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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. január 31-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:  
Bere Károly polgármester, 
Ibrányi Éva alpolgármester,  
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: 
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 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, Bere Katalin képviselő jelezte távollétét. A kiküldött napirendi 
pontokhoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019. (I. 31.) határozata 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 31-i nyílt ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
      Előadó: Bere Károly polgármester 

 
2. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása 
      Előadó: Kovács Márton ügyvezető 
 
3. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 

elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 
 

4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési 
szervek költségvetésének előzetes tárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 

5. A Polgármester 2018. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2019. évi szabadságolási 
tervének elfogadása 
Előadó: Dr. Blága János jegyző 
 

6. A 2019. évi igazgatási szünetről 
      Előadó: Dr. Blága János jegyző 
 
7.  A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásáról szóló 

döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 

8. Az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban két dolgot emelne ki. 
Eredményesen megtörtént a Munkásszálló közbeszerzése, így az ingatlan adás-vétele után 
megkezdődhet az építkezés. Másrészt eredményesen szerepeltek egy TOP pályázaton, melynek 
keretében 450.000.000 Ft-ot nyertek el egy ipari park pályázaton. Ebből a nyugati elkerülő utat fogják 
megépíteni és a Garai teret szeretnék rendbe tenni. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Garai tér rendbetétele a gödör területének rendezését is magába 
foglalja? 
 
Bere Károly polgármester: Igen, a gödör feltöltése, valamint áram és gáz bevezetése is megvalósulna 
a területre. Megállapítja, hogy a két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatban nincs további kérdés, 
hozzászólás. 
 
Rátérnek a napirendek tárgyalására. 
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Első napirend 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
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, Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
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 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 

A 2019. január 31-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 31-ig lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Második napirend 
 
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása 
Előadó: Kovács Márton ügyvezető 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Kovács Márton ügyvezetőt. A napirendet 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 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta, valamint a Felügyelő Bizottság is 
elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja az 
elfogadását. Támogatják a 10.000.000 Ft-os Önkormányzati támogatás nyújtását és az 
előterjesztésben szereplő belépő és bérlet árak módosítását is. 
 
Bere Károly polgármester: Január első heteiben a Kastélypark Fürdő idei pénzügyi tervének 
tárgyalását 33.000.000 Ft hiánnyal kezdték. A Felügyelő Bizottsági ülésen vetődött fel a 
jegyáremelés, valamint a 10.000.000 Ft összegű Önkormányzati támogatás nyújtása. Kérik, hogy ezt 
a támogatást fejlesztésre fordítsák és ne működésre. 
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Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Tisztelettel üdvözöl 
mindenkit. Elmondja, hogy egy hosszú tárgyalás-sorozat eredményeképpen született meg a Kft. idei 
pénzügyi terve. Már január első hetében összeült a Felügyelő Bizottság, Polgármester Úr és Jegyző 
Úr. Már akkor elkezdtek gondolkodni, hogy a komoly forráshiányt, mely a létszámbővítésből és 
minimálbér emelkedésből állt össze, hogyan tudják közös erővel csökkenteni. Az Önkormányzat 
10.000.000 Ft támogatást ajánlott fel, mely az értékcsökkenés összegének felel meg. Egy kikötés van 
ezzel kapcsolatban, hogy az összegből olyan beruházás valósuljon meg, mely kapcsán a fürdő 
szolgáltatása bővül, így több vendégre számíthatnának. Már két éve van egy terv, mely szerint a 
Tanmedence körül különböző gyermekjátékok és vízi élményelemek kerülnének elhelyezésre, amitől 
a vendéglétszám növekedésére számítanak. Ezt szeretnék megvalósítani a szezon kezdete és az iskola 
vége előtt, az április-májusi időszakban. A célcsoport a 6-12 év közötti gyerekek és rajtuk keresztül 
a szülők és a családok. Erre épül fel a 10 %-os általános áremelés, mely érinti a jegyeket, bérleteket 
és a szállás árait is. A tavalyi év munkavállalói létszáma 3 fővel csökken. Ebből 2 fő nyugdíjba megy, 
akik munkakörét átképzéssel oldják meg. 1 fő kerül átadásra a Tanuszodához. E mellett úgy ítélte 
meg a Felügyelő Bizottság, hogy jobban jár a Kft., ha bérbe adja a büfé és a parkoló üzemeltetését, 
lehetőleg egyben. A pénzügyi terv tartalmaz egy számszaki tévedést, ami alapvetően nem 
befolyásolja a további adatok alakulását. A bevételek mindösszesen sorban a bruttó bevétel nem 
102.500.000 Ft, hanem 112.500.000 Ft, de ez nem okoz további változást a pénzügyi tervben. Ezen 
kívül a tulajdonos részéről van olyan ígéret, hogy alvállalkozói tevékenységekhez juthatnak, amiből 
egyéb bevételi forrásaik származhatnak. Erre 6.000.000 Ft-ot terveztek be. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, hogy támogassák a pénzügyi tervet. 
 
