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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. szeptember 12-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:  
Bere Károly polgármester, 
Ibrányi Éva alpolgármester, 
Bere Katalin képviselő, 
Koncz Imre képviselő, 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, 
Suchné Szabó Edit képviselő, 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 
Zs. Nagy Sándor képviselő 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző, Hajdu József Imréné bizottsági tag, Szabó László bizottsági tag 
 
SZMSZ szerint állandó meghívott: 
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Szabó Lászlóné ESZI telephely-koordinátor 
 
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, Vida Imre 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. 
 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu


 2 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2019. (IX. 12.) önkormányzati határozata 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 12-i nyílt ülésén az 
alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
      Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. sz. módosításáról 

Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
3. Előterjesztés szociális szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat keretében meghatározott 

szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek rendeleti szintű szabályozásáról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 

4. Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 

5. Előterjesztés a DIGI Kft. 2 db antennatorony elhelyezésével kapcsolatos döntésről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 

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

7. Előterjesztés szociális bérlakások építése érdekében történő ingatlanvásárlásról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
8. Bejelentések: 

 

8.1 Előterjesztés Címzetes főorvosi cím használatára vonatkozó elismerés kifejezéséről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
8.2 Előterjesztés Füzesgyarmat, Belterület 1460/1 hrsz-ú Tó utcai ingatlan felajánlásáról 

  Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
8.3 Döntés az önkormányzati tulajdonú 4116, 4117 hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatban 
  Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
8.4 Döntés a Baross-Klapka utcákat összekötő út területét érintő ingatlanok tulajdonjog 

rendezéséről 
  Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A két ülés közötti időszakból kiemeli, hogy átadásra került a Tanuszoda. 
Július 25-én a szarvasi Főiskola dékánjával gyémánt- és vasdiploma átadáson vett részt, amit 
Garamvölgyi Istvánnénak adtak át. Ezen kívül múlthéten kaptak értesítést, hogy 15.000.000 Ft-ot 
nyertek az Attila utca aszfaltozására. Megállapítja, hogy a két ülés közötti tevékenységgel 
kapcsolatban nincs 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. A 
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadta. Átadja a szót a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja a 
határozat elfogadását. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
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 
68/2019. (IX. 12.) önkormányzati határozata 

A 2019. szeptember 12-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Második napirend 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. sz. módosításáról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. A 
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadta. Átadja a szót a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A módosításban a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó bér és bérjellegű költségek, a dologi kiadások, valamint az időközben beérkezett pályázati 
pénzek vannak átvezetve, így a bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének I. sz. módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 



 4 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének I. sz. módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
(1) A 2019. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési 
célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  
 

Költségvetési bevételét 
 

250.272.229 Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
250.272.229 Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 2.397.751.182 Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 2.397.751.182 Ft-ban 
a költségvetési egyenleg összegét  
-ebből működési   
            felhalmozási 

0 Ft-ban 
      0 Ft 
      0 Ft 

 

állapítja meg. 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

1.320.633.726 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
487.013.630 Ft Személyi juttatások 

    81.916.376 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
    415.901.523 Ft Dologi kiadások 

   37.839.862 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
203.485.873 Ft Egyéb működési célú kiadások 

   0 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 
55.522.138 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     3.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 
     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    12.840.735 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
    0 Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

   15.500.000 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
    0 Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

        0 Ft                    Kamattámogatások 
         119.620.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

           1.059.176.691 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
   921.524.440 Ft Beruházások  

112.552.251 Ft Felújítások 
   25.100.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   0 Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     
   0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 
       0 Ft                     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
       0 Ft                     Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       800.000 Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
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       2.300.000 Ft                           Lakástámogatás 

22.000.000 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 
94.476.462 Ft Tartalék 

