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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. május 28-án 16 órai 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva képviselő, Bere Katalin képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Vida 

Imre képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

Távol maradt: Koncz Imre képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
dr. Makai Sándor jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járáshivatal vezető helyettes, Károlyi Zsigmondné 

Lurkófalva Óvoda vezető, Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz 

Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Ügyvezető 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné 

szociális csoportvezető Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Szabó Lászlóné 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely 

koordinátor, Kiripóczki Istvánné bölcsőde képviselője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 

képviselővel határozatképes. Koncz Imre képviselő és Várkonyiné Csáforda Éva 

képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A kiküldött 

napirendeken kívül javasolja megtárgyalni a káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági 

Tábor hasznosításáról szóló előterjesztést. Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a 

vállalkozók munkahelyteremtő támogatása 2014. évi teljesítéséről szóló 

tájékoztatót. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a 

kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket 

megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

71/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 28-i 

ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti-és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

2. Az Amondó szerkesztőségének tájékoztatója 

 Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester, Kincses Zoltán főszerkesztő 

 

3. Füzesgyarmat Fenntartható Fejlődés Programjának elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. A 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

5. A 2014. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

6. Döntés a Füzesgyarmat, Kossuth u. 10 sz. helyiségbérlete ügyében  

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

7. Döntés önkormányzati fejlesztések (járdaépítés) pályázat benyújtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

8. Bejelentések 
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 8.1 Helyiség bérlet iránti kérelemről döntés 

 8.2 Ingatlanértékesítési kérelem elbírálása 

 8.3 Káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor hasznosítása 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkát kiegészítené azzal, hogy az 

iskola fűtéskorszerűsítésre 150 millió Ft-os támogatást nyert az Önkormányzat, 

sikerült a plusz 15%-os támogatás a Szociális Városrehabilitációs pályázathoz, 

ez 27 millió Ft-os támogatást jelent. Tanuszoda kapcsán is tudott érdemi 

tárgyalásokat lefolytatni, duplájára emelkedett a költség, 305 millió Ft-os 

összegből fog megvalósulni a tanuszoda. Fontos dolog, hogy önerő nélkül. Egy 

dolgot kért a Kormány, hogy teljesen önálló bejárata legyen a fürdőtől. Holnapi 

napon lesz egy megbeszélés a mérnökökkel. Két ülés közötti tevékenységgel 

kapcsolatosan van valakinek kérdése?  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A szeméttelep rekultivációja során az út 

rendbetétele mikor és hogyan fog megvalósulni? Szeretné, ha a lakosságot 

tájékoztatná Polgármester úr. 

 

Bere Károly polgármester: Mai napon jött el hozzá az egyik kivitelező, aki 

vitatja a felelősségét. 3,5 millió Ft-ot letétbe helyezett az Önkormányzatnál. 

Kéri, hogy a szennyvíz beruházóval közösen legyen egy bejárás. A kivitelező 

véleménye szerint részben a szennyvízberuházás miatt is alakult ki ez a helyzet. 

1 hónap alatt szeretné, ha megoldódna ez az ügy. Megállapítja, hogy nincs több 

hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

 

Első napirend  

 

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

Bere Károly polgármester: Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, 

megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szociális csoport végzi a hatósági 

feladatokat. A nem hatósági feladatokat a védőnők, a bölcsőde, az általános 

iskola, az óvoda és az ESZI végzi. Az anyagból kiderült, hogy nagyon sok a 

veszélyeztetett család illetve gyermek. Az ezzel foglalkozó dolgozók 

munkájukat lelkiismereteses végzik, megköszöni ezt a munkát. A bizottság 

egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Bizottsági ülésen is felmerült, hogy sajnálatos 

módon nagyon alacsony a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál, az a 

jövedelem határ, amely után jogosultak erre a támogatásra a családok. Sokan pár 

száz forinttal maradnak le a támogatásról. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt az összeget jogszabály határozza meg. Egyedi 

ügyekben igyekeznek támogatni az ilyen helyzetben lévő családokat. 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a határozati javaslatot, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

72/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2014. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról átfogó értékelést 

elfogadja. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, az 

értékelést küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

 

Második napirend  

 

Az Amondó szerkesztőségének tájékoztatója 

Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester, Kincses Zoltán főszerkesztő 

 

