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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2014. december 18-án 16 órai 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Ibrányi Éva képviselő, Bere Katalin képviselő, Koncz Imre képviselő, Kovácsné 

Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Várkonyiné 

Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
dr. Makai Sándor jegyző, dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal vezető 

helyettes 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Lévainé Homoki Éva 

HJVKKI igazgató, Kovács Márton Kastélypark Kft. Ügyvezetője, Turbucz 

Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné 

szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Kovács Gréta Tünde 

díjazott, Fábián Mihály felkészítő, Guruczi Sándor felkészítő, Vida Balázs 

díjazott, Macskinné Pór Erzsébet felkészítő, Bartucz Fabióla díjazott, Éri 

Alexandra díjazott, Jambricska Szilvia díjazott, Kocsán Kitti Anikó díjazott, 

Korcsok Klára díjazott, Kovács Laura díjazott, Pálfi Liza díjazott, Szőke Fanni 

díjazott, Túri Judit díjazott 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 
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(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Köszönti a tv nézőket és a megjelenteket. Bere 

Károly polgármester úr igazoltan van távol. Most születik második kisgyermeke. 

Jó egészséget kíván nekik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Javasolja, hogy vegyék fel a bejelentések közé a Füzesgyógy 

Kft. kérelmét és a Körös- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületbe való delegálást. 

Zárt ülésre javasolja a meghívóban szereplő 10. és 11. napirend megtárgyalását. 

A napirendek előtt az eredményes tanulók díjazására kerülne sor. Kéri, hogy aki 

a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja 

kézfelemeléssel, jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket 

megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

197/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 

december 18-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Tájékoztató a szilárdhulladék szállítással kapcsolatos teendőkről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Balajti József Nagykunsági 

 Környezetvédelmi Kft. Ügyvezetője 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. Rendelettervezet elfogadása „Az Év Vállalkozása Díj” alapításáról és 

adományozásáról  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. Rendelettervezet elfogadása a helyi lakástámogatásokról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. Döntés a 2015. évi önkormányzati folyószámlahitel mértékéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

6. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

tájékoztatója a 2014. évi üzleti tervben nem szereplő feladatellátásról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
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7. Kastélypark Kft. 2014. évi tagi kölcsön visszafizetéséről és 2015. évi 

kérelméről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. Szakértői Bizottság létrehozása Bölcsődevezetői pályázat 

véleményezéséhez 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10.  Bejelentések 

10. 1 Füzesgyógy Kft. kérelme  

10. 2 Körös- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületbe delegálás 

 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Felkéri Fehér László aljegyző urat, hogy a 

napirendek előtti elismerések átadásában működjön közre. 

 

Fehér László aljegyző: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának, Képviselő-

testülete 20/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete 6.§ (3) bekezdése szerint a 

megyei illetve országos szinten eredményesen szereplő tanulók és a 

sportszervezetekben sportolók, a köznevelési intézmény, illetve a sportegyesület 

felterjesztése alapján eredményességi juttatás elismerésben részesülnek. Az 

eredményességi juttatás összegét az elismerésben részesülők részére az oktatási 

intézmények alapítványai illetve a sportegyesület fogja átadni. Kéri a 

részesülteket, hogy a nevük elhangzásakor vegyék át az elismerést Ibrányi Éva 

alpolgármester asszonytól. 

 

A Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskola felterjesztése alapján: a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által középiskolások számára kiírt  „Hatékony tűzmegelőzési 

kommunikáció” nevet viselő pályázat megyei fordulóján Videó-filmes 

kategóriában elért I. helyezésért,  Plakát kategóriában elért III. helyezésért 

díszoklevél elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Kovács 

Gréta Tünde 13/a osztályos tanuló.  

 

Kovács Gréta Tünde díjazott: Megköszöni a jutalmat, amelyet a Békéscsabai 

Közgazdasági Szakközépiskola Alapítványának szeretne felajánlani. 
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Fehér László aljegyző: Díszoklevél elismerésben részesül felkészítője:  Scholtz 

Endre középiskolai tanár. Nem tudott megjelenni a mai napon. Megkéri Kovács 

Grétát, hogy vegye át az elismerést felkészítője helyett. 

