
Suchné Szabó Edit képviselő, 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 
Vida Imre képviselő, 
Zs. Nagy Sándor képviselő 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 
 
SZMSZ szerint állandó meghívott: 
Szalai Zoltán rendőr ezredes, kapitányságvezető, Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 
Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 
csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens, Pozojevich Miklós közművelődés szervező, Zsóri Tünde 
családsegítő, Pengő Lászlóné családsegítő, Nagy Csaba belsőellenőrzési vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, Ibrányi Éva alpolgármester asszony jelezte távollétét, valamint 
Vida Imre képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. A kiküldött napirendi pontokhoz képest 
változás nem történt, a 11. napirendi pontot, az Előterjesztés óvodavezetői beosztás betöltéséről 
előrébb hoznák és a 3. napirendi pontként fogják tárgyalni. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2019. (V. 09.) önkormányzati határozata 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 09-i nyílt ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
      Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
2. A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről    

Előadó: Szalai Zoltán, r. ezredes, kapitányságvezető 
 
3. Előterjesztés óvodavezetői beosztás betöltéséről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
4. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 

5. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 
 

6. Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 

7. Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló 
      Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező 
 
8. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. sz. módosítása 

Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 
 
9. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány 

jóváhagyása 
Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 

 
10. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 
 

11. Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választásáról 
Előadó: Dr. Blága János jegyző, HVI vezető 

 
12. Helyi adórendelet egészségügyi szolgáltatók iparűzési adó könnyítésével kapcsolatos módosítása 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
13. Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni 

módosításához környezeti vizsgálat készítéséről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
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14. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
15. A „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, 

részleges helyreállításának támogatása” című pályázati lehetőségről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
16. Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
17. A Füzesgyarmat Város Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21) felülvizsgálatáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
18. Bejelentések 

 
18.1 Előterjesztés vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 

18.2 Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda SE kérelme 
Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A két ülés közötti időszakból kiemeli, hogy Fekete Péter Kultúráért 
Felelős Államtitkárral találkozott az elmúlt hónapban. Lesz egy érdekes kezdeményezés, amit 
valószínűen támogatni fog. A Jókai Színházzal közösen lépnének fel a helyi, füzesgyarmati szereplők. 
Ezt a programot Füzesgyarmat 800. évfordulójára tekintettel szeretnék megszervezni, amihez 
valószínűen pénzügyi támogatást fog nyújtani Államtitkár Úr. Április 10-én részt vett a Vésztői 
Gazda- és Vállalkozónapokon, ahol Lázár János miniszterelnöki biztos tartott beszédet, melyben a 
47-es úttal kapcsolatban is nyilatkozott. Ő azt javasolja, hogy a jelenlegi nyomvonalon valósuljon 
meg a beruházás. Ezzel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hozott egy döntést, mely 
szerint számukra a legkedvezőtlenebb, ha a határ mentén valósul meg ez a beruházás. Erős 
lobbitevékenység zajlik ez ügyben mindkét oldalról. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 
személyi asszisztense személye megváltozott. Kiss Lilla kolléganő Köröstarcsán aljegyzőként, a 
későbbiekben pedig jegyzőként folytatja munkáját. Az asszisztensi feladatokat a továbbiakban 
Molnár Ildikó látja el. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: A két ülés közötti események között látja feltüntetve, hogy az NFA-nál 
megbízási szerződés került aláírásra. Hány ha-ra és mennyi időre került aláírásra a szerződés? 
 
Bere Károly polgármester: Ezt pontosan fejből nem tudja megmondani, de ezek a 
közmunkaprogrammal érintett területek. Összesen kb. 70 ha-t művelnek és ennek mintegy fele állami 
föld. 
 
Dr. Blága János jegyző: Ezeket a területeket vagyonkezelési szerződés keretében művelik, viszont, 
amíg nincs kiírva rá a pályázat, addig csak megbízási szerződéssel tudják használni. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: A 47-es úttal kapcsolatban érdeklődik, hogy melyik betűjelű terv fog 
várhatóan megvalósulni? 
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Bere Károly polgármester: Három változat van, az „A” jelű haladna a határ mentén, de a legutóbbi 
megfogalmazás szerint a jelenlegi nyomvonal mentén valósulna meg a városokat kikerülve. A „B” 
és a „C” jelű terv között fognak várhatóan dönteni. Egy korábbi megbeszélésen viszont elhangzott, 
hogy amennyiben az „A” jelű tervet választják, a jelenlegi út teljes egészében felújításra fog kerülni. 
Megállapítja, hogy a két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban nincs több kérdés, hozzászólás. 
 
Rátérnek a napirendek tárgyalására. 
 

Első napirend 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, átadja a szót 
Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2019. (V. 9.) önkormányzati határozata 

A 2019. május 9-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal a 
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Második napirend 
 
A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről    
Előadó: Szalai Zoltán, r. ezredes, kapitányságvezető 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Szalai Zoltán Rendőrkapitány Urat. Évente egyszer 
el szokott látogatni a Képviselő-testület ülésére, ahol beszámol az elmúlt év eseményeiről. Átadja a 
szót Szalai Zoltán kapitányságvezetőnek. 
 
Szalai Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető: Tisztelettel köszönti Polgármester Urat, a Képviselő – 
testület tagjait és a füzesgyarmati lakosságot. Az írásos anyagot előterjesztette, amely a település 
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honlapján is megtalálható. A Kapitányság nyomozási és felderítési eredményessége 80 % fölötti, 
mely alapján a bűnözőket óva intik, hogy bűncselekményeket kövessenek el a területen. 
Összességében elmondható, hogy Füzesgyarmaton ugyanúgy, mint az egész illetékességi területen, a 
közbiztonság nyugodt, a lakosság biztonságban él. Köszönetét fejezi ki a jogkövető 
állampolgároknak, az Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, külön a Polgárőrségnek és minden 
olyan civil szervezetnek és tenni akaró állampolgárnak, aki a közbiztonságot segítette az elmúlt 
évben. Kéri, hogy ebben az évben is hasonlóan álljanak ehhez hozzá. Külön szeretné megköszönni a 
Képviselő-testületnek, hogy a Rendőrnapon elismeréseket adtak át részükre. Volt egy életmentő 
rendőr, aki Füzesgyarmaton dolgozik, Molnár Csaba, aki a várostól elismerést kapott annak ellenére, 
hogy az életmentés nem a településen történt. Ezen kívül egy számítástechnikai eszközt is kaptak a 
várostól, hogy ezzel is megkönnyítsék a munkájukat. Köszöni szépen és a felmerülő kérdésekre 
igyekszik válaszolni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretne gratulálni a munkájukhoz, hiszen márciusban 
sorozatos betörések történtek a garázsokba, 44 garázst tört fel két elkövető, melynek ő is áldozatául 
esett. Köszöni, hogy nagyon hatékonyan megoldották az ügyet, hiszen három napon belül meglettek 
az elkövetők. Részben azért sikerült ennyire hamar elfogni őket, mert a környező települések kimenő 
útjain már kamerák vannak felszerelve, melynek köszönhetően tudták azonosítani a gépkocsit. Kéri, 
hogy a kamerák felszerelését valósítsák meg a településen is, hiszen ezzel a rendőrség munkáját 
segítenék és a lakosság komfortérzetét javítanák. 
 
Bere Károly polgármester: Nemrég állapodtak meg a tervezett kivitelezővel, hiszen a Zöld Város 
pályázat keretében meg fog valósulni a kamerák kihelyezése. Közbeszerzés köteles az összes 
tevékenység, ezért meg kell várniuk az összes tervezést. 
 
Dr. Blága János jegyző: A kamerákat nem csak a központban, hanem saját forrásból a négy bevezető 
úton is el fogják helyezni, melyek rendszámellenőrzéssel együtt fognak működni. Közvetlenül a 
szeghalmi Rendőrkapitányságra fog befutni a jel. 
 