       17.940.765 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei elnyert és az első félév során 
kiutalásra került sikeres pályázatok, a közfoglalkoztatási programok, az önkormányzat előző évi 
normatíva elszámolásával kapcsolatos bevétel, a költségvetési maradvány igénybevétele miatt nőnek 
202.536.630 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását jelentette (közfoglalkoztatás, 
személyi jellegű kiadások stb.). A dologi kiadások szintén nőttek elsősorban a közfoglalkoztatási 
programok miatt, illetve átcsoportosítások is történtek főként a pályázatok előirányzataiban.  
(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásainak és járulékainak előirányzatát 
7.316.483 Ft-tal felemeli és ezzel ugyanezzel az összeggel a maradvány igénybevételét és az 
államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokat is megemeli. 
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott bevételeinek 2019. évi előirányzatát 
20.809.429 Ft-tal (maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások) felemeli a kiadások 
azonos összegű növekedése mellett. 
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 16.791.037 Ft-tal 
(költségvetési maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások), kiadásai ugyanezen 
összeggel módosultak. 
(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei nőnek 
18.563.584 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását jelentette (dologi kiadások, személyi 
juttatások). 
 

3. § 
 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint 
állapítja meg.  
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 

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

jegyző 
Bere Károly 
polgármester 

 
 

Harmadik napirend 
 
Előterjesztés szociális szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat keretében meghatározott 
szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek rendeleti szintű szabályozásáról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az ösztöndíjat pályázat keretében tudják 
nyújtani, ami csak erre az évre vonatkozik. A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Dr. Blága János jegyző: A rendelet tervezetben egy elírás történt. A 2. § (1)-ben a teljes családoknál 
lesz a nyugdíjminimum háromszorosa a jövedelem feltétel, az egy szülős családokban a 
nyugdíjminimum négyszerese lesz a jövedelemhatár a támogatás szempontjából. Ezen kívül a 3. § -
ba egy méltányossági kitétel fog bekerülni, tehát amennyiben majd a Szociális és Humánügyek 
Bizottság úgy találja, hogy valakinek méltányosságból megállapítható az ösztöndíj, akkor fel tudja 
terjeszteni a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület fog dönteni arról, hogy ösztöndíjban 
részesíti-e a keret terhére. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Hol fog megjelenni a felhívás? Többször előfordul, hogy a fiatalok nem 
találkoznak az önkormányzati felhívásokkal. 
 
Bere Károly polgármester: Nem áll rendelkezésükre külön nyilvántartás, hogy ki jár középiskolába, 
főiskolába, így a szokásos módon tudják meghirdetni, a honlapon, az Amondóban és a Facebookon. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a szociális szolgáltatások fejlesztése tárgyú 
pályázat keretében meghatározott szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek rendeleti szintű 
szabályozásával a kiegészítéssel együtt egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a szociális szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat keretében 
meghatározott szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek rendeleti szintű 
szabályozását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2019. (IX. 13.) rendelete 

Szociális ösztöndíjról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 15. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településre jellemző negatív társadalmi tendenciák 
mérséklése, a hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak támogatása céljából, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és Ellenőrzési; Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai, valamint Szociális és Humánügyek Bizottságainak véleménye 
kikérésével az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb önkormányzati rendeletben 
meghatározott támogatásainak összegét meghaladóan jelen rendelet alapján, kérelemre, pályázati 
eljárás lefolytatását követően szociális ösztöndíjat állapít meg a településen lakóhellyel rendelkező 
közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló személyek részére.  
(2) Jelen rendelet tekintetében rászoruló személynek minősül az a személy akinek halmozottan 
hátrányos illetve hátrányos helyzetét megállapították, akire tekintettel a szülő, gondviselő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, illetve, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 
nem éri el a jelen rendeletben meghatározott jövedelemhatárt.  
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2. § 