Vida Imre képviselő: A 10.000.000 Ft önkormányzati támogatást javasolja olyan célra felhasználni, 
hogy a füzesgyarmati gyerekek kedvezményesen tudjanak bemenni a Fürdőbe. Ez ugyan úgy bevétel 
és e mellett még meg lehetne valósítani az élményelemeket is. Annak ellenére, hogy megvolt a 
létszámemelés, nem látja jobbnak és tisztábbnak a Fürdőt, hogy 10 % áremelést elbírja. Nem fejlődött 
semmit a Fürdő, ezért nem tartja időszerűnek az áremelést. 
 
Bere Károly polgármester: Elfogadja, de pont ezért kérik, hogy a támogatást plusz szolgáltatás 
kiépítésére fordítsák, ne csak a munkabér emelkedése legyen az egyetlen indok. 
 
Vida Imre képviselő: Pár száz forintos emelésről beszélnek, ami lehet, hogy nem fogja elriasztani a 
vendégeket, de akkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tisztaságra és a vendégbarát környezetre. 
 
Koncz Imre képviselő: Túl sok választásuk nincs, hiszen ha nem emelnek jegyárat, több támogatást 
kell biztosítaniuk. Ugyan abba a hibába esnek, mint a másik Kft. esetében, ha az önkormányzati 
támogatást nem forgatja vissza fejlesztésre, akkor ez mindig önkormányzati vagyonvesztésként 
jelentkezik.  
 
Vida Imre képviselő: Pár száz iskoláskorú gyermek van Füzesgyarmaton, de majdnem 1.000 Ft egy 
diákjegy, ami véleménye szerint sok. 
 
Koncz Imre képviselő: Ezt egy módon lehet megoldani, az Önkormányzat ad nekik kedvezményes 
jegyet, amit kifizet a Fürdőnek. 
 
Bere Károly polgármester: Egyszerűbb célzottan adni, hiszen nem kötelezheti a Fürdőt, hogy a 
jegyárakra költse a támogatást. Úgy ugyan ott lesz az értékcsökkenés problémája. Így fejleszti a 
fürdőt és az értékcsökkenés problémáját is megoldják, valamint a jegyár emelésnek is van indoka. A 
másik segítség, amit nyújtanak, a 15.000.000 Ft hitelkeret, amit decemberben szavaztak meg. A 
normál vendégek, akik rendszeresen járnak fürdőkbe, olcsónak tartják a füzesgyarmati Fürdőt. A 
berettyóújfalui és gyomaendrődi fürdővel versenyben vannak, Berekfürdő úgy tűnik, leelőzte a helyi 
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fürdőt. A püspökladányi fürdőnél jobban teljesítenek. Nem zárja ki a két dolog egymást, kerüljön 
kidolgozásra kedvezmény a helyi gyerekek részére? 
 