Bere Károly polgármester: Várhatóan június-július hónapokban lezajlik a közbeszerzés és ősszel ez 
lesz az első, amit meg szeretnének valósítani. Az idei évben a négy bevezető úthoz mindenképpen ki 
fogják helyezni a kamerákat. Rendőrkapitány Úrnak gratulál az elmúlt év eredményeihez és köszöni, 
hogy nyugodt, biztonságos település lehet Füzesgyarmat. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város közbiztonsági 
helyzetéről a Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, Füzesgyarmat Város közbiztonsági helyzetéről a Szeghalmi 
Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadja. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2019. (V. 9.) határozata 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti taralommal a 
Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a város közbiztonsági helyzetéről elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
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Harmadik napirend 

 
Előterjesztés óvodavezetői beosztás betöltéséről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Károlyi Zsigmondné óvodavezetőt üdvözli. A Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 
Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 
A Bizottság egyhangúlag a nyilvános pályázati eljárás nélküli betöltését javasolja az óvodavezetői 
beosztásnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottsági ülésen a dolgozók véleménye 
ismert volt, mely szerint a dolgozók szinte 100 %-ban támogatják az óvodavezető újra jelölését, így 
a Bizottság is egyhangúlag támogatja, hogy pályázati eljárás nélkül kerüljön megújításra az 
óvodavezetői beosztás betöltése. 
Dr. Blága János jegyző: Az előző nap folyamán megtartották a Szülői Munkaközösség ülését is, 
melyen a 14-ből 9 tag vett részt, így határozatképesek voltak. 9 tagból 9 adta azt a véleményt, hogy 
támogatja, hogy nyilvános pályázati eljárás lefolytatása nélkül kerüljön meghosszabbításra az 
intézményvezető megbízása. 
 
Bere Károly polgármester: Felkéri a jelenlegi intézményvezetőt, hogy a következő öt év terveiről 
szóljon néhány mondatban. 
 
Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője: Köszöni szépen a támogatást a Bizottságok részéről 
és a Szülői Munkaközösség részéről. Igyekszik az elkövetkező évek terveit teljesíteni a gyermekek 
életkori sajátosságait is figyelembe véve. Mind a nevelő testület, mind a segítő munkatársak munkáját 
igyekszik segíteni. A nevelőtestület nagy átalakuláson ment át, hiszen fiatal kolléganők érkeztek és 
érkezni is fognak az óvodába. Fontos számukra, hogy a pedagógiai munkát a fiatal kolléganőkkel is 
maximálisan ellássák. Remélik, a gyermeklétszám megmarad. Most úgy néz ki, hogy a jövő nevelési 
évet 157 gyermekkel kezdhetik meg, ami a jelenleginél több. Ez által az óvodapedagógus létszámot 
is meg tudják tartani. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja, hogy 2019. 
augusztus 1-től további 5 évre, 2024. július 31-ig meghosszabbításra kerüljön a jelenlegi óvodavezető 
mandátuma, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja, hogy 2019. augusztus 1-től további 5 évre, 2024. július 31-ig 
meghosszabbításra kerüljön Károlyi Zsigmondné óvodavezető mandátuma. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2019. (V. 9.) számú határozata 

Óvodavezetői beosztás betöltése nyilvános pályázati eljárás nélkül 
 
Füzesgyarmat Város önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Füzesgyarmati Lurkófalva 
Óvoda Nevelőtestületének egyetértésével, a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda Szülői 
Munkaközösségének véleményét kikérve, fenntartóként egyetért azzal, hogy Károlyi Zsigmondné, a 
Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda Intézményvezetőjének második intézményvezetői megbízása, 
2019. augusztus 1-től további 5 évvel, 2024. július 31-ig meghosszabbításra kerüljön.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézményvezetőt a feladat ellátásával 
bízza meg.  
 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 1.  
 
Vida Imre képviselő megérkezik az ülésre. 
 

Negyedik napirend 
 
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 
Bere Károly polgármester: Üdvözli Turbucz Róbert ügyvezető Urat és Nagy Csaba belsőellenőrzési 
vezetőt. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen és 
1 ellenszavazat mellett támogatta az elfogadását. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kft. minimális veszteséggel zárta a 
tavalyi évet, aminek az oka valószínűen az alacsony külsős bevételek. Ami gondot jelent, az a 
vagyonvesztés mértéke. Úgy tűnik, hogy felélik a vagyonunkat, amit az Állami Számvevőszék sem 
néz jó szemmel. A Bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Turbucz Róbert ügyvezetőnek. 
 
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: A tavalyi évben a 
Kft. eszközök és források főösszeggel 451.597.000 Ft-tal zárta az évet. 1.500.000 Ft veszteség 
realizálódott, viszont a saját tőke – jegyzett tőke aránya a PTK-ban jegyzett szintet elérte, ami 
9.339.000 Ft. 
 
Bere Károly polgármester: Sajnos a tavalyi évben nem igazán voltak olyan tevékenységek, amibe a 
Kft-t be tudták volna vonni. Ebben az évben sokkal több lesz, ezért reméli, hogy idén már nyereséges 
lesz a Kft. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretné megköszönni az iskolában végzett munkájukat, a 
Sportcsarnokban a meszelést, a mázolást, az ajtók javítását, valamint az átjáró is félig elkészült már. 
Kéri, hogy az iskolaszekrények elkészítésében is segítsenek majd. 
 
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: Természetesen 
segíteni fognak, amennyiben az iskolavezetés meghozza a döntést.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Társasházi gyűlésük volt, amikor jelezték a lakók, hogy a 
szeméttárolókban patkányok vannak. Ezt jelezte ügyvezető úrnak, de sajnos a használt szer nem 
annyira hatékony. A társasház mögött ott van a Városétkeztetés, a pékség és az ABC, ezért kéri, hogy 
hatékonyabb megoldást találjanak. 
 
Bere Károly polgármester: Ilyen téren a Városétkeztetésnek állandó szerződése van. Megállapítja, 
hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 
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Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2019. (V. 9.) határozata 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített 
beszámolót 451.597.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -1.571.- eFt adózott eredménnyel 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2018. 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. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 

Ötödik napirend 
 
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető 
 
Bere Károly polgármester: Üdvözli Kovács Márton Ügyvezető Urat. A Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 
Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 3 igen 
szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kft. jelentős veszteséggel zárta az évet 
még az értékcsökkenésen felül is. Az értékcsökkenést fel sem tudják használni, ráadásul a Fürdő 
évről-évre veszteséges. A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: A tavalyi évben a Fürdő 26.781.000 Ft veszteséget ért el. Átadja a szót 
Kovács Márton ügyvezetőnek. 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Tisztelettel köszönt 
mindenkit. A hiány jelentős része számtani hiány és abból adódik, hogy az értékcsökkenést nem 
tudták megvalósítani. Ennek oka, hogy pénzügyi hiány is keletkezet, így arra már nem is jutott 
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bevétel, hogy az értékcsökkenést meg tudják valósítani. 1.500.000 Ft-tal lépték túl a dologi kiadást, 
3.500.000 Ft-tal lépték túl a személyi kiadást. E mellett 1.500.000 Ft iparűzési adó nem került 
befizetésre. A tavalyi évben 12 fővel bővült a létszám, amire 6 hónapra 70 % járulék és bértámogatást 
kaptak. A 30 % önerőt sajnos nem tudták kigazdálkodni, mindamellett, hogy kedvező volt az időjárás. 
A tavalyi évben tervezett nettó 84.000.000 Ft bevételtől 2,5 %-kal maradtak el, amit jó eredménynek 
tekint. Az elmúlt évben az idei év pénzügyi tervének tervezésekor előre vetített várható hiánnyal 
kapcsolatban a Felügyelő Bizottság és az Önkormányzat között hosszas tárgyalások folytak. A 
tulajdonos Önkormányzat ennek az évnek a pénzügyi tervéhez már hozzáteszi az értékcsökkenés 
összegét, ami által próbálják a hiányt csökkenteni. Illetve kaptak olyan ígéretet, hogy alvállalkozói 
tevékenységhez is fognak jutni, amiből egyéb bevételre tehet szert a Kft, hogy idén jobb eredménnyel 
zárjanak. Köszöni az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek, hogy ebben segíti a Kft-t. 
Köszöni a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nek, hogy egész évben segítették 
működésüket és a dolgozóknak az egész éves munkáját.       
 
Koncz Imre képviselő: Elég nagy veszteségről van szó a 84.000.000 Ft-os árbevétel mellett. Úgy 
gondolja, hogy ez közös ügylet, hiszen ők is beleszólnak a Kft. pénzügyi politikájába. Szerinte nem 
a vezetővel van a gond, hanem a Képviselő-testület döntéseivel. Kifogásolja, hogy a Képviselő-
testület miért szó bele ilyen szinten a Kft. működésébe. 
 