Szociális ösztöndíj program 
 
(1) A Képviselő-testület  a Szociális és Humánügyek Bizottsága (továbbiakban: Szociális Bizottság) 
véleményének kikérését követően, pályázati eljárás lefolytatását követően, szociális ösztöndíjat 
állapít meg annak a közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló személynek, akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
(továbbiakba: nyugdíjminimum) háromszorosát, egyedülálló szülő esetén annak négyszeresét. 
(2) A Képviselő-testület az ösztöndíj összegét a pályázatot benyújtó személyek, illetve a 
rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével úgy állapítja meg, hogy az összes támogatható igény 
kielégítésével az összes támogatás nem haladhatja meg a három millió forintot.  
(3) A pályázati eljárásra vonatkozó kiírás részletes feltételeit a Polgármester határozza meg. A 
pályázati kiírás szövegét az (1) bekezdésbe meghatározott Bizottság hagyja jóvá.  
(4) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon szükséges kihirdetni, és a kihirdetést követő 8 héten 
belül kell a döntési javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni.  
(5) Ösztöndíj kizárólag azon középfokú tanulmányokat folytató tanuló részére állapítható meg, aki a 
pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 4,0-es 
tanulmányi átlagot ért el. A közéspiskola első évfolyamába járó tanuló esetén az általános iskolai 
tanulmányok utolsó évének eredményei alapján van lehetőség az ösztöndíj megállapítására, azzal, 
hogy a figyelembe vehető tanulmányi átlagnak ebben az esetben a 4,5-ös értéket kell elérnie.  
(6) Ösztöndíj kizárólag azon felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató részére állapítható meg, aki a 
pályázat benyújtását megelőzően lezárult két tanulmányi félév valamelyikében legalább 3,5-es 
tanulmányi átlagot ért el. Első évfolyamba járó hallgató esetén a középiskola utolsó évének év végi 
eredményei figyelembe vételével, az (5) bekezdés első mondata szerint van lehetőség az ösztöndíj 
megállapítására. 
(7) Az (5)-(6) bekezdések alkalmazása során a tanulmányi átlag számításánál a kerekítés általános 
szabályait kell alkalmazni.  
(8) A pályázati eljárás során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 
Az előnyben részesítésnek minősül e § tekintetében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 
hallgatók esetén a kerekítés általános szabályaitól eltérően, minden egész számot meghaladó átlag 
tekintetében 5 tizedre pontosan felfelé kell kerekíteni.  
(9) E § alapján összesen 3.000.000 forint értékben kerülhet sor ösztöndíj megállapítására. 
(10) Nem részesülhet ösztöndíjban, aki a Humán kapacitások fejlesztéséről szóló 2/2018. (I. 26.) 
rendelet alapján közszolgálati ösztöndíjban részesült. 
 

3. § 
Vegyes és átmeneti rendelkezések 

 
(1) E rendelet alapján nyújtott ösztöndíjról a Jegyző évente összesített pénzügyi és szakmai 
beszámolót készít a Képviselő-testület részére.  
(2) Az ösztöndíj tekintetében meghatározott támogatási keret túllépésének engedélyezéséről a 
Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében dönt. 
(3) Az ösztöndíj tekintetében a Szociális és Humánügyek Bizottsága a 2. §-ban meghatározott 
jövedelemre valamint tanulmányi átlagra meghatározott értékhatároktól méltányosságból 20 %-ban 
eltérhet különös méltánylást érdemlő esetben.  
 

4. § 
Hatályba léptető rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2019. október 1-én lép hatályba és 2020. június 30-án hatályát veszti.  
 
Füzesgyarmat, 2019. 09. 12.  
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Bere Károly        Dr. Blága János 
polgármester               jegyző 

 
Negyedik napirend 

 
Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Minden évben részt 
vesznek ebben az ösztöndíjprogramban, hiszen támogatni kell a fiatalokat. A Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Érdeklődik, hogy rendelkezésre áll-e kimutatás a támogatott 
fiatalokról, hogy elhelyezkedtek-e a szakmájukban, valamint hányan jöttek vissza Füzesgyarmatra? 
 