 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány és a 

Füzesgyarmati Mazsorett Együttes felterjesztése alapján: A 2014. március 01-

jén a Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi Mazsorett Versenyen: Botos 

kategóriában elért 4. helyezésért, Pom-pon kategóriában elért I. helyezésért, a 

XVI. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon Pom-pon kategóriában, kiemelt 

arany oklevélért, az V. Békéscsabai Nemzetközi Táncfesztiválon elért I. 

helyezésért és Arany Minősítésért. 2014. november 30 -án Budapesten, a 

XXVII. Zuglói Táncfesztiválon elért III. helyezésért, I. helyezését, Fődíjért, és 

Országos Bajnok címért elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: 

a „Napsugár” Mazsorett Csoport. 

 

A csoport tagjai: Bartucz Fabióla, Éri Alexandra, Jambricska Szilvia, Kocsán 

Kitti Anikó, Korcsok Klára, Kovács Laura, Pálfi Liza, Szőke Fanni, Túri Judit. 

 

Díszoklevél elismerésben részesül felkészítőjük Macskinné Pór Erzsébet 

művészeti vezető.  

 

Macskinné Pór Erzsébet felkészítő tanár: Tanítványai és szüleik nevében is 

szeretné megköszöni a bizalmat, a lehetőséget az elismerésre. Mindenkinek 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kíván. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde, a szülők nevében megköszönni a munkáját és 

virágcsokrot nyújt át Macskinné Pór Erzsébetnek. További jó munkát és sok 

sikert kíván a csoportnak. 

 

Fehér László aljegyző: A Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület felterjesztése 

alapján: a 2014. szeptemberben az olaszországi Riminiben megrendezett Kick-

box Junior és Kadett Világbajnokságon Junior 89 kg light-contact és kick-light-

contact kategóriában elért junior egyéni világbajnoki címekért, díszoklevél 

elismerésben és eredményességi támogatásban részesül: Vida Balázs, aki a két 

világbajnoki cím megszerzésével a világbajnokság legeredményesebb 

versenyzője lett.  

 

Díszoklevél elismerésben részesülnek felkészítőik Gasparik Róbert 2 dan, 

Guruczi Sándor 2 kyu, és Fábián Mihály 2 kyu.  

 

A díjazottak és felkészítőik távoztak. 
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Első napirend 

 

Tájékoztató a szilárdhulladék szállítással kapcsolatos teendőkről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Nem érkezett pályázat a közbeszerzési kiírásra. A 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság valamint a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottsági ülésen részt 

vett Balajti József úr a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője. 

Megadja a bizottságok elnökeinek a szót. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Az 1. határozati javaslatot 4 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 2. határozati javaslatot is 4 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: 1. határozati javaslat 

szerint a Kft.-t támogassa az önkormányzat 6,5 millió Ft.-tal, ami a 2014 –ben 

keletkezett veszteségeit fedezné. Ez az ő saját számításuk, amely a 

füzesgyarmati hulladékszállításon keletkezett. Ezt a javaslatot 3 igen 1 

tartózkodás és 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta. A 2. határozati javaslat, 

arról szól, hogy Füzesgyarmat vegyen egy 100. 000.- Ft-os önrészt a Karcag 

Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alaptőkéjéből, ami 

3 millió Ft. Ebben az esetben nem kellene közbeszerezést lefolytatni a 

hulladékszállításról. A határozati javaslatot a bizottság 1 igen 1 tartózkodás és 3 

nem szavazattal nem támogatta. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy mivel nem volt 

pályázó a közbeszerzési eljáráson, két lehetőség van, vagy kivásárolja az 

önkormányzat ezt az üzletrészt és továbbra is folytatódik a szolgáltatás vagy a 

katasztrófavédelem kijelöl a város számára valakit, aki elvégzi ezt a feladatot. 

Felkéri dr. Makai Sándort, hogy adjon egy tájékoztatást arról, hogy mibe kerülne 

az önkormányzatnak, ha a katasztrófavédelemhez kellene fordulnia. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság árajánlatot kér be a 

lehetséges szolgáltatóktól, a legalacsonyabb árat megajánló szolgáltatót fogja 

választani nyilvánvalóan. Ez az ár az önkormányzati ár lesz, a 

rezsicsökkentéssel módosított szemétszállítási díj 224.- Ft marad a lakosságnál. 

Ha a Katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató magasabb árajánlatot ad, a 

különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. Javasolja az üzletrész 

megvásárlását, a határozati javaslat elfogadását. 

 



 6 

Suchné Szabó Edit képviselő: A szolgáltató a rezsicsökkentés kapcsán jutott ide. 