Bere Károly polgármester: Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, 

megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megköszöni az alpolgármester 

asszonynak a beszámoló elkészítését. A bizottság 4 igen és 1 nem szavazat 

mellett támogatta a tájékoztatót. Ő szavazatott nemmel, azért, mert néha 
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átíródnak cikkek, és akkor nem biztos, hogy azt kapja vissza a beadó, amit 

szeretett volna tolmácsolni. Szeretné, ha a cikk benyújtói kapnának 

visszacsatolást. Képekkel, technikai hibákkal kapcsolatosan kaptak tájékoztatást, 

reméli, hogy ezek javulni fognak. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A 2010-es önkormányzati választásokat követően 

kapták meg a helyi újság megújítását. Havonta 2500 példányban jelenik meg, 

évi 11 alkalommal, a posta terjesztésében. 2010 előtt kék-fehér volt az újság, 

első évben a fejléc színes lett, a második évben az anyagi lehetőségek 

megengedték, hogy a képek is színesek legyenek. A beszámolóban is leírta, 

hogy előfordultak olyan esetek, amikor kimaradtak cikkek, vagy a nagy 

terjedelmű cikkek miatt konfliktus alakult ki, de nem nyúltak hozzá. Előfordult, 

hogy azért maradt ki egy-egy cikk, mert elnézték, vagy sok volt az 

önkormányzati cikk. Az újság önkormányzati kiadású, ezért az élvez 

elsőbbséget. 2014 novemberétől az újság szerkesztését a Tourinform Iroda, 

Kincses Zoltánnal kiegészülve végzi, illetve az önkormányzati híreket dr. Makai 

Sándor jegyző biztosítja az újság számára. Azt tapasztalta, hogy az utóbbi 

időben láthatóan pozitív változást hozott a team munka. Az Amondó nem egy 

profi újság, nem szabad összehasonlítani egy helyi kiadású újságot például egy 

Népszabadsággal, ahol profi újságírók dolgoznak. Próbálkoznak minél 

színesebbé tenni, véleménye szerint nincs szégyenkezni valójuk. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Annyi kérése lenne, hogy ha nem jelenik meg egy 

cikk, akkor a szerző kapjon egy visszajelzést róla. 

 

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

elfogadja a tájékoztatót az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 5 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

73/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Amondó 

szerkesztőségének tájékoztatóját elfogadta. 

 

 

Harmadik napirend 

 

Füzesgyarmat Fenntartható Fejlődés Programjának elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. 

Megadja a szót Vida Imrének a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mindkét bizottság támogatta az előterjesztést. A Gazdálkodási és Ellenőrző 

Bizottság 3 igen szavazattal, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság 4 igen és 1 tartózkodással. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Csák Zsolt műszaki 

csoportvezetőnek, hogy adjon egy rövid tájékoztatást a napirendről. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: 4 évvel ezelőtt a szennyvízcsatornázás során 

kötelezettségként vállalta az önkormányzat, hogy elkészíti ezt a Fenntartható 

Fejlődés Programot, ennek 2015-ben jár le a határideje. A Békés Megyei 

Ivóvízjavító Program keretén belül ezt most meg lehet tenni. A program arról 

szól, hogy három dolgot kell megfigyelni, a környezetvédelmet, a társadalmat és 

a gazdaságot. Ezeknek a tényezőknek együtt kell működniük, ahhoz, hogy 

programokat alkossanak Füzesgyarmaton. Ebben a programban szerepel, hogy a 

jövőben milyen programokat lehetne megvalósítani. 

 

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

Füzesgyarmat Fenntartható Fejlődés Programját elfogadja az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

74/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27.15.009 

tervszámú „Füzesgyarmat Fenntartható Fejlődésének Programja (Local Agenta 

21) 2015-2018” elnevezésű programot változatlan formában jóváhagyja. 

  

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

 

 



 7 

Negyedik napirend  

 

A 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. 

Megadja a szót Vida Imrének a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását. 

 

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

elfogadja, a rendelettervezetet a 2014. évi zárszámadásról az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

     8/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének 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. §  

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat 

költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

(2)  Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

       a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:   

           -   Önkormányzat 

            -  Polgármesteri Hivatal 

       a.) Önállóan működő költségvetési szerv:   
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           - Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

           - Lurkófalva Óvoda 

 

                                                                       2. § 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési kiadások    

főösszegét       Eredeti előirányzat:               1.043.886  

                        Módosított előirányzat:         1.616.899           

                        Teljesítés:                              1.557.648  
                                              E Ft-ban állapítja meg, 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés 

bevételének                                 
                          főösszegét         Eredeti előirányzat:              1.043.886   

                                                          Módosított előirányzat:        1.616.899   
                                                          Teljesítés:                             1.590.985 

                                                                               E Ft-ban állapítja meg. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásokat jogcímenként, a 

(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként a 

finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt közgazdasági tagolásban, 

továbbá működési és felhalmozási bontásban a rendelet 1.1. melléklete 

szerint fogadja el a képviselő-testület. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, 

(állami) államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 

mellékletek részletezik. 