Bere Károly polgármester: Jelenleg nincs ilyen kimutatás, de az adataik megvannak, így egy kör e-
mailt el tudnak küldeni részükre. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozással az előterjesztés szerinti tartalommal egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti tartalommal egyetért a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozással. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2019. (IX. 12.) határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 2012. évben módosított 11/2002. (XII. 10.) sz. Kt. 
rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a települési 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
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Határidő: 2019. október 02. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Ötödik napirend 
 
Előterjesztés a DIGI Kft. 2 db antennatorony elhelyezésével kapcsolatos döntésről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Két-három évvel ezelőtt kereste meg az Önkormányzatot a Digi Kft., hogy 
szeretne két antennatornyot Füzesgyarmaton elhelyezni. Korábbi javaslatuk volt, hogy a futballpálya 
egyik sarkába, valamint a víztorony környékén kerüljenek elhelyezésre. Először mindkettő 
elfogadásra került, de kis idő elteltével a lakosság megvétózta a sportpályánál elhelyezendő tornyot. 
Közben a másik helyszín sem vált alkalmassá. A nyáron lezajló tárgyalások folyamán több területre 
is javaslatot tett a Kft. Az egyik a Tanuszoda mögötti terület, ahol nincsenek fák, a másik pedig a régi 
szeméttelep környéke. Ez minden szempontból megfelelőnek tűnik, a Digi Kft. szakembereivel is 
leegyeztetésre került. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság ülésén azzal a 
kitétellel támogatták a helyszíneket, hogy ne kerüljenek fák kivágásra, amennyiben mégis, úgy azok 
pótolva legyenek. Átadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság ülésén módosító javaslat 
került benyújtásra, miszerint ne a Fürdő mögötti területre kerüljön a torony, hiszen a jövőben az 
fejlesztési céllal szóba jöhet, hanem helyette az eredeti előterjesztésben megjelölt 4. helyre, amit a 
Bizottság egyhangúlag támogatott. 
 
Bere Károly polgármester: Amennyiben a régi szeméttelep területét elfogadják a 4. hely okafogyottá 
válik, hiszen akkor nem tudja az egész települést besugározni a két torony. A ma, a Kft. munkatársával 
folytatott beszélgetés szerint mindenképpen kell a település déli részén is egy torony, lehetőleg a 
Fürdő környékén. A Fürdő környékén kijelölt helyen fát sem kellene kivágni. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Bérelné a Kft. a területet? 
 
Bere Károly polgármester: Igen, ez csak bérlet. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Bízik benne, hogy a Fürdő a későbbiekben tud arra a területre 
terjeszkedni, így amennyiben nem kerül ki a terület a tulajdonukból, hozzá tud járulni. 
 
Koncz Imre képviselő: Gyakorlatilag kikerül a tulajdonukból, hiszen hosszú távú bérlet lesz, 
minimum 20 éves. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Milyen védőtávolságot kell hagyni a torony körül? 
 
Bere Károly polgármester: Nem tudja pontosan, de a vasúttól 100 méter távolságot kell hagyni. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Szeretné, hogy a telek sarkába kerüljön a torony. Kéri, hogy kerüljön 
még a céggel áttárgyalásra a tornyok helyszíne. 
 
Bere Károly polgármester: Pontos helyet kellene meghatározniuk. Például, hogy minél közelebb 
kerüljön a Tanuszoda épületéhez. 
 
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy a Kft. keressen másik területet. Lehet, hogy az drágább lesz, 
de biztosan meg tudják oldani.  
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a módosító 
javaslat szerint támogatja, hogy a DIGI Kft. 2 db antennatornya a 2. és a 4. területen kerüljön 
elhelyezésre, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül támogatja, hogy a DIGI Kft. 2 db antennatornya a 2. és a 4. területen 
kerüljön elhelyezésre. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2019. (IX. 12.) határozata 

DIGI Kft. 2 db antennatorony elhelyezésével kapcsolatos döntés 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az 
előterjesztésben 2. területként szereplő, Füzesgyarmat külterületén lévő, a füzesgyarmati ingatlan-
nyilvántartásban 0606/5 helyrajzi számú ingatlanon, továbbá az előterjesztésben 4. területként 
szereplő a Füzesgyarmat külterületen lévő, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 0743 helyrajzi 
számú ingatlanon, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által elhelyezésre kerüljön 1-1 db 30 méter 
magas antennatorony. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

Hatodik napirend 
 
Döntés Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni 
módosításáról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A napirend a Tanuszoda átjáró folyósólyának építéséről szól. A 
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag 
elfogadta. Átadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja Füzesgyarmat Város helyi építési szabályzatának és 
szabályozási tervének részbeni módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2019. (IX. 13.) rendelete 

Füzesgyarmat Város helyi építési szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
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1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási 
szervek, érintett területi és települési önkormányzatok, továbbá a településfejlesztési koncepcióval, 
integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi 
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. 
(VI.1.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott partnerek és a Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 
Bizottságának véleményének kikérésével a Füzesgyarmat Város helyi építési szabályokról szóló 
4/2008. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el. 
 