Bere Károly polgármester: Itt most három probléma is van. Az értékcsökkenést a tavalyi évben az 
átjáró folyósó építésére szerették volna elkölteni, ami végül építésügyi hatósági szempontból elég 
nagy bonyodalmat okozott. Ezen kívül a céltartalék képzés jelentett nagy veszteséget. Ez a két összeg 
már 20.000.000 Ft körül mozog. Ha pénzforgalmi szempontból vizsgálják a veszteséget, akkor az kb. 
8.000.000 Ft. Átadja a szót Nagy Csaba belsőellenőrzési vezetőnek, hogy mondja el a céltartalék 
körüli problémát. 
 
Nagy Csaba belsőellenőrzési vezető: A céltartalék képzés azt jelenti, hogy vagyonkezelésben vannak 
az eszközök. A vagyonkezelésre vonatkozóan az Önkormányzati törvény előírja, hogy tartalékot kell 
képeznie a társaságnak legalább az értékcsökkenés erejéig, hogy vissza tudja pótolni az eszközeit és 
az eszközállománya ne csökkenjen le az alá, mint amennyit a vagyonkezelési szerződés az 
Önkormányzat részére megszabott. Ez jelenleg nem pénzbeli kifizetéseket jelent, bár a beruházásokat 
el kellene végezni, ami jelentené a pénzforgalmi kiadását ennek a tételnek. A Kft. bevételei 
elégtelenek ahhoz, hogy ezt a kötelezettségét teljesíteni tudja. Mindezek nélkül is olyan 
költségállománnyal dolgozik a cég, hogy veszteséget okoz a működésében. Jelenleg kevés az esély 
arra, hogy ezt megfelelően ki tudná a cég gazdálkodni. 
 
Bere Károly polgármester: A Felügyelőbizottsági ülésen elhangzott egy fontos kérdés, 
közszolgáltatást vagy vállalkozói tevékenységet végez-e a fürdő? Jelenleg közszolgáltatóként 
működik, hiszen, ha vállalkozásként működne, drasztikus áremelésre lenne szükség. Itt szokott 
beleszólni a Képviselő-testület és nem szokott ilyen mértékű áremelést végrehajtani. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Köszöni szépen, hogy a gazdasági részt is mögé tette a könyvvizsgáló. 
Működik egy Felügyelő Bizottság, aminek a tagjai időben láthatják a negatívumokat. Ezen kívül 
folyamatos kommunikációra lenne szükség Polgármester Úr és az Ügyvezető Úr között, hogy a 
hibákat és a negatív folyamatokat időben tudják orvosolni. A turizmus szemszögéből mégis csak a 
Fürdő az első számú látványosság. Fontos a marketing tevékenység, ami a Tourinform irodából indul, 
ahonnan visszacsatolásokat kellene kérni, hogy ez hogyan zajlik, milyen eredményeket mutat. Azért 
központosították a marketing feladatokat, hogy ezzel növeljék az eredményeket is. 
 
Bere Károly polgármester: A marketing szükséges lépésit megtették, ár-érték arányban már nem 
tudnak erre többet költeni. 
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Vida Imre képviselő: A Bizottsági ülésen is elhangzott ez a közszolgáltatás vagy vállalkozás kérdés. 
Őt két dolog zavarja igazán, egyrészt ami a könyvvizsgálói jelentés első oldalának alján található, 
hogy a PTK. szerint előírt saját tőke összege nem éri el a minimális szintet. 
 
Dr. Blága János jegyző: Ezt a következő évben lesz köteles orvosolni a Képviselő-testület. Két év 
után kerül jogsértő állapotba. 
 
Vida Imre képviselő: Amennyiben ugyan így folytatódik minden tovább, szinte már előre 
borítékolható a veszteség. Ezért a kiadásokat óvatosabban kellene tervezni, hiszen nem biztos, hogy 
a várt bevételeket elérik. Szankcionálni kellene, ha valaki lefoglalja a szállást, akkor ne tudja 
büntetlenül lemondani. Másrészt a 20-25 %-os szállás kihasználtsággal sincs megelégedve. A 
szálláskiadásból fix bevételre tehetnének szert időjárástól függetlenül. 
 
Bere Katalin képviselő: A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági társaság 
működését, tavaly ősszel hozott is egy javaslat csomagot, mivel már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem fogját tudni teljesíteni a terveket, amit a Képviselő-testület elé tárt. Ebből egyetlen egy pont sem 
lett megvalósítva. Többek között például a Hotel Gara részére átadott víz, a belépőjegy beépítése a 
Hotel Gara által kínált csomagokba, melyek nem történtek meg. Ebben az esetben pontos utasításokat 
kellene adniuk, hogy mit kellene tennie a Fürdőnek. A költségeket teljesen lecsökkentették, azok a 
költségek, melyeket akkor is ki kell fizetniük, ha egy vendéget sem fogadnak, igen jelentősek. 
 
Vida Imre képviselő: Sajnos a Hotel Gara nyomott árakon adja a szállást, amivel a Fürdő nem tud 
versenyezni. 
 
Bere Károly polgármester: Nem gondolja, hogy ez lenne a probléma, hiszen ha a Hotel Gara tele van, 
a Fürdőbe is kiveszik az emberek a szállást. Csomagok vannak kialakítva és erősebb együttműködésre 
lenne szükség. 
 
Bere Katalin képviselő: A Fürdőben történő áremeléssel nem segítik, hanem visszavetik a 
működésüket. 5350 Ft / fő / éj a szállás ára főszezonban úgy, hogy nem tudnak hozzá félpanziós 
ellátást nyújtani, csak a fürdőbelépőt tartalmazza az ár. Ez soknak számít, hiszen a többi szálláshely 
2500-2900 Ft között adja ki a szállását. 
 
Bere Károly polgármester: Arra kell kitalálniuk valamit, hogy a hétköznapokon is kihasználtabb 
legyen a szállás. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lehetséges lenne, hogy kidolgozzon a Kft. a Felügyelő 
Bizottsággal együtt egy intézkedési tervet, aminek a célja a takarékosság, a vendégéjszakák számának 
növelése, az eredménycentrikusság? Hogyan lehetne ezt megvalósítani és hogyan lehetne jobban 
reklámozni a Fürdőt? Ez a szállásdíj neki is elég magasnak tűnik. Nem azzal kell bevételre szert tenni, 
hogy emelik a szolgáltatások árait, hanem a vendégéjszakák és a Fürdőbe érkezők számát kell 
növelni. 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Ősszel egy ilyen terv 
kidolgozására került sor a Felügyelő Bizottsággal együtt, amikor a számlák is átnézésre kerültek. Ez 
beterjesztésre került a Képviselő-testület elé. A marketing tevékenység a Képviselő-testület döntését 
követően központosításra került, melyet jelenleg a Tourinform iroda végez. 
 
Bere Károly polgármester: Januárban 3 fő létszámcsökkentés megtörtént, ezen kívül 10.000.000 Ft 
támogatást nyújtott az Önkormányzat, valamint emelték a szolgáltatások árait. Ezen kívül megelőző 
intézkedésként a büfét kiadták vállalkozó üzemeltetésébe. 
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Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A május rosszul indult, 
bár szállás szempontjából jól indult, a motelban 45 % körüli a kihasználtság, a panzió is javult, 
májusban 30 % körüli kihasználtsággal üzemelt. A szálláskihasználtság mindig függ attól, hogy a 
településen vagy a környékben milyen beruházások folynak. Sajnos tavaly nem voltak nagyobb 
mértékű beruházások. Általában hétvégén és a hosszúhétvégén folyamán magas a kihasználtság, 
mivel nem tudnak éttermi szolgáltatást nyújtani. Nem tudnak olyan attrakciót nyújtani, amivel itt 
tudnák tartani a vendégeket akár egy hétig is. Amennyiben megvalósulna a 2012-ben elkészült 
fürdőfejlesztési terv, az is lendületet adhatna a szállásnak és a reklámnak is. Ezek mind nagyobb 
léptékű beruházások, melyek a mostani helyzetükön nem segítenek. 
 
Koncz Imre képviselő: Korábban is arról volt szó, hogy a Képviselő-testület nem óhajtja átvenni az 
Ügyvezető hatáskörét. Szerződésese kérdésekben nem fognak véleményt mondani. 
 
Bere Károly polgármester: A Fürdő és a Hotel Gara együttműködése a két ügyvezető feladata, amibe 
nem tudnak beleszólni. Ezen kívül iskolai csoportokat, osztályokat, céges rendezvényeket leszervezni 
szintén ügyvezetői feladat. A településnek a Rádió1-el van egy megállapodása, amit ők is 
kereshetnek. Viszont országos kampányokat nem tudnak finanszírozni. Fejlesztési kérelemmel 
kapcsolatban ma is írt levelet, de az elmúlt 15 évben nem nyíltak meg Európai Uniós pályázati 
lehetőségek. 
 