Vida Imre képviselő: Igen, jó lenne a gyarmati gyerekeknek egy lehetőséget kidolgozni, mert sokba 
kerül a diákjegy. 
 
Bere Károly polgármester: 6 éves korig 400 Ft-ba kerül a jegy. Esetleg 14 éves korig lehetne még 
egy árkategóriát bevezetni vagy a 6 éves korhatárt kiterjeszteni 14 évig. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: A füzesgyarmati diák belépőjegy 850 Ft, amit javasol 500 Ft-ra 
csökkenteni. 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A belépő és bérlet 
táblázat 40. és 41. sorát kell figyelembe venni. A füzesgyarmati diákjegy ára 9 órától zárásig 850 Ft, 
17 órától 600 Ft. 
 
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy az Önkormányzat egyenlítse ki a fürdőnek az árkülönbözetet. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Statisztikát kellene vezetni, hogy ez hány gyermeket érintett 
egy szezonban. 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Ilyen javaslat már 
többször is elhangzott a Felügyelő Bizottság ülésén, hogy az Önkormányzat ki fogja fizetni a 
kedvezmény árkülönbözetét. 
 
Bere Károly polgármester: Amennyiben a parkoló üzemeltetését bérbe adják, a feltüntetett díjak 
változni fognak? 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Nem, mert a rendelet 
szabályozza. 
 
Bere Károly polgármester: Az érkezett javaslatok alapján, akkor módosítsák a füzesgyarmati diákjegy 
árát egységesen 500 Ft-ra? 
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Csak a diákjegy ára vagy 
a nyugdíjas jegy ára is változik? 
 
Bere Károly polgármester: Csak a diákjegy ára csökkenne. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az árváltozás érinti a 10 alkalmas bérlet árát is?  
 
Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Véleménye szerint 
kavarodás lesz az árváltozások miatt. Példaként hozza fel az úszásoktatást. Az oktatóhoz 
füzesgyarmati és szeghalmi diákok is szoktak járni egyszerre. Nem fogják megváltani az oktatásra 
vonatkozó jegyet, hiszen olcsóbb lesz számára, ha a 10 alkalmas füzesgyarmati diák bérletet vásárolja 
meg. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Véleménye szerint minden Fürdőben kedvezményt 
biztosítanak a helyieknek.  
 
Bere Károly polgármester: Felügyelet nélkül hány éves kortól lehet a Fürdőt látogatni? 
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Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: 12 éves kor alatt felnőtt 
felügyelet nélkül nem látogatható. A 10 alkalmas bérletnek 4.500 Ft-ra kell csökkenteni az árát ebben 
az esetben. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, hogy 
a füzesgyarmati diákok részére további kedvezményt biztosítson belépőjegyei és bérletei árából a 
Kastélypark Fürdő, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal elfogadja, hogy a füzesgyarmati diákok részére további 
kedvezményt biztosítson belépőjegyei és bérletei árából a Kastélypark Fürdő. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. belépő és bérlet árainak 
módosításáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. február 1-től visszavonásig a füzesgyarmati kedvezményes 
diákbelépő árát 500 Ft-ban, a füzesgyarmati kedvezményes 10 alkalmas bérlet árát 4.500 Ft-ban 
határozza meg. 
 
Határidő: 2019. február 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton ügyvezető 
 
Bere Károly polgármester: Aki a jegy és bérletárak módosításával a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi tervét elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a jegy és bérletárak módosításával, az előterjesztés szerinti 
tartalommal a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi 
tervét. 
  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének 
elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi pénzügyi tervét a jegyárakban történt módosításokkal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton ügyvezető 
 

Harmadik napirend 
 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének 
elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 
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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 3 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal támogatja az üzleti terv elfogadását. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Véleményük szerint át kellene dolgozni 
az üzleti tervet, a bevételt meg kellene növelni. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Felügyelő Bizottság elnöke: Az előterjesztés tartalma szerint 
egyhangúlag elfogadásra javasolták az üzleti tervet. 
 