1. § 
 

(1) A Füzesgyarmat Város helyi építési szabályokról szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (3) bekezdésében a „A vásártér, Fürdő és környezete, Klapka u-i 
sporttelep, Kolozsvári utca, Csukakerti szérűskert, Macskási major és Kunérhát területére készített 
szabályozási tervek területén lévő régészetileg érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazó 4. melléklet. 
Az állattartó létesítmények védőtávolságait a 12. sz. melléklet tartalmazza.” szövegrész  helyébe a 
„A régészetileg érintett ingatlanok jegyzékét a 4. melléklet, az állattartó létesítmények 
védőtávolságait a 12. melléklet tartalmazza” szöveg lép. 
 

2.§ 
 
A HÉSZ 20.§ (2) bekezdésében a „beépítés szabadon álló,” szövegrész helyébe a „beépítés 
oldalhatáron álló,” szöveg lép. 
 

3.§ 
 
A HÉSZ 20.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(7) A K-4 jelű építési övezetben az épületek között, a jelölt építési helyen belül a telekhatárig 
terjedően az épület(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési célú épületrész, 
épületszárny kialakítható. A telekhatáron vagy telepítési távolságon belül létesíthető nyílás, mely az 
összekötő folyosó megépítéséhez és átközlekedéséhez szükséges.1” 
 

4.§ 
 

(1) A HÉSZ 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A HÉSZ 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5.§ 
 

(1) Hatályát veszti a HÉSZ 20. § (3) bekezdésében a „minimum 3,5 méter,” szövegrész. 
(2) Hatályát veszti a HÉSZ 20.§ (4) bekezdése. 
 

6.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

                                         
1 Békés Megyei Kormányhivatal BE/12/64-12/2019 számú állami főépítészi záró szakmai vélemény alapján az OTÉK-
tól való eltérés engedélyezett. 
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Füzesgyarmat, 2019. szeptember 12.  
 
 
 Bere Károly Dr. Blága János 
 polgármester jegyző 
 

Hetedik napirend 
 
Előterjesztés szociális bérlakások építése érdekében történő ingatlanvásárlásról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A szociális városrehabilitációs pályázat kapcsán három szociális bérlakás 
kerül építésre. Ennek kapcsán két telket kellene megvásárolnia az Önkormányzatnak, egyrészt a 
Kinizsi utca 15/A szám alatt, másrészt a Nagyváradi utca 27. szám alatt. A Szociális és Humánügyek 
Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné 
Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság 
elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Két telket vásárolna az Önkormányzat, 
egy telekkel rendelkezik, ezt a Bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A következő időszakban lesz-e arra lehetőség, hogy az Önkormányzat 
meglévő ingatlanokat vásároljon? Nagyon sok a településen az eladó és jó állapotú ingatlan. 
 
Bere Károly polgármester: A CSOK-nak köszönhetően megnőtt a településen is az ingatlan adás-
vételek száma. Ennek kapcsán az árak is emelkednek, ezért nem gondolja, hogy az Önkormányzat 
tudna vásárolni. A pályázatban kitétel az építés. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Javasolja, hogy tartalékolni kellene krízishelyzetbe kerülő 
családoknak, hogy azonnal segítséget tudjanak nyújtani. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Mindig is volt tartalékolva. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Javasolja, hogy vizsgálják felül a bérlakásokat, hiszen sokan hosszú 
évekig használják, míg ennek az lenne a célja, hogy átmenetileg tudjanak segíteni. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Szociális és Humánügyek Bizottság 2-3.000.000 Ft 
mínusszal kapta meg a bérlakásokat, most alig van 100.000 Ft kintlévőség. A tartalékolás is 
megtörtént, de lehet, hogy egy helyi rendeletben le kellene szabályozni a bérlakások használatának 
idejét. 
 