Vida Imre képviselő: Néhány évvel ezelőtt egy pályázat feltétele volt, hogy ne önkormányzati 
intézmény, hanem független vállalkozás legyen a Fürdő. Ezen kívül nemsoká megnyílik egy uszoda, 
amivel még nincs együttműködési megállapodás, ezért lehet, hogy konkurenciája lesz a Fürdőnek és 
télen kevesebben fogják látogatni.  
 
Bere Károly polgármester: Az átjáró folyosót azért szeretnék megépíteni, hogy erősítsék egymást. 
Könyvvizsgáló Úrral már egyeztettek, hogy milyen más formában tudnák működtetni, melyre a 
szezon után vissza fognak térni. Az lenne az ideális, ha a Fürdőre évente 20.000.000 Ft-ot rá tudnának 
költeni fejlesztési szempontból.  
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: 2011-ben, mikor őt 
megválasztották ügyvezetőnek, öt munkavállalóval vette át az intézményt. Földgázfelhasználás volt, 
nem működött a metángáz felhasználású motor. Ehhez képest a Kft. formában már jelentkezett az 
értékcsökkenés, amit ugyan azokkal a feltételekkel kellene ma kitermelni. Szolgáltatásban nem 
tudnak többet nyújtani, de az árakat folyamatosan emelni kellett. A munkavállalói létszám pedig 
először 11 főre, majd 19 főre nőtt. A Fürdő műszakilag folyamatosan fejlődött, melynek 
köszönhetően megmaradt a biztonságos működés. Ezt a szakhatóságok minden évben elismerik. 
 
Bere Károly polgármester: A többi fürdő viszont az állami támogatásoknak köszönhetően lehagyta 
őket. Ebben az évben a céltartalék képzést és az értékcsökkenést szeretnék megoldani. 
 
Nagy Csaba könyvvizsgáló: Az értékcsökkenés kiváltása mellett is magas a költsége a cégnek. 
Amennyiben más konstrukció lesz az üzemeltetésre vonatkozóan. Januártól mindenképpen kell 
valamin gondolkozni, hiszen le fog telni a két egymást követő év, így meg kell tennie a Ptk. szerinti 
intézkedéseket a tulajdonosnak. 
 
Vida Imre képviselő: Ezeknek a számoknak az ismeretében biztosak benne, hogy az idei év jó lesz? 
 
Bere Károly polgármester: nagyon nehéz év ez, hiszen előzőleg 15.000.000 Ft veszteséggel 
számoltak. Az idei év elején hoztak döntéseket. Viszont az idei évhez csak szeptemberben tudnak 
már hozzányúlni, amikor látják, hogyan alakult a szezon. Valószínűleg az új Képviselő-testület első 
feladata lesz ezzel foglalkozni. 
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Koncz Imre képviselő: A beszámolóban az szerepel, hogy még nem került a motel a nevükre. Ez 
mikor valósul meg? 
 
Dr. Blága János jegyző: Várhatóan szeptemberben, de a számokban ez már rendezésre került. A saját 
tőkébe már bekerült. 
 
Nagy Csaba könyvvizsgáló: A saját tőke résznél a lekötött tartalékban már szerepel. Az ingatlan 
tulajdon rendezése már megtörtént, csak a nyilvántartásba vétel nem.  
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a 
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 2 ellenszavazattal a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 
2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2019. (V. 9.) határozata 

A Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló, a 
számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 410.919.- eFt 
Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -26.781.- eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2018. 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: 2019. május 31. 
Felelős: Kovács Márton, ügyvezető 
 

Hatodik napirend 
 
Füzesgyarmat Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékelése 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadja a szót Kovácsné 
Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A tevékenységek 
kerültek leírásra, valamint minden év május 31-ig el kell készíteni a beszámolót. A Bizottság 
megköszönte és elismerését fejezte ki a szakembereknek. Kösznetet szeretne mondani Papp Ágnes 
jegyzői referensnek, a Szociális csoport vezetőjének, Tóth Eszternek és kollegáinak, az Egyesített 
Szociális Intézmény vezetőjének, Szabó Lászlónénak és kollegáinak, a védőnői szolgálat 
dolgozóinak, Kárai Ildikónak, Lovász Juditnak és Czeglédi Viktória védőnőknek. A Bölcsőde 
esetében Gazsóné Kovács Andrea intézményvezetőnek, Kiripóczkiné Zsuzsikának és 
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munkatársainak, valamint Zsírosné Banadics Fanni helyett most már Farkas Krisztina fog beszámolót 
készíteni. Az Óvoda esetében Károlyi Zsigmondnénak és Szijjártóné Megyesi Andreának, valamint 
az Iskola részéről Székely Jánosné gyerek- és ifjúságvédelmi felelősnek. A Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Pengő Lászlóné családsegítő munkatársnak. 
 
Pengő Lászlóné családsegítő munkatárs: Úgy gondolja, hogy a beszámoló minden részletre kiterjedt, 
a gyermek születések létszámának rögzítése megtörtént. Köszönetet mond a kollégáknak és 
munkatársaknak, akik a jelzőrendszerben részt vesznek. Lelkiismeretesen végzik a munkájukat, 
amivel az ő munkájukat is megkönnyítik. 
 
Vida Imre képviselő: Érdeklődik, hogy van-e szünidei gyermekétkeztetés? 
 
Bere Károly polgármester: Teljesen meg van szervezve, igényfelmérés alapján biztosított a 
szünidőben is az étkezés a rászoruló gyermekeknek. 
 
Dr. Blága János jegyző: Négy éve működik ebben a formában a szünidei gyermekétkeztetés, előtte 
csak nyáron volt biztosított. Több mint száz családnak lett kiküldve értesítés is. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat 
Város tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelést az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal Füzesgyarmat Város 
tekintetében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelést.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2019. (V. 9.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatellátásának átfogó értékelése 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján 
elfogadja az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló 
átfogó értékelést. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot és az értékelést küldje 
meg a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Hetedik napirend 
 
Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló 
Előadó: Pozojevich Miklós, közművelődés szervező 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Pozojevich Miklós közművelődés szervezőt. A 
napirendet a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadja a szót a Bizottság elnökének. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Köszöni szépen a 
beszámolót. Részletesen kitárgyalták a felmerülő problémákat is, mint hogy, miért nincs a 
településnek egy színpada, hiszen nem csak önkormányzati, hanem civil szervezeti rendezvények is 
vannak folyamatosan, Így nagy szükség lenne egy színpadra és egy rendezvénysátorra. A beszámolót 
a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Bere Károly polgármester: Nem kaptak olyan árú színpadot, ami belefért volna a költségvetésbe. 
Ideiglenesen azt a megoldást találták, hogy a füzesgyarmati és a mezőkovácsházi Közösségi Központ 
színpadát összepakolják, amit ki tudnak vinni rendezvényekre, hiszen ez jobb minőségű és 
könnyebben felállítható, mint a jelenlegi fa színpad. Rendezvénysátorra sem találtak még megfelelő 
pályázatot, de kölcsön tudnak kérni, így egy kisebb rendezvénysátor rendelkezésre fog állni. Ezt 
Miklóson keresztül kell inzétni. Viszont komoly hangtechnikával rendelkezik már a város. 
 
Pozojevich Miklós közművelődés szervező: A civil szervezetek és egyesületek ügyesen végzik a 
feladatukat, így egyre több a program is. Nyáron egyre több a szabadtéri rendezvény és e miatt merült 
fel a színpad kérdése. Május 1-én szinte kényszerhelyzetben vetették be a Közösségi Házban lévő 
színpadot, ami könnyebben mozgatható. Ennek a színpadnak is megoldható a használata a civil 
szervezetek és egyesületek részére, viszont a mozihoz elengedhetetlen a színpadnak a hátsó sora, ami 
a vetítőt tartja. A későbbiekben meg tudják kérni a céget, aki beüzemelte a mozi technikáját, hogy 
pozícionálja újra a vetítőt, így majd teljes egészébe tudják mozgatni a színpadot. A színpadelemek 
száma kevés, ezért nagyobb rendezvényekhez a mezőkovácsházi vezetőségtől tudják kölcsön kérni 
az övékét, és a kettőt egybe tudják építeni. Jelenleg a mezőkovácsházi intézmény látja el a helyi 
intézményt is távfelügyeletben. Innen adódik, hogy néhány eszközt bizonyos feltételek mellett tudnak 
használni. Ki fognak találni egy megoldást, hogy kölcsön tudják adni a rendezvény sátrat, de 
felelősséget kell majd érte vállalnia. 
 