Igaz az, hogy várható a kommunális adó kivetése Füzesgyarmaton? 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Erről majd a képviselő-testület fog határozni. Lehet, 

hogy rá lesz kényszerülve az önkormányzat, lehet, hogy nem, jelen pillanatban 

nem tudja ezt megmondani. Az összeget úgy tudná az önkormányzat 

csökkenteni, ha létrejönne a hulladékudvar, amelyet a korábbi testületi ülésen 

meg is szavazott a testület. 

 

Vida Imre képviselő: Új adó bevezetésére a mai ülésen lett volna lehetőség, 

hacsak még decemberben nem kerül sor egy rendkívüli ülésre. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Jelen pillanatban azt sincs meg, hogy mennyi lesz a 

hatósági díj. A szolgáltatás biztosítása kötelező feladat. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Az adóbevezetéssel kapcsolatban elmondja, hogyha 

január 1. napjától kívánta volna bevezetni a testület, akkor november 30.-ig 

kellett volna az erről szóló rendeletet elfogadni. Véleménye szerint a lakosság 

ilyen jellegű adóval nem terhelhető. A kommunális adó bevezetéséről nem volt 

eddig semmilyen egyeztetés. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A testület előtt áll a következő év 

költségvetésének összeállítása. Nem tudják, hogy mennyi lesz az állami 

támogatás. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Mit lehet tudni a jövő évi költségvetésről? 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A központi költségvetési törvényt 

december 15.-én fogadták el. Az, hogy milyen összegű lesz, a normatíva 

januárban derül ki. Amennyiben a pontos összeg, közlésre kerül, a testület 

tájékoztatva lesz. 

 

Koncz Imre képviselő: Ki kell fizetni 6,5 millió Ft-ot a 2014. évre és 6,5 millió a 

2015. évre. Ha az eddigi szolgáltatót jelöli ki a Katasztrófavédelem, akkor 6,5 

millió Ft-ért el kell vállalnia, akkor spórolna az Önkormányzat 6, 5 millió Ft-ot. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A feladatot el kell látni. 

 

Koncz Imre képviselő: Ha az Önkormányzat önrészt vesz ebben a társaságban 

szavazatai joga nem lesz az Önkormányzatnak, kötelezettsége pedig igen. Ha 

egyszer belépünk, nem olyan egyszerű otthagyni.  
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Ibrányi Éva alpolgármester: A szolgáltatás zavartalan működése érdekében erre 

szükség van. 

 

Koncz Imre képviselő: Ez a 6, 5 millió Ft, miért pont annyi? 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A bizottsági ülésen Balajti úr ezt pontosan 

levezette. A lerakási díjat vagy a szolgáltatási díj különbözete ez az összeg. A 

lakosság a szolgáltatással meg van elégedve. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A 6, 5 millió Ft egy becsült érték. A lerakott szemét 

súlya alapján lett megállapítva, ami eddig nem volt mérve az önkormányzat 

részéről. Javasolja, hogy január 1. napjától legyenek mérések, akkor látható 

lenne egy pontos elszámolás. Az önkormányzat biztosítson egy embert, aki az 

önkormányzat képviseletében részt vesz a méréseken. Az üzletrész vásárlás 

kapcsán elmondja, hogy a későbbiekben, hogy a szemétszállítási díjat 

településenként fogja meghatározni a miniszter. Akkor ezek a költségek már 

bele lesznek számítva. 

 

Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen csak azt vezette le az ügyvezető, 

hogy a cégnek mennyi vesztesége keletkezett. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A bizottsági ülésen elmondta, hogy ők is mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy a költségek csökkenjenek és természetesen 

az Önkormányzat is a hulladékudvar létrehozásával. 

 

Koncz Imre képviselő: Ezt a 6, 5 millió Ft-ot véleménye szerint nem kérheti a 

cég. Kifizet az Önkormányzat 6,5 millió Ft-ot, úgy hogy nem is próbál alkudni 

belőle. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Folytak az ügyben tárgyalások. 

 

Bere Katalin képviselő: A rezsicsökkentést az önkormányzat fizeti meg?  

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A lakosságtól átvállalja. 