Bere Károly polgármester: Alap bevétel került tervezésre az üzleti tervbe, de ez év közben alakulni 
fog. Decemberben nyertek el egy pályázatot a szociális bérlakások felújítására, melyet a 
Városgazdálkodási Kft.-vel szeretnének kivitelezni, valamint az elkerülő út építése kapcsán is fognak 
megbízást kapni. A földmunkák végzésébe szeretnék bevonni őket, ezért tárgyalás folyik egy új 
kotrógép vásárlásáról, kedvezményes hitel felvételével, hiszen a mostani gép hosszú távon 
alkalmatlan, hogy bevételt termeljen. A környékes sok az építőipari munka, ezért valószínűen bevételt 
tudna hozni egy új gép. 
 
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: A mostani állás 
szerint 30.000.000 Ft saját bevételt szeretnének megcélozni az idei évben az eddig tervezett 
14.000.000 Ft helyett. 
 
Koncz Imre képviselő: Az üzleti tervet át kell dolgozni és úgy ismét visszahozni a Képviselő-testület 
elé. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Véleménye szerint a 14.000.000 Ft bevételt csak 10.000.000 Ft-tal 
kellene megemelni, hiszen a kotrógépet hitelre kívánják megvásárolni. 
 
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: A szolgáltatási 
bevételre 30.000.000 Ft-ot tervez beállítani, amihez 14.000.000 Ft költség kapcsolódna. 
 
Dr. Blága János jegyző: A korábbi megbeszélések szerint a 14.000.000 Ft-hoz pluszba kerülne 
30.000.000 Ft bevétel betervezésre és nem összesen. Ehhez kell legalább az 50 %-át anyagköltségként 
beállítani. Mindaz az összeg, amit itt megspórolnak, beállításra kerül az Önkormányzat 
költségvetésébe tartalékként. Amikor az Önkormányzatnak volt tényleges beruházása, mindig 
bevonásra került a Városgazdálkodási Kft. A tavalyi évben viszont csak az Egészségügyi Központ 
felújítása volt ilyen típusú beruházás. Reméli, hogy idén nagyobb volumenekben tudnak gondolkozni. 
 
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy most ne mondjanak pontos összegeket, átbeszélés után 
kerüljön vissza a Képviselő-testület elé. A bevétel módosítását végig át kell vezetni, nem csak egy 
tételt fog érinteni. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés 
napirendről történő levételével egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül egyetért az előterjesztés napirendről történő levételéről. 
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Negyedik napirend 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési 
szervek költségvetésének előzetes tárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
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 3 igen és 
1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A közfoglalkoztatásból származó 
tevékenységek nullára való kihozatalának módosításával egyhangúlag támogatták az elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Az idei költségvetés a tavalyi bázisadatok alapján került megtervezésre. 
Legnagyobb veszélyt az iparűzési adó nagysága jelenti. Betervezésre került, hogy a KUKA Robotics 
Hungária Ipari Kft. részére 60.000.000 Ft kerül visszafizetésre. Betervezésre került a hitelfelvétel az 
útépítésre 12.000.000 Ft saját erővel. Fejlesztésre, a futókör építésére szintén 12.000.000 Ft került 
betervezésre. Problémaként merült fel a tartalékképzés, ez alapján átdolgozásra fog kerülni és 20-
30.000.000. Ft tartalék kerül betervezésre. Betervezésre került 2.000.000 Ft a Vízi Sport Egyesület 
támogatására, javasolja, hogy a vízhasználat díját fizesse részükre az Önkormányzat. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A fiatal házasok támogatására is került betervezésre 
költség. Ezzel kapcsolatban történt-e egyeztetés? 
 
Bere Károly polgármester: Nem történt egyeztetés. A tavalyi évben a fiatal házasok támogatására 
plusz 500.000 Ft-ot tudtak nyújtani EFOP pályázat keretében. Ezt a plusz támogatást szeretnék 
továbbra is nyújtani a szociális támogatásokon belül. Meg fogják vizsgálni, hogy van-e a pályázatban 
annyi tartalék, hogy ezt az összeget át tudják csoportosítani vagy saját erőből hány támogatást tudnak 
nyújtani. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nehezményezi, hogy a növénytermesztés mínuszos. 
Érdeklődik, hogy mit termelnek? 
 