Bere Károly polgármester: Figyelembe kell venni, hogy szociális bérlakásokról van szó, a 
helyzetükön sajnos sokan nem tudnak változtatni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az Önkormányzat tulajdonában lévő harmadik telek hol 
található? 
 
Bere Károly polgármester: A Gacsári utcában. A három bérlakás nem épülhet egymás mellé. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a szociális bérlakások építése érdekében 
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történő ingatlanvásárlásokkal az előterjesztés szerinti tartalommal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül támogatja a szociális bérlakások építése érdekében történő 
ingatlanvásárlásokat. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2019. (IX. 12.) határozata 

Szociális bérlakások építése érdekében történő ingatlanvásárlásról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az értékelési 
szakvéleményben meghatározott áron, szociális bérlakások építése céljából 500,000.- Ft, azaz 
Ötszázezer forintért az Önkormányzat megvásárolja a Füzesgyarmat, Kinizsi u. 15/A. szám alatti, 
a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 349/2 helyrajzi számú ingatlant, továbbá 800.000.- Ft, 
azaz Nyolcszázezer forint áron a Füzesgyarmat, Nagyváradi u. 27. szám alatti, a füzesgyarmati 
ingatlan-nyilvántartásban 1228 helyrajzi számú ingatlant. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket kösse meg, 
majd azt követően gondoskodjon a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történő rendezéséről, 
bejegyzésről.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

Bejelentések 
Nyolcadik napirend 

 
8.1 Előterjesztés Címzetes főorvosi cím használatára vonatkozó elismerés kifejezéséről 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 
 

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: 3 igen és 1 tartózkodás 
mellett a Bizottság támogatta. 
 
Dr. Blága János jegyző: A határozati javaslatban egy tárgyjutalom került meghatározásra. Kéri a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozzanak meg egy értékhatárt. 
 
Bere Károly polgármester: 20.000 Ft-os értékhatárt javasol. Megállapítja, hogy nincs kérdés, 
hozzászólás. Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért a Címzetes főorvosi cím használatára vonatkozó 
elismerés kifejezéséről, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül támogatja a Címzetes főorvosi cím használatára vonatkozó elismerést. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
72/2019. (IX. 12.) határozata 

Címzetes főorvosi cím használatára való jogosultsággal kapcsolatos elismerés kifejezéséről 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését fejezi ki Dr. Nagy Vilmos 
háziorvos, valamint Dr. Imre Gábor háziorvos részére Címzetes főorvosi címre való jogosultságukra 
és több mint 20 éves körzetben eltöltött feladat-ellátásukra tekintettel.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettek részére emléklapot, valamint 
20.000 Ft értékben tárgyjutalmat adjon át. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a településen feladatot ellátó háziorvosok, 
gyermekorvosok. fogorvosok tekintetében nyilvántartást vezessen a körzetben eltöltött gyakorlati 
idővel kapcsolatban.  
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Dr. Blága János, jegyző 
 
8.2 Előterjesztés Füzesgyarmat, Belterület 1460/1 hrsz-ú Tó utcai ingatlan felajánlásáról 

 Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Régóta húzódó ügyről van szó, a felajánló az ingatlant az Önkormányzat 
részére szeretné ajándékozni. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, 
valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és 
Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadta. Átadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat, 
Belterület 1460/1 hrsz-ú Tó utcai ingatlan felajánlásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a Füzesgyarmat, Belterület 1460/1 hrsz-ú Tó utcai ingatlan 
felajánlásának elfogadását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2019. (IX. 12.) határozata 

A Füzesgyarmat, belterület 1460/1 hrsz-ú Tó utcai ingatlan ajándékozásáról  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy elfogadja a számára 
ajándékként felajánlott, 5525 Füzesgyarmat, Belterület, 1460/1 hrsz-ú, Tó utcai ingatlant, a felajánló 
Németi Sándorné, Vrobovszki Pál Jánosné, Kovács Istvánné tulajdonosoktól.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést a fentiek szerint 
kösse meg.  
 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Határidő: 2019. november 30. 
 