 

Bere Katalin képviselő: A kormány a rezsicsökkentés mellett a lerakási díj 

bevezetésével a szolgáltatót sakk-matt helyzetbe hozza. Végül pedig az 

önkormányzatoknak kell megoldania. Kormányzatilag kellett volna 

végrehajtani. Úgy gondolja, hogy nem kellene fizetni, viszont ahhoz, hogy a 

szolgáltatás tovább működjön fizetni kell. Javasolja, hogy júniusig mérjék a 

szemét súlyát. Ha a Katasztrófavédelem jelöli ki a szolgáltatatót, akkor nem 

ilyen szolgáltatás lesz, mint eddig. 
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Vida Imre képviselő: A bizottsági ülésen felmerült a kérdés, hogy jött ki a 224 

Ft? A társaság annak idején 305 Ft-os díjjal nyerte el a közbeszerzést. A másik 

tétel, amit nem háríthat át a lakosságra a hulladéklerakási díj, ami 2013. évben 3 

Ft/kg volt, a 2014. évben 6 Ft/kg, az információk szerint 2015. évben marad a 6 

Ft/kg-os ár. Ha a 305.- Ft és a 224.- Ft közötti különbséget felszorozzuk a 1860 

háztartással és az 52 szállítással az 7,8 millió Ft, ennyi marad a lakosoknál. A 

kérdés, hogy ebből adjunk-e 6,5 millió Ft-ot a vállalkozásnak, annak érdekében, 

hogy hosszútávon együtt tudjunk működni. A békéscsabai szolgáltatóval, sokkal 

kedvezőtlenebbek a feltételek, a Hajdú-Bihari megyei céggel nem tudjuk 

folytatni a tárgyalást. Ez a 224 Ft-os díj nemcsak a környéken, hanem országos 

szinten is nagyon kedvezőnek mondható. 

 

Koncz Imre képviselő: A cég az ürítési díjon egy forintot sem bukott, ez tisztán 

a lerakási díjból tevődik össze. 

 

Vida Imre képviselő: A mérlegelési dologban egyetért. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Kössük ki a szerződésbe a féléves mérést. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a 1. határozati javaslatot az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

198/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárdhulladék 

szállítást végző Nagykunsági Környezetvédelmi kft. részére önkormányzati 

támogatásként (szolgáltatási és rezsicsökkentett díjkülönbözetként) 6,5 millió 

Ft-ot fizet meg 2015. évi költségvetése terhére.  

 

Felhívja a Jegyző figyelmét arra, hogy tervezze meg a 2015. évi költségvetésben 

a támogatás összegét és azt két részletben az I. negyedévben utalja át. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a 2. határozati javaslatot az 

kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 5 igen 

szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

199/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja 

vásárolni a részére felajánlott 100 ezer Ft-os üzletrészt, amennyiben Karcag 

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete taggyűlésen így dönt. 

 

A képviselő-testület kifejezi szándékát továbbá arról, hogy 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződést kíván kötni a Karcag Térségi 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2015. január 1-től 5 

éves időtartamra. Egyben kéri a Szolgáltatót, hogy az elszállított hulladék pontos 

mérését és rögzítését a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal megbízottjával 

együtt folyamatosan végezze el. 

 

Határidő: 2014. december 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Második napirend  

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a bizottság elnökének a szót. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Itt szerepel a vállalkozók támogatása. 

Zömében elő, aktív vállalkozásokat támogatott az önkormányzat. Szeretné tudni, 

hogy Hunyadi István beindított-e a vállalkozását? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Nincs tudomása róla, hogy beindította vagy sem. 

Adóbevallást fog beadni, akkor ki fog derülni. A szerződésben szerepelt a 

beindításra vonatkozó határidő. 
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Fehér László aljegyző: Beszélt az illetővel és azt a tájékoztatást kapta, hogy 

működik a vállalkozás. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja, a jelentést a lejárt határidejű 

határozatokról az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

200/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 

Harmadik napirend 

 

Rendelettervezet elfogadása „Az Év Vállalkozása Díj” alapításáról és 

adományozásáról  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Szeretne az Önkormányzat létrehozni egy díjat, a 

füzesgyarmati vállalkozók számára, akik nagyon sokat tesznek Füzesgyarmatért, 

az itt élő emberekért. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a 

szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság 3 igen szavazattal támogatta a rendelettervezetet. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

támogatta a rendelettervezetet azzal a módosító javaslattal, hogy a 4. § (2) 

pontjában a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság kerüljön 

bele, mint illetékes bizottság. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság módosító javaslatát, miszerint a rendelet 4. § (2) bekezdése egészüljön 

ki azzal, hogy az illetékes bizottság a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság legyen, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 6 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

201/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, 

hogy az „Az Év Vállalkozása Díj” alapításáról és adományozásáról szóló 

rendelettervezet 4