 

3. §  

A zárszámadás részletezése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását 

részletesen a következők szerint állapítja meg: 

 

(1) A teljesített bevételeket és kiadásokat feladatonkénti bontásban, 

intézményenként kimutatva a 2/1 , és 2/2, 2/3 számú melléklet szerint 

fogadja el. 

(2) A normatív hozzájárulásokkal való elszámolást jogcímenként a képviselő-

testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 
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(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 

4. melléklet tartalmazza.      

(4) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek 2014. évi 

teljesítését az 5. melléklet részletezi.    

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit éves bontásban 

a 6. melléklet részletezi. 

(6) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások beruházási 

célonkénti részletezését a 7.1 melléklet, felújítások felújítási célonként a 7.2. 

melléklet szerint fogadja el. 

 (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat, és projekteket a 

8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (8) A 2.§. (1) (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások 

előirányzatainak intézményenkénti alakulását 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, az éves 

engedélyezett létszám alakulását  a  9.5  melléklet szerint fogadja el. 

 (9) A önkormányzat által átadott pénzeszközöket ,  szociális ellátásokat, 

szociális céllal adott támogatásokat a  10. sz. melléklet  szerint fogadja el, a 

közvetett támogatásokat az 5.sz. tájékoztató tábla tartalmazza. 

(10) Az intézmények adatszolgáltatását az év végi adósságállományáról a 11. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 (11) A 2014. évi pénzeszközváltozást a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

Maradvány 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési 

maradványát 33.061 ezer forintban hagyja jóvá, a maradvány levezetését a 

zárszámadási rendelet 13. sz. melléklet tartalmazza. 

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

a költségvetési maradvány 2015. évi előirányzatokon és a számviteli 

nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 

költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, 

illetve kísérje figyelemmel. 

 

5. §  

Vagyon alakulása 
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A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak 

könyvviteli mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a 14 sz. melléklet szerint 

fogadja el, a mérleg főösszegét 8.782.616 ezer forintban hagyja jóvá. 

 

6. § 

Hitelállomány  

 

Az önkormányzatnak 2014. december 31.-én fennálló hitelállománya nincs. 

 

 

7. § 

Ellenőrzés 

 

(1)  A könyvvizsgálói záradékot a 15. számú melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az éves ellenőrzési jelentést a Polgármester a zárszámadási rendelet 16. sz. 

mellékleteként terjeszti elő. A 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2015. (III.26.) 

számú határozatában már elfogadta.  

 

 

8. § 

Zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletei 

 

(1)  Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelését az I. Általános 

rész tartalmazza. 

(2)  Az önkormányzat működési célú tartalék állománya évzáráskor 2.500 ezer 

forint, felhalmozási tartalékok állománnyal nem rendelkezik, részletezve a 

zárszámadási rendelet kiegészítő melléklete Specifikus rész 1.sz. tájékoztató 

táblája tartalmazza. 

(3) A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális 

célú működési pénzeszköz átadásként 23.538 ezer forint teljesítéssel épül be, 

ebből fejlesztési célú 5.246 ezer forint. Az egyházak támogatása 689 ezer forint 

teljesítéssel épül be. A támogatások felhasználására vonatkozó közzétételi 

kötelezettségének 2/1. és 2/2. sz. tájékoztató szerint tesz eleget. 

 

(4) Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 3. 

sz. tájékoztató táblában foglaltak szerint, a vagyonrendelettel megegyezően 

fogadja el. 
 
(5) Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét, és 

az önkormányzat e gazdasági társaságban való részvételének mértékét a 4. sz. 

tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el. 
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9. § 

 

E rendelet 2015. május 29. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 

1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet. 

 

Füzesgyarmat, 2015. május 28. 

 

 

Bere Károly                                                                    dr.  Makai Sándor  

polgármester                                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2015. 05. 28. 