Bere Katalin képviselő: Kérné, hogy ameddig nem tudják minden rendezvényre a Közösségi Központ 
színpadát kivinni, addig a jelenlegi színpad legyen rendbe téve, lefestve, a háttér kicserélve. Nagyon 
sok civil szervezetnek van igénye a színpadra. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A fotókat visszanézve, a jelenlegi fa színpad negatív marketinget 
eredményez. Köszöni Miklós rugalmasságát, amit a programok megszervezése folyamán nyújtott. 
Kiemelné, hogy idén a Sporttelep ad otthont a Füzes Fesztiválnak. Fontos a Közösségi Központ, mert 
egy kulturált helyre tudják vinni a rendezvényeket és köszöni szépen a munkájukat. 
 
Pozojevich Miklós közművelődés szervező: Köszöni szépen! Örül neki, hogy mindenki otthonának 
kezeli már a Közösségi Házat, jól működik a rendezvények lebonyolítása. Április környékén 
realizálódott, hogy a Füzes Fesztivál idén még marad a korábbi helyen, ezért viszonylag későn kezdte 
el szervezni a rendezvényt. Az előadók műsorai feltételekhez kötöttel, melyet a szerződésbe bele kell 
foglalni, ezért nem szeretett volna olyan feltételeket elvállalni, amit nem biztos, hogy tudtak volna 
tartani. Most már megvan a fellépők névsora, ami hamarosan kihirdetésre is kerül. Minden korosztály 
meg fogja találni a számára megfelelő fellépőt. 
 
Bere Károly polgármester: A Zöld város elnevezésű pályázat kapcsán talán már a jövő évtől 
visszaköltözhet a városnap a központba. A Nagy ér melletti terület kerül úgy kialakításra, hogy 
közösségi térként lehessen használni. 
 
Vida Imre képviselő: Az előterjesztés címe a Közművelődési tevékenységről szóló beszámoló. 
Jelenleg viszont csak a rendezvényszervezésről beszélnek, ezért javasolja, hogy csak a 
rendezvényszervezésre vonatkozóan szavazzanak a napirend végén. 
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Bere Károly polgármester: Legközelebb egy napra szervezik a Hegyesi János Városi Könyvtár 
beszámolójával. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a rendezvényszervezői 
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a rendezvényszervezői 
tevékenységről szóló beszámolót. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2019. (V. 9.) határozata 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közművelődési tevékenységéről 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának rendezvényszervezői tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bere Károly polgármester szünetet rendel el. 
 

Nyolcadik napirend 
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. sz. módosítása 
Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom Bizottsága tárgyalta, átadja a szót a 
Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag támogatta a módosítást. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ebben a módosításban az utolsó negyedév 
többlet bevételeinek és kiadásainak helyrekönyvelése történik meg. A Bizottság egyhangúlag 
támogatja. 
 
Dr. Blága János jegyző: Amennyiben alacsonyabb lenne az Önkormányzat adóbevétele, akkor két év 
alatt ez az arány megfordulna. Tehát, minél alacsonyabb az adóbevétel, annál többet kapna az 
Önkormányzat az államtól, ami nem hiányként mutatkozna, hanem mint központi normatíva. Mégis 
csak szebben mutat, hogy nem központi támogatásra szorul a település. 
 
Bere Károly polgármester: 590.000.000 Ft-ot kell finanszíroznia az Önkormányzatnak a saját 
bevételeiből. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének IV. sz. módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének IV. sz. módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelete  

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 
 

Költségvetési bevételét 2.966.278.819 Ft-
ban 

Költségvetési kiadását 2.966.278.819 Ft-
ban 

a költségvetési egyenleg összegét  
 

0 Ft-ban 
 

állapítja meg. 
 
Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a működési hiány összesen:  
590.028.767,- Ft. 
 
Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a felhalmozási többlet:  
265.912.272,- Ft.” 
 
(2) A rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 818.141.895,- Ft céltartalékot állapít meg.” 
 

2. § 
 

(1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 
(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép. 
(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép. 
(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép. 
(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  
(6) A rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. 
(7) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(8) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(9) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép. 
(10) A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép. 
(11) A rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 5.1.2. melléklete lép. 
(12) A rendelet 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 5.1.3. melléklete lép. 
(13) A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép. 
(14) A rendelet 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 5.2.1. melléklete lép. 
(15) A rendelet 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2.2. melléklete lép. 
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(16) A rendelet 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 5.2.3. melléklete lép. 
(17) A rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép. 
(18) A rendelet 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 5.3.1. melléklete lép. 
(19) A rendelet 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 5.3.2. melléklete lép. 
(20) A rendelet 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3.3. melléklete lép. 
(21) A rendelet 9.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép. 
(22) A rendelet 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 5.4.1. melléklete lép. 
(23) A rendelet 9.4.2. melléklete helyébe e rendelet 5.4.2. melléklete lép. 
(24) A rendelet 9.4.3. melléklete helyébe e rendelet 5.4.3. melléklete lép. 
(25) A rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép. 
(26) A rendelet 9.5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.5.1. melléklete lép. 
(27) A rendelet 9.5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.5.2. melléklete lép. 
(28) A rendelet 9.5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.5.3. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 

.............................................. ......................................... 
Dr. Blága János 

jegyző 
Bere Károly 
polgármester 

 
Kilencedik napirend 

 
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása, a keletkezett pénzmaradvány 
jóváhagyása 
Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom Bizottsága tárgyalta, átadja a szót a 
Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 2018. évet 910.000.000 Ft-os 
pénzmaradvánnyal zárták, viszont ez teljes egészében le van kötve. A Bizottság egyhangúlag 
támogatja az elfogadását. 
 
Vida Imre képviselő: Javasolja, hogy az ingatlaneladásból származó bevételeket ingatlan vásárlásra 
használják fel. Volt már olyan, hogy azért nem vettek meg egy ingatlant, mert nem volt rá fedezet. 
 
Koncz Imre képviselő: Szerinte nem kell megkülönböztetni a pénzeszközöket, esetleg azt tudja 
elképzelni, hogy az ingatlaneladásból származó bevételeket fordítsák fejlesztésre. 
 
Dr. Blága János jegyző: Utcafelújításre az elmúlt pár évben elköltöttek kb. 20.000.000 Ft-ot csak a 
saját bevételeikből. Egyezzenek meg abban, hogy az ingatlaneladásból befolyt pénzt nem fordítják 
működési célú kiadásokra. 



 18 
Bere Károly polgármester: Az önkormányzati ingatlanvagyon sokat nőtt az elmúlt években. 
Megállapítja, hogy a zárszámadással kapcsolatban nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az 
önkormányzat 2018. évi zárszámadását elfogadja, a keletkezett pénzmaradványt jóváhagyása az 
előterjesztés szerinti tartalommal, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal az önkormányzat 2018. évi 
zárszámadását és a keletkezett pénzmaradványt. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelete 
a 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
  

2.576.593.146 Ft Költségvetési bevétellel 
  

1.642.219.968 Ft Költségvetési kiadással 
 

934.373.178 Ft költségvetési egyenleggel 
  

 
hagyja jóvá. 
 
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(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 2018. 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. 
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(5) 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. 
 
(7) 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 
2019. 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.  

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

Dr. Blága János 
jegyző 

Bere Károly 
polgármester 

 
 

Tizedik napirend 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás 
igényléséről  
Előadó: Nagy Izabella, pénzügyi osztályvezető 
 
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylését. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2019. (V. 9.) határozata 

2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése, valamint 
kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázatot nyújt 
be a Belügyminiszter, a Pénzügyminiszter, valamint a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága által, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I. 10. pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatásra vonatkozó pályázati eljárás keretében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, a 
polgármestert pedig a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Dr. Blága János, jegyző  
   Bere Károly, polgármester 
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 30. 
 