Bere Károly polgármester: Búzát és kukoricát termelnek, ami eladásra kerül. Ebből az összegből tápot 
vesznek a tyúkok részére. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A START mintaprogramban nem biztosítják a tápot is? 
 
Dr. Blága János jegyző: Egy részét igen, de ez 25-30%-ot jelent. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szombaton és csütörtökön szokott lenni a kertészeti termékek 
árusítása. A zöldségek érése alatt sok idő telik el szombattól csütörtökig. Megnyitott a bolt, ahol 
minden nap kellene árulni. Ami nem kerül a boltba, az eladásra kerül máshol? 
 
Bere Károly polgármester: Igen, szerződésben állnak a Napközi Konyhával és néhány üzlettel is. 
Nem csak a piacon folyik az értékesítés. 
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Dr. Blága János jegyző: Az elmúlt két évben több, mint 100.000.000 Ft visszaesés volt tapasztalható 
a betervezett összeghez képest, év végén is elmaradtak az iparűzési adó feltöltések.  
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat 
Város Önkormányzatának, valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek költségvetésének 
előzetes tárgyalását a módosításokkal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a módosítások szerint elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, 
valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek előzetes költségvetését. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2019. évi  
költségvetésének várható irányszámairól 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja. 
 
Megbízza az intézmények vezetőit, hogy 2019. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek 
megfelelően készítsék el. 
 
Felelős: Dr. Blága János jegyző 
Határidő: 2019. évben folyamatosan 
 

Ötödik napirend 
 
A Polgármester 2018. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2019. évi szabadságolási 
tervének elfogadása 
Előadó: Dr. Blága János jegyző 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a szót Koncz 
Imrének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Polgármester 2018. 
évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2019. évi szabadságolási tervét elfogadása, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Polgármester 2018. évi ki nem vett szabadságának 
megállapítása és a 2019. évi szabadságolási tervét. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 

A 2018. évi ki nem vett polgármesteri szabadság megállapításáról, valamint a 2019. évi 
polgármesteri szabadság ütemezéséről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartás 
alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 225/C. § (4) bekezdése 
alapján megállapítja, hogy Bere Károly polgármester 2018. évi ki nem vett szabadsága 48 nap, 
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amelyet hozzászámolva a 2019. évben igénybe vehető szabadságához összesen 80 nap szabadság áll 
rendelkezésére. 
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2018. évben ki nem vett 48 nap szabadságát 
2019. március 31-ig vegye ki.  
 
A Képviselő-testület a Polgármester szabadságának ütemezését a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése 
alapján az alábbiakban állapítja meg:  
 

Hónap Időszakra ütemezett szabadság mértéke (nap) 
január 16 
február 16 
március 16 
április  
május 2 
június 5 
július 10 
augusztus 10 
szeptember 5 
október  
november  
december  
Összesen 80 (áthozat: 48 nap + rendes: 32 nap) 

 
A Képviselő-testület megkéri a polgármestert, hogy szabadságát a fenti ütemezésnek megfelelően 
tárgyév során vegye ki.  
  
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester szabadságának nyilvántartásáról a 
jogszabályban meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon. 
 
Határidő: 2019. év során folyamatosan 
Felelős: Bere Károly polgármester 
   Dr. Blága János jegyző 
 

Hatodik napirend 
 
A 2019. évi igazgatási szünetről 
Előadó: Dr. Blága János jegyző 
 
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 2019. évi igazgatási 
szünetről szóló rendelet elfogadását támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a 2019. évi igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2019. (II. 1.) rendelete 
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a 2019. évi igazgatási szünetről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságának 
véleménye kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. §  
E rendelet hatálya Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 
és az ott foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  

 
2. §  

(1) A Polgármesteri Hivatal 2019. július 15. – 2019. augusztus 20. (nyári igazgatási szünet) és 2019. 
december 23. – 2020. január 5. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban igazgatási szünetet 
tart. 