8.3 Döntés az önkormányzati tulajdonú 4116, 4117 hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatban 
      Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A területeket régóta műveli, aki megvásárolná. A Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 
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A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadta. Átadja a szót 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az önkormányzati 
tulajdonú 4116, 4117 hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítésével az előterjesztés szerinti tartalommal 
egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja az önkormányzati tulajdonú 4116, 4117 hrsz-ú zártkerti 
ingatlanok értékesítését. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2019. (IX. 12.) határozata 

Döntés az önkormányzati tulajdonú 4116, 4117 hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítésével 
kapcsolatban 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre bocsátja a Füzesgyarmat, 
zártkertjében lévő, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 4116 és 4117 helyrajzi számú 
ingatlanokat, az értékelési szakvéleményben együttesen meghatározott (4116 hrsz.: 320.000.- Ft., 
4117 hrsz.: 430.000.- Ft.) 750.000.- Ft, azaz Hétszázötvenezer forintos áron. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy adás-vételi szerződést kösse meg, majd 
gondoskodjon a változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a ingatlan-nyilvántartási eljárás valamint az 
értékbecslés költsége a Vevőt terheli.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 
8.4 Döntés a Baross-Klapka utcákat összekötő út területét érintő ingatlanok tulajdonjog 

rendezéséről 
Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés megkötése szükséges.  
 
Dr. Blága János jegyző: Újra meg kell indítani a bejegyzés iránti eljárást. 
 
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és 
Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadta. Átadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Baross-Klapka 
utcákat összekötő út területét érintő ingatlanok tulajdonjog rendezésével az előterjesztés szerinti 
tartalommal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 



 16 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a Baross-Klapka utcákat összekötő út területét érintő ingatlanok 
tulajdonjog rendezésével. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2019. (IX. 12.) határozata 

Döntés a Baross-Klapka utcákat összekötő út területét érintő ingatlanok tulajdonjog 
rendezéséről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy korábbi kisajátítást helyettesítő adásvételi és csereszerződést, a 2316/1 helyrajzi 
számú ingatlan vonatkozásában– jogi képviselő útján - felülvizsgálja és új eljárást kezdeményezzen, 
majd azt követően gondoskodjon a tulajdonjog – az Önkormányzat saját költségén történő-  ingatlan-
nyilvántartásban történő rendezéséről, bejegyzésről.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2316/1 helyrajzi 
számú ingatlan tulajdonosaként bejegyzésre kerüljön Laczkó Veronika Anna Füzesgyarmat, Jókai u. 
7. szám, Laczkó István László Füzesgyarmat, Jókai u. 7. szám és Laczkó István Lászlóné (sz.: Nagy 
Róza) Füzesgyarmat, Jókai u. 7. szám alatti lakosok.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 
Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megállapítja, hogy nincs 
további kérdés, hozzászólás. Az elmúlt öt évben a Képviselő-testület 86 db rendeletet alkotott és 745 
határozatott hozott, amihez a mai nap határozatai és rendeletei még hozzáadódnak. 24 db sikeres 
pályázata volt az Önkormányzatnak és összesen 2.931.537.713 Ft érkezett a településre. A 
beruházások egy része még nem készült el. Sikeres öt évet zárnak, mindenkinek köszöni szépen a 
munkáját. Alpolgármester asszony már biztosan nem vesz részt a következő ciklus munkájában, így 
tőle szeretnének elbúcsúzni és megköszönni a munkáját. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Köszöni szépen mindenkinek. Nagyon örül, hogy ennek a Képviselő-
testületnek tagja lehetett. Sok sikert és jó egészséget kíván mindenkinek. A következő ciklushoz jó 
munkát kíván és kéri, hogy továbbra is tegyenek a településért. Nagyon szeret Füzesgyarmaton lakni, 
ezért azt kívánja, hogy a fejlesztések által még élhetőbb és még szebb legyen. 
 
Bere Károly polgármester: Az ülést 16 óra 29 perckor bezárja. 
 

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