 

Bere Károly polgármester: Aki a belső ellenőrzésről szóló határozati javaslatot 

elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

75/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves ellenőrzési 

jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 2014. évről az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Ötödik napirend 

 

A 2014. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Ez az összeg a költségvetési hiányt csökkenti. A 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási 
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és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta az elfogadását. 

 

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

2014. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyását az előterjesztés szerint 

elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

76/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben 

képződött pénzmaradvány összegét jóváhagyja. 

 

Felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy a pénzmaradványt az önkormányzat 

2015. évi költségvetésének módosításakor a rendeletbe építse be. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Hatodik napirend  

 

Döntés a Füzesgyarmat, Kossuth u. 10 sz. helyiségbérlete ügyében  

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Polgárőrség és a Helytörténeti Egyesület szeretné 

ingyenesen használni a helyiségeket. Javasolja, hogy a civil szervezetek 

ideiglenesen használhassák a helyiségeket. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság 

együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Az együttes bizottsági ülésen született egy módosító javaslat. 
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dr. Makai Sándor jegyző: Felolvassa a bizottsági ülésen született módosító 

javaslatot.  Amíg a végleges elhelyezés nem biztosított, az önkormányzat addig 

biztosítja június 1-től a Polgárőrség részére. A rendőrségnél próbálják 

kialakítani a Polgárőrség végleges elhelyezést. A Helytörténeti Egyesület 

vonatkozásában június 1-től kapná meg a helyiségek, ameddig más ingatlanon 

történő elhelyezése nem biztosított, vagy a korábbi helyén vagy az új 

Művelődési Központban fog helyet kapni. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

két bizottság a jegyző úr által elmondott kiegészítéssel egyhangúlag támogatta a 

két határozati javaslatot. 

 

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

elfogadja az első határozati javaslatot a Polgárőr Egyesület elhelyezéséről az 

elhangzott módosítással, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

77/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Polgárőr Egyesület részére ingyenesen egy helyiséget biztosít a Kossuth u. 10. 

sz. alatti ingatlannál, 2015. június 1-től, amíg végleges elhelyezése nem 

biztosított. 

Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés elkészíttetésére és felhatalmazza 

annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. május 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester  

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a második határozati javaslatot a 

Helytörténeti Egyesület elhelyezéséről az elhangzott módosítással, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

78/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Helytörténeti Egyesület részére ingyenesen két helyiséget biztosít a Kossuth u. 

10. sz. alatti ingatlannál, 2015. június 1-től, ameddig más elhelyezése nem 

biztosított. 

 

Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés elkészíttetésére és felhatalmazza 

annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. május 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester  

 

Hetedik napirend  

 

Döntés önkormányzati fejlesztések (járdaépítés) pályázat benyújtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Belügyminisztériumnak megjelent a pályázata, 35 

%-os önerőt kell hozzá biztosítani, melyet a Városgazdálkodási Kft. 

költségvetéséből igyekeznek megoldani. A Településfejlesztési, Közbeszerzési 

és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes 

ülésén tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A Kossuth utcai járdaszakasz felújítása folytatódna, 

az a javaslat, hogy teljesen a Széchenyi utcáig tartana, majd kiderül, hogy 

meddig tudják megoldani. A Mátyás utca is meg fog újulni a piactérig, a start 

programban nyertünk erre támogatást. 

 

Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezető: A 

Batthyány utcáig fog tartani. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Teljesen helyi kivitelezés, állami támogatással?  

 

Bere Károly polgármester: Igen. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Nem kell közbeszereztetni? 
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Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

 

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

elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

79/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

„Önkormányzati fejlesztések” című pályázati felhívásra, melyből a Kossuth 

utcai járdát (Vörösmarty utcától a Széchenyi utcáig) kívánja felújítani. A 

pályázat elnyerése esetén a szükséges 35%-os önerőt Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséből vállalja, valamint a pályázati 

támogatás felhasználási szabályait magára nézve elismeri és betartja. 