(2)  Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére rendes szabadságot kell kiadni oly módon, 
hogy halaszthatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás. 

(3)  A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek 
tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik. 
 

3. §  
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és 2020. január 6-án hatályát veszti. 
 
Füzesgyarmat, 2019. január 31.  
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 

Hetedik napirend 
 
A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásáról szóló 
döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
Együttműködési Megállapodást minden évben szükséges felülvizsgálni. 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 Füzesgyarmati 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás változatlan tartalommal 
történő fenntartásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
Együttműködési Megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartásával. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület 

7/2019. (I. 31.) önkormányzati határozata 
A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, 2014. november 27-én kötött együttműködési megállapodást és azt 
változatlan tartalommal, az előterjesztés melléklete szerint hatályában fenntartja.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Nyolcadik napirend 
 
Az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása 
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: A Bizottság 
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Arról van szó, hogy bevezetésre kerülne a „Vállalkozói Életműdíj”. A 
tavalyi díjazott esetében vetődött fel, hogy azoknak a vállalkozóknak, akiknek az egész életművét és 
nem csak az adott éves munkáját ismerik el, bevezetésre kerüljön ez a megnevezés. Megállapítja, 
hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló 
rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért az előterjesztés szerinti tartalommal történő Év Vállalkozása Díj 
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításával. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2019. (II. 1.) rendelete 

az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 18.) rendelet 
módosításáról  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság véleményének kikérése után - a helyi vállalkozások társadalmi szempontból kiemelt 
jelentőségének elismerése céljából a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Év Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 18.) rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbi 2/A §-al egészül ki:  
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„Vállalkozói Életműdíj” 

2/A. § 
 

(1) „Vállalkozói Életműdíj”-at adományoz a Képviselő-testület annak a Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata illetékességi területén működő vállalkozásnak, illetve vállalkozónak, aki hosszú 
távú, települési szempontból jelentős vállalkozói tevékenységet látott el. A díj adományozása során 
a Képviselő-testület figyelembe veszi a vállalkozás által foglalkoztatott személyek mindenkori 
számát, a vállalkozás által ellátott feladat közfeladathoz kötődő jellegét, a vállalkozás térségi 
szempontból való meghatározó jellegét. A Képviselő-testület a jelen szakasz szerinti szempontokon 
túl, mérlegelés alapján további szempontokat is figyelembe vehet.” 
 

2. § 
 
Ahol a Rendelet „díj”-at említ, ott a továbbiakban „díjak”-at kell érteni.  
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Füzesgyarmat, 2019. január 31. 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
 
Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megkérdezi, hogy valakinek 
van-e bejelentése, további kérdése? 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A Füzes Fesztivál esetleges helyszínéről érdeklődik. 
 
Bere Károly polgármester: Az egyeztetések folyamán a Kemping került kijelölésre. Kérik, hogy 
június utolsó hétvégéjére a Kemping területén ne adjanak ki szállást. A Sporttelepen új pálya fog 
épülni, meglátják, hogy esetleg jövőre vissza lehet-e vinni oda a rendezvényt. Felvetődött a Kossuth 
utca lezárása a Szociális Otthontól a Hotel Garáig vagy a központ lezárása, de ott nagyon sok embert 
zavarna. Legkivitelezhetőbbnek a Kemping területe tűnik. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szerződések megkötése miatt nem lehet majd többször 
változtatni a helyszínt, hiszen azokat előre meg kell kötni. 
 
Bere Károly polgármester: Az áram megoldása, a mosdók és forgók elhelyezése miatt nehéz a kérdés. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Ezzel az ülést 16 óra 50 perckor bezárja. 
 

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