Tizenegyedik napirend 
 
Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választásáról 
Előadó: Dr. Blága János jegyző, HVI vezető 
 
Dr. Blága János jegyző, HVI vezető: Már a Bizottsági ülésen is elmondták, hogy a táblázat második 
sorában található Földi László helyett Szabó László Andrásnét javasolják megválasztani. A 
Választási törvény azt mondja ki, hogy vita és módosító javaslat nélkül szükséges elfogadni a 
Képviselő-testületnek. Amennyiben nem kerül elfogadásra, úgy jövőhéten is össze kell hívni a 
Képviselő-testületet. Az eddigi választások ezzel a szavazatszámláló-bizottsági tagsággal kifejezetten 
gördülékenyen folytak, reméli, ez az idei évben is így lesz.  
 
Bere Károly polgármester: A korábbi tagok közül ebben az időpontban többen sem érnek rá, ezért 
kerültek módosításra a nevek. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, 
valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Az elhangzott 
módosítással együtt a Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Szabó László Andrásnéval együtt a 
Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti 
tartalom azon módosításával együtt, hogy Földi László helyett Szabó László Andrásné kerüljön be a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai közé, a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választását 
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok választását 
azzal a módosítással, hogy Földi László helyett Szabó László Andrásné kerüljön be a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai közé. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2019. (V. 9.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottság létrehozásáról  
 
Füzesgyarmat Városi Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Füzesgyarmat városban működő szavazatszámláló 
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bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi, Füzesgyarmat városban lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgárokat választja meg:   
 

Tag neve Tag lakcíme 
Báthoriné Gyáni Magdolna 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. 
Szabó László Andrásné 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2. 
Ibrányiné Tóth Babett 5525 Füzesgyarmat, Ady E. u. 42. 
ifj. Kiss István 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 25. 
Károlyi Zsigmondné 5525 Füzesgyarmat, Petőfi u. 9. 
Herczeghné Balogh Éva 5525 Füzesgyarmat, Veres P. u. 11. 
Csák Imre 5525 Füzesgyarmat, Toldi u. 18. 
Lázárné Tóth Mónika 5525 Füzesgyarmat, Zrínyi u. 30. 
Galambos Jánosné 5525 Füzesgyarmat, Dugonics u. 11. 
Földi Emma 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 23. 
Gergely Józsefné 5525 Füzesgyarmat, Kinizsi u. 23. 
Rácz-Homoki Éva 5525 Füzesgyarmat, Kont u. 2. 
Bercziné Vári Eszter 5525 Füzesgyarmat, Május 1. u. 43. 
Bujdosó Károlyné 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 100. 
Csák András István 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 17. 
  
  

Póttag neve Póttag lakcíme 
Kiss Sándor 5525 Füzesgyarmat, Báthori u. 9. 
Vigh László 5525 Füzesgyarmat, Baross u. 2. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megválasztott tagokkal és póttagokkal a 
törvényben foglalt esküt tetesse le. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Blága János HVI vezető 
 

Tizenkettedik napirend 
 
Helyi adórendelet egészségügyi szolgáltatók iparűzési adó könnyítésével kapcsolatos 
módosítása 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Koncz 
Imrének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A rendeletben egy mondatot szeretnének 
módosítani, miszerint azokra az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozzon, akik az önkormányzattal 
feladat-ellátási szerződésben állnak. A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a helyi adórendelet 
egészségügyi szolgáltatók iparűzési adó könnyítésével kapcsolatos módosítását elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal a helyi adórendelet 
egészségügyi szolgáltatók iparűzési adó könnyítésével kapcsolatos módosítását. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló 5/2019. (III. 29.) rendelet módosításáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ban és 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott önkormányzati feladatának végrehajtására a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
 
A helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 10 §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
„10. § Mentes a helyi iparűzési adó alól a Füzesgyarmat Város Önkormányzatával szerződésben álló 
egészségügyi szolgáltató vállalkozó.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 01. 01-től kell 
alkalmazni. 
 
Füzesgyarmat, 2019. május 9. 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 

Tizenharmadik napirend 
 
Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni 
módosításához környezeti vizsgálat készítéséről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Mindkét határozati 
javaslatot egyhangúlag támogatta a Bizottság. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mindkét határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta a Bizottság. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv részbeni módosításához a környezeti vizsgálat készítését támogatja, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a helyi építési szabályzat és szabályozási terv részbeni 
módosításához a környezeti vizsgálat készítését. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2019. (V. 9.) határozata 
Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  

részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről 
 
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 szabályozási tervének részbeni módosításának, 
az államigazgatási szervek által megküldött vélemények alapján megállapítja, hogy a környezeti 
vizsgálat elkészítésére nincs szükség. 
 
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 
 
Bere Károly polgármester: Aki a helyi építési szabályzat és szabályozási terv részbeni módosításához 
a partnerségi véleményezési szakasz lezárását támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a helyi építési szabályzat és szabályozási terv részbeni 
módosításához a partnerségi véleményezési szakasz lezárását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2019. (V. 9.) határozata 

Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  
részbeni módosításához a partnerségi véleményezési szakasz lezárásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján készülő 
Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének részbeni 
módosításához, A településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközök, valamint településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VI.01.) Ör. rendelet szerinti partnerek véleményét 
kikérte. Az véleményezési eljárás során a partnerek részéről érkezett véleményeikben, 
hozzászólásaikban nem kifogásolták a tervet. 
 
A képviselő-testület az településrendezési eszközök módosításának vonatkozásában a partnerségi 
egyeztetési eljárást lezárja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Tizennegyedik napirend 
 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
lehetőségről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
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Bere Károly polgármester: A támogatás terhére tervezett felújításra kerülő út a Kőrösi-Csoma Sándor 
utca. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag támogatja. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: A beérkező panaszok és a lakosok számának függvényében igyekeztek 
meghatározni a felújítandó utcát. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat beadását támogatja, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázat beadását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2019. (V. 9.) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
lehetőségről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel való egyeztetésével hirdetett, a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 
2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” 
című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2019. évi 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Kőrösi-Csoma Sándor utcát (hrsz.: 2275) jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 14 946 222;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65 % 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 8 047 966;- Ft 
Pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Tizenötödik napirend 
 
A „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, 
részleges helyreállításának támogatása” című pályázati lehetőségről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A pályázat elnyerése esetén a Tájház kerülne felújításra. Ebben az évben 
állagmegóvást mindenképpen fognak végezni az épületen, mert az elmúlt évek alatt nagyon rossz 
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állapotba került a Tájház. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag támogatja. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a „Veszélyeztetett 
helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának 
támogatása” című pályázat beadását támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek 
veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása” című 
pályázat beadását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2019. (V. 9.) határozata 

a „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, 
részleges helyreállításának támogatása” című pályázati lehetőségről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap 
Örökségvédelmi Kollégiuma által hirdetett, „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek 
veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása” című pályázati 
felhívásra. 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2019. évei 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre az 5525 Füzesgyarmat, Simonyi utca 1. szám alatt található 
Tájház jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 7 938 502;- Ft 
Támogatási intenzitás: 90 % 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 882 056;- Ft 
Pályázat benyújtási határideje: 2019. április 29. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Tizenhatodik napirend 
 
Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatban 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Kéri, hogy helyrajzi számonként menjenek végig 
a napirenden. Először a 0512/10 hrsz.-ú ingatlan és a 204 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos telek-
határrendezésről és cseréről tárgyaljanak. Ez a Golden Pallet Kft.-t érinti, a cég tulajdonában van a 
hozzá bekötő út. Tavaly előtt az Önkormányzat megvásárolta a 0512/10 hrsz.-ú ingatlant, amit 
szeretne elcserélni a cég. Átadja a szót Vida Imrének. 
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság a cserét 
nem támogatja, módosító javaslata, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a bevezető utat. A másik 
telek esetleges értékesítéséről később tudnak dönteni. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság az eredeti előterjesztést 
egyhangúlag támogatta. 
 
Bere Károly polgármester: Pályázat keretében el tudják számolni az út vételárát, ezért két adás-vételi 
szerződésre lesz szükség. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: A 0512/10 hrsz.-ú ingatlant külön értékesítik, akkor ha az alapját nem 
m2 alapján számolják, akkor a töredékét kapnák meg a különbözetnek, mint amennyiért vették. 
 
Dr. Blága János jegyző: Nem ezt a m2 árat szeretnék alkalmazni ezen a területen. 
 
Bere Károly polgármester: Fontos, hogy a telekhatár-rendezés kapcsán kiderült, hogy a 0512/10 hrsz.-
ú ingatlan területe nem addig tart, mint ameddig gondolták. A MÁV tulajdonában van egy sáv, látszik 
a térképen, hogy hol van a határvonal. Ezért eladná a területet, de annyiért, amennyiért megvették. 
Az út közérdek, hogy az Önkormányzaté legyen, de békésen szeretnék ezt rendezni. 
 