 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Nyolcadik napirend  

 

Bejelentések 

 

8.1 Helyiség bérlet iránti kérelemről döntés 

 

Bere Károly polgármester: Guruczi Sándor egyéni vállalkozó ki szeretné bérelni 

a mozi épületének a hátsó részét, raktárként hasznosítaná havi 10.000.- Ft bérleti 

díj ellenében. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót 

Vida Imrének a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta a kérelmet. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Az hangzott el, hogy amíg bérlő nem jelentkezik 

az adott épületre, ez kerüljön bele a szerződésbe. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: 2015. június 1. napjától, ameddig az ingatlan egyéb 

hasznosítására ajánlat nem érkezik és döntés nem születik. 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki 

elfogadja a kérelmet az elhangzott kiegészítéssel, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

80/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Guruczi Sándor Füzesgyarmat, Béke u. 6. II/6. sz. alatti lakos részére a Mátyás 

u. 3. sz. alatti ingatlan két helyiségét és az udvarát bérbe adja 2015. június 1-től, 

ameddig az ingatlan egyéb hasznosítására ajánlat nem érkezik. A bérleti díj 

összege havi 10 eFt. 

 

Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés elkészíttetésére és felhatalmazza 

annak aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

8.2 Ingatlanértékesítési kérelem elbírálása 

 

Bere Károly polgármester: Kiss Sándor Gacsári utca 27. szám alatti lakos 

szeretné megvásárolni a szomszédságában lévő Gacsári utca 25. szám alatti 

telket. Megtörtént egy értékbecslés, amely 200. 000.- Ft-ot állapított meg. A 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási 

és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Mind a két bizottság egyhangúlag támogatta a kérelmet. 

 

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

elfogadja az ingatlan értékesítését, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

81/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Kiss Sándor Füzesgyarmat, Gacsári u. 27. sz. alatti lakos részére a Gacsári u. 25. 

sz. alatti (1128. hrsz, 2110 m
2
, kivett beépítetlen terület) ingatlant 200 eFt. 

vételár ellenében értékesíti. A vevőt terheli a 25 eFt. értékbecslési díj is. 

 

Felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és felhatalmazza 

annak aláírására. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

8.3 Káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábor hasznosítása 

 

Bere Károly polgármester: Emailben került kiküldésre az anyag. Dévaványa 

Önkormányzata értékesíteni szeretné a tulajdonrészét. Egyrészt 

Füzesgyarmatnak is van elővásárlási joga, másrészt pedig felmerült a társulási 

ülésen, hogy együtt kerüljön értékesítésre a tábor, a jelenlegi bérlő szívesen 

megvásárolná. Jelenleg csak arról kell dönteni, hogy szeretné-e az 

önkormányzat értékesíteni. Polgármester úr nem javasolja az értékesítést. 

Csökkent az érdeklődés a káptalanfüredi tábor iránt, a zánkai táborozási 

lehetőség miatt. Az elővásárlási jog kapcsán mindenképpen vissza fog kerülni az 

ügy a testület elé. A társulási ülésen Füzesgyarmat és Bucsa nyilatkozott 

előzetesen úgy, hogy nem szeretné értékesíteni, Körösnagyharsány szeretné, de 

irreálisan magas áron. Véleménye szerint a következő uniós ciklusban lesz 

lehetőség a tábor felújításra. Az önkormányzatnak pénzébe nem kerül a tábor, a 

bérleti díj fedezi az aktuális felújításokat. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Ha van arra reális esély, hogy fel lehet újítani, akkor 

megérné megtartani. Jelenleg nagyon le van pusztulva. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Semmiképpen nem szabad eladni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Javasolja, 

hogy ne kerüljön értékesítésre a tábor. Aki a javaslatot elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

82/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Káptalanfüredi 

Sárréti Ifjúsági Táborban meglévő tulajdonrészét nem kívánja értékesíteni. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, 

küldje meg a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Jövő hét csütörtökön kerül megrendezésre a Trianoni 

megemlékezés, melyre szeretettel vár mindenkit. Átadja a szót a képviselőknek. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A KLIK vezetője a testületi ülésen ígérte, hogy 

megküldi a költségvetését, ez még nem történt meg. 

 

Bere Károly polgármester: Holnapi napon fog vele találkozni, és meg fogja ezt 

említeni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Olvasható, hogy a Füzes Napok belépős lesz, 

szeretné tudni, hogy ennek mi az oka? 

 

Bere Károly polgármester: A költségvetési helyzet miatt. A javaslat az, hogy 

csak este 8 óra után lenne belépős. Aki este 8 óra előtt érkezik, az kap egy 

karszalagot és ingyenesen részt vehet az eseményen. Több mint 6 millió Ft-ba 

kerül ez a rendezvény, ez egy kísérleti év, reméli, hogy ebből tudják 1,5-2 millió 

Ft-tal növelni a költségvetést.  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mai napon volt az óvodában a gyermeknap 

megrendezve, holnap pedig az iskolában lesz. A szülőkben felmerült, hogy nem 

lehetne-e ezeket a programokat egy napra tenni? 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Ő is szeretné, ha városi szinten tudnák ezt 

megrendezni. Az iskola volt az első, aki kilépett ebből a dologból, külön 

programokat szerettek volna csinálni. Ha egy szombati vagy vasárnapi napon 

kerülne megrendezésre, sajnos a szülők nagy része nem hozza el a gyerekeket. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Egy péntek délelőtt nem lehetne megtartani? 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: 3 évvel ezelőtt jelentkezett ez az igény, hogy az 

iskola külön szeretné megtartani. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: A Zrínyi utcai lakosok jelezték, hogy nagyon 

rossz állapotúak a járdák, ezt a műszaki osztály felé is jelezték. A Mikszáth utcai 

lakosok is jelezték. Mekkora beruházásra lenne ehhez szükség, illetve ez mikor 

valósulhatna meg? Kolozsvári utcán is hasonló a helyzet. 

 

Bere Károly polgármester: Örül, ha idén a főutca felújítása meg tud történni, 

reméli, hogy jövőre tudnak egyéb járdaszakaszokat is felújítani. Igyekeznek a 

legfontosabb problémákat orvosolni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Városgazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjéhez fordul a kérdéssel. Pár testületi üléssel ezelőtt, a Hegyesi János 

utcai iskolával kapcsolatosan volt egy térkövezési kérelem, ez az ügy, hogy áll? 

Jelezték, hogy az iskolánál nagyon veszélyes a kapu. 

 

Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezető: 

Felmérték az iskola igényét, a pedagógusokkal abban maradtak, hogy a nyári 

szünetben kerül sor a térkövezésre. A Kossuth utcai iskolában is megtörtént a 

felmérés. A Hegyesi utcai iskolánál csináltak egy teljesen új kaput, felé nem 

érkezett panasz, hogy balesetveszélyes, utána fog ennek járni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Olvasta, hogy a járdafelújítás mellett van lehetőség 

sportlétesítmény felújítására is. A kettőt egyszerre nem lehet? 

 

Bere Károly polgármester: Járdafelújításra tett javaslatot, sportlétesítmény 

kapcsán pár éve már nyert az Önkormányzat. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Járdafelújításra tettek javaslatot, de lehetne 

másra is. 

 

Bere Károly polgármester: Utána néznek ennek a dolognak. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az iskola felújítás nyáron fog megtörténni? 

 

Bere Károly polgármester: Október 15-ig kell befejezni, a végrehajtási 

határozatot még nem kapták meg. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Tanuszoda? 

 

Bere Károly polgármester: Októberben kezdenék meg a munkálatokat. 

 

Vida Imre képviselő: Vízmű felújítások kapcsán elmondja, hogy több helyen a 

városba aszfaltbontással járt, melyek balesetveszélyesek. Szükség lenne ezeknek 
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a mihamarabbi helyreállítására. Három földkupac van a Layer Irodaház előtt, 

aminek nem ott van a helye. 

 

Bere Károly polgármester: Szeretné a lakosság türelmét kérni. Utcák 

aszfaltozására is szükség lenne, de jelenleg sajnos erre nem lát pályázati 

lehetőséget. 

 

Vida Imre képviselő: Május 30.-án (szombaton) a Sárréti Hökkentők 

előadásában Arany János: Bajusz című műve kerül előadásra a fürdő előtti 

területen. Mindenkit várnak szeretettel a rendezvényre. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A víziközmű visszafizetés nagyon 

lassan halad. Erről kér egy tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: Felvettek egy új dolgozót, reméli, hogy ez 

meggyorsítja az ügymenetet. Igyekeznek mindent megtenni, annak érdekében, 

hogy beinduljon ez a dolog. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Szombaton 14 órakor a Gara Hotel Szitás 

termében lesz egy gyermeknap másképp „Éhes élet” címmel lesz egy grafikai 

kiállítás. Ez egy komoly téma. Szeretettel várja a képviselő társakat és a város 

lakóit.  

 

Bere Károly polgármester megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A 

következő testületi ülés várhatóan június 3. hetében lesz, de lehet, hogy előrébb 

lesz hozva egy héttel a Füzes Napok miatt. Ezzel a nyílt ülést 16 óra 49 perckor 

bezárja. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

  Bere Károly        dr. Makai Sándor 

  polgármester                          jegyző 