Dr. Blága János jegyző: A Bizottság módosító javaslata az volt, hogy a két területet külön kezeljék. 
 
Bere Katalin képviselő: Az út, amit szeretnének megvásárolni, az 623.750 Ft, a cserébe adandó terület 
ára kb. 5.000.000 Ft. 
 
Dr. Blága János jegyző: Igen, de amennyiben vállalja a különbözet megfizetését. A telekhatárok 
kijelölése van leegyeztetve, de az, hogy milyen módon történne meg a tranzakció, azt a Képviselő-
testület dönti el. 
 
Bere Károly polgármester: Korábban a Képviselő-testület nem támogatta a terület eladását, majd a 
cég nem támogatta, hogy az Önkormányzat meg tudja venni az utat. A további tárgyalások menetét 
a Képviselő-testület döntése befolyásolja. 
 
Koncz Imre képviselő: Támogatja a terület eladását, nem látja annak hasznosulását az Önkormányzat 
részére. 
 
Bere Károly polgármester: A terület használatba jelenleg is át van adva a Golden Pallet Kft. részére. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki támogatja, hogy az Önkormányzat 
megvásárolja a 204 hrsz.-ú utat, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja a 204 hrsz.-ú út megvásárlását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2019. (V. 9.) határozata 

A Füzesgyarmat, 204 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az összesen 2836 m2, 
a Füzesgyarmat belterületén lévő 204 helyrajzi számú, határrendezéssel kialakított ingatlanból adás-
vétel útján önkormányzati tulajdonba kerüljön.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy adás-vételi eljárást kezdeményezzen, majd 
azt követően gondoskodjon ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésről és a rendezési tervben 
történő feltüntetésről. 
 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Határidő: 2019. június 30.  
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy az Önkormányzat eladja a 0512/10 hrsz.-ú ingatlant 
az értékbecslésben meghatározott áron, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
és 2 ellenszavazattal nem támogatja a 0512/10 hrsz.-ú ingatlan eladását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2019. (V. 9.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 0152/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő 
Füzesgyarmat, 0152/10 hrsz.-ú ingatlant a vételi szándékát kinyilvánító Golden Pallett Kft. részére.  
 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bere Károly polgármester: A következő ingatlan a 1630 és a 0608 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezése. Jakucs Sándor osztatlan közös tulajdonban áll a külterületen lévő ingatlan kapcsán a 
szeméttelep egy részével. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság levette a 
napirendről.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság a vételt nem támogatja, 
javasolja az önkormányzati ingatlanra való cserét. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a Bizottság 
módosító javaslatát, vagyis, hogy az Önkormányzat meghatározott értékben cseréljen ingatlant, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a felmerülő 6000 m2-nyi terület cseréjét. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2019. (V. 9.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0608 hrsz-ú ingatlan közterületi jellegének rendezéséről 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 0608 helyrajzi számú 
ingatlantulajdonosok és az Önkormányzat között adás-vételi tárgyalás kerüljön megkötésre, majd a 
kalkulált forgalmi értéken, összesen legfeljebb 900.000 forintért a jogszabályokban meghatározott 
módon megvásárolja a szükséges, külön telekalakítással létrejött területrészt, az ingatlan tulajdoni 
lapján feltüntetett tulajdonosoktól.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy adás-vételi eljárást kezdeményezzen, majd 
azt követően gondoskodjon – az Önkormányzat saját költségén történő- ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetésről és a rendezési tervben történő feltüntetésről. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. december 31.  
 
Bere Károly polgármester: A következő ingatlanügy a 0280 és 0281 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezése. Horváth László Csaba fordult kérelemmel az Önkormányzathoz, hogy a 0281 
helyrajzi számú, kivett út művelési ágú ingatlanon elhelyezkedő betonburkolattal ellátott terület 0280 
helyrajzi számú ingatlanra átnyúló részét megvásárolhassa. Ez a terület 225 m2 és a vételár 33.750 Ft 
lenne. 
 
Dr. Blága János jegyző: Ehhez kapcsolódóan érkezett be egy kérelem, mely alapján a szomszéd 
szántó tulajdonosa ugyan ezen az áron szeretné megvásárolni az egész árkot a telekhatár-rendezést 
követően, ami összesen 1830 m2-nyi területet tenne ki, ugyan ezen a 150 Ft/m2 áron. Ez 277.500 Ft 
lenne. 
 
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Javasolja, hogy zárt 
ülésen folytassák ennek az ingatlanügynek a tárgyalását, mivel az önkormányzati vagyonnal való 
rendelkezésre vonatkozik a javaslat és a vételi ajánlatot tevők tájékoztatása alapján a nyilváns 
tárgyalás üzleti érdeküket sértené.  
  
Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy a 0280 és 0281 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezésének tárgyalását zárt ülésen folytassák, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja, hogy a 0280 és 0281 helyrajzi számú ingatlanok 
határrendezésének tárgyalását zárt ülésen folytassák. 
 
Bere Károly polgármester: A következő ingatlanügy a 1030 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi 
ajánlat. A Május 1. u. 11. szám alatti önkormányzati telekre érkezett vételi ajánlat, mely vételára 
értékbecslés alapján 900.000 Ft. Átadja a szót Vida Imrének. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag támogatja az ingatlan értékesítését. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatta a 10 
%-kal csökkentett áron való értékesítését. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat 
belterület 1030 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékesítést a 10 %-kal csökkentett áron támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a Füzesgyarmat belterület 1030 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
értékesítést az értékbecslésben meghatározott érték 10 %-kal csökkentett árán. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2019. (V. 9.) határozata 
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A Füzesgyarmat belterület 1030 hrsz-ú ingatlan telek-határrendezéséről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

értékesíti 
 
Salló Csaba, 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 26. sz. alatti lakos részére, az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló 5525 Füzesgyarmat, Május 1. u. 11. sz. alatti ingatlan, az értékbecslésben 
meghatározott 900.000 forintos vételár 10 %-al csökkentett értékén, 810.000 forintos vételáron. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan értékbecslésének költsége a vevőt terheli és 
hozzájárul ahhoz, hogy a vételár két egyenlő részletben, 2019. július 31-ig és 2020. május 31-ig 
kerüljön megfizetésre.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá az Önkormányzat nevében a 
jelen határozatban foglalt feltételekkel.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. július 31. 
 

Tizenhetedik napirend 
 
A Füzesgyarmat Város Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21) felülvizsgálatáról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, átadja a szót 
Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A statisztikai adatok 
módosítására került sor a Fenntarthatósági Programban, a Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag támogatta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat Város 
Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21) felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Füzesgyarmat Város Fenntarthatósági Programjának (Local 
Agenda 21) felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2019. (V. 9.) határozata 

A Füzesgyarmat Város Fenntarthatósági Programjának (Local Agenda 21) 
felülvizsgálatáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a „Füzesgyarmat Város 
Helyi Fenntarthatósági Program (Local Agenta 21) 2018-2021 programját és azt a statisztikai adatok 
módosítását meg nem haladó módon változatlan formában fenntartja.  
 
Felelős: Dr. Blága János, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

Bejelentések 
Tizennyolcadik napirend 

 
18.1 Előterjesztés vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Koncz 
Imrének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a vízterhelési díj 
felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a vízterhelési díj 
felülvizsgálatát.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2019. (V. 9.) határozata 

Vízterhelési díj felülvizsgálatának tudomásul vételéről 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településen szennyvíz 
közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2019. április 1-i hatállyal 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén szennyvíz közszolgáltatást igénybe 
vevők tekintetében jelen határozat 1. mellékletében meghatározott vízterhelési egységdíjak kerülnek 
meghatározásra.  
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatáról a szennyvíz közszolgáltatást 
végző Alföldvíz Zrt.-t értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 
 
1. melléklete Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2019. (V. 9.) 
határozatához 
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj (Ft/m3) 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 2,52 
Önkormányzat 4,70 
Hatóság 7,10 
Szippantott (kihordásos)  10,60 

 
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét. 
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18.2  Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda SE kérelme 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, átadja a szót 
Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A kérelem utolsó 
oldalán lévő négy kéréshez kapcsolódóan szavaztak. Pályázat esetén az kerüljön vissza a Képviselő-
testület elé és annak jóváhagyásával támogatják az önerő kérését. Ezt a Bizottság egyhangúlag 
támogatta a Bizottság. A következőben kérik, hogy Polgármester Urat hatalmazzák fel, hogy a 
beadandó közös pályázattal kapcsolatban járhasson el, melyet a bizottság egyhangúlag támogat. A 
pályahasználati díj átvállalásáról már korábban született pozitív döntés. A negyedik kérésre nem 
tudnak választ adni, miszerint egy pontos időpontot vár az egyesület, hogy mikor kerül átadásra a 
Tanuszoda. 
 
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Pályázat esetében az 
Önkormányzat együttműködési megállapodást köt és támogatja az egyesület működését, amit a 
Bizottság egyhangúlag támogatott. Polgármester Úr felhatalmazását, miszerint a közös 
pályázatokban eljárjon, a Bizottság egyhangúlag támogatja. Korábban a harmadik kérés kapcsán 
elhangzott, hogy 1.500.000 Ft körüli összeg lesz a pályahasználat díja, de a Bizottsági ülésen kiderült, 
hogy ez az összeg nem lesz elegendő, ezért a Bizottság javasolja, hogy folytassanak ez ügyben 
tárgyalást az NSK-val. A negyedik ponttal kapcsolatban nem tudnak pontos időpontot mondani, de 
jó lenne, ha május 20-tól elindulna a Tanuszoda próbaüzeme. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az első pontra, miszerint az 
Önkormányzat 5.000.000 Ft-tal támogassa az egyesület működését, a Bizottság egyhangúlag 
elutasította, Polgármester Urat a beadandó közös pályázatokkal kapcsolatos eljárás felhatalmazására 
a Bizottság egyhangúlag támogatta, a pályahasználati díj átvállalást 1.500.000 Ft-ig biztosítsa az 
Önkormányzat, amit a Bizottság egyhangúlag támogatott. A megnyitás időpontjáról nem tudnak 
nyilatkozni. 
 
Bere Károly polgármester: A létesítményt az egyesület próbaüzem alatt már használhatja. A 
szakhatóságok által kiadott tanúsítványok kiadását követően a Tanuszoda várhatóan pár napon belül 
meg fog nyílni. A Kormányhivatalt a további tudnivalókkal, határidőkkel kapcsolatban jövőhéten 
hétfőn fel fogja hívni. Az NSK közlése szerint, a műszaki átadás után ők azonnal benyújtják a 
használatba vételi engedélyt. Támogatja, hogy az Önkormányzat 1.500.000 Ft-ig vállalja át a 
pályahasználati díjat, legrosszabb esetben ezen felül a szülőknek kell befizetni a 300 Ft-ot 
oktatásonként. Valamint szeretne a KLIK-el tárgyalni a további együttműködésekkel kapcsolatban. 
Természetesen pályázatokkal kapcsolatban tudják támogatni az egyesületet, de jelenleg nincs konkrét 
pályázat, ezért nem tudják meghatározni az önerő összegét sem. 
 
Vida Imre képviselő: Nem csak belépőjegyet szeretnének szedni, hanem szervezett úszás esetén 
pályahasználati díjat is.  
 
Bere Károly polgármester: Az iskolán belüli oktatás a gyerekeknek ingyenes lesz. Az intézmény az 
egyesületnek 50 % kedvezménnyel adja a belépőjegyeket. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A probléma az, hogy az egyesületnek nincs anyagi háttere. 
 
Bere Károly polgármester: Javasolni fogja, hogy tartsanak majd egy szülői értekezletet, ahol a 
szülőkkel meg tudnak egyezni a tagdíj mértékében. A legnagyobb költség az oktatók finanszírozása. 
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Vida Imre képviselő: A kiadási oldalon 3.000.000 Ft van betervezve eszközbeszerzésre, a személyi 
jellegű kiadások magasak, de az már egy működő egyesület képét mutatja. A költségvetésükbe 
pályázati önerő nincs betervezve. 
 
Bere Károly polgármester: 2 év múlva TAO támogatást is igénybe tudnák már venni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kezdeti hónapokban a megjelölt 5 főnek miből fogják 
finanszírozni a bérét? 
 
Dr. Blága János jegyző: Az egyesületnek van 820.000 Ft-ja a tavalyi évről, ami a megjelölt személyek 
egy havi bérét fedezi. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki támogatja, 
hogy pályázat esetén az önerő kérdése kerüljön vissza a Képviselő-testület elé, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja, hogy pályázat esetén az önerő kérdése kerüljön vissza a 
Képviselő-testület elé. 
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja a felhatalmazását, hogy a beadandó közös pályázattal 
kapcsolatban eljárhasson, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a felhatalmazását, hogy a beadandó közös pályázattal 
kapcsolatban eljárhasson. 
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy az egyesület helyett a pályahasználati díjat 1.500.000 
Ft-ig az Önkormányzat átvállalja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja, hogy az egyesület helyett a pályahasználati díjat 1.500.000 Ft-
ig az Önkormányzat átvállalja.  
 
Bere Károly polgármester: Az időponttal kapcsolatban nem tudnak szavazni, hiszen az átadás pontos 
időpontját még nem tudják. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2019. (V. 9.) határozata 

A Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda SE kérelme 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza a Gyarmati 
Dezső Úszó és Vízilabda SE támogatás iránti kérelme tárgyában: 

1. Tájékoztatja az egyesületet, hogy támogatás nyújtására úgy biztosít lehetőséget, hogy az 
egyesület eseti kérelmét felmerülésük esetén külön tárgyalja meg. 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a beadandó közös pályázattal kapcsolatban eljárhasson. 

3. Tájékoztatja az Egyesületet, hogy helyette a pályahasználati díjat 1.500.000 Ft-ig az 
Önkormányzat átvállalja.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Bere Károly, polgármester 
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Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megkérdezi, hogy valakinek 
van-e bejelentése, további kérdése? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Korábban beszéltek a civil szervezeteknek és egyesületeknek 
járó pályázatról. Végig kérdezte az iskolai alapítványokat, de nem kaptak a Leader-től tájékoztatást, 
információt a pályázati lehetőségekről. 
 
Bere Károly polgármester: Az Önkormányzat küldött ki tavaly körlevelet a pályázati lehetőségről, 
amivel Tőkésné Gali Mónika volt megbízva. Ebben szerepelt, hogy az Önkormányzat segít a pályázat 
benyújtásában. Több civil szervezet is jelentkezett. Nem csak levél formájában, hanem több fórumon 
is közzé lett téve a felhívás. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Tudomása szerint többször volt erről tájékoztató. 
Bizottsági ülésen is kérték már, hogy legyen egy pontos civil adatbázis. 
 
Vida Imre képviselő: Közlekedés biztonságilag a kritikus helyek felmérése folyamatban van. 
 
Bere Károly polgármester: A tavalyi évben felmérték a kritikus pontokat a közútkezelővel, amivel 
kapcsolatban a Rendőrség is fog küldeni egy szakembert, aki szintén meg fogja ezeket a pontokat 
nézni. A Zöld város programban azonban még nem jutottak idáig. 
 
Vida Imre képviselő: Érdeklődik, hogy a fakivágásnak milyen szabályozása, engedélyezése 
szükséges? 
 
Dr. Blága János jegyző: Belterületen ő engedélyezi, de kizárólag visszatelepítési kötelezettséggel az 
élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fák esetében. Külterületen nem ő engedélyezi, viszont 
önkormányzati fakivágás nem történt külterületen. A visszatelepítéssel kapcsolatban a mezőőr van 
megbízva. A Szivattyúházat ellenőrizni fogják ősszel, a nyárfasor hiányzik a Garai részről. 
Kormányrendelet van a fakivágásról, ami belterületen jegyzői engedélyhez kötött. Településen belül, 
ha valaki fát szeretne kivágni, akkor a közterület felügyelőhöz kell fordulni és csak visszatelepítési 
kötelezettséggel szokták engedélyezni. Ezt az év faültetésre alkalmas időszakában kell megtenni, amit 
ellenőrizni szokott a közterület felügyelő. 
 
Ibrányi Sándor lakos: Érdeklődik, hogy mikor kerül sor a következő Képviselő-testületi ülésre? 
Valamint hogyan tudnak majd tájékozódni a Tanuszoda átadásának időpontjáról? 
 
Bere Károly polgármester: Június 20-án lesz a következő ülés. Az átadás időpontja nyilvánosan meg 
lesz hirdetve plakátokon és az interneten is. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. 
Ezzel az ülést 18 óra 30 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Bere Károly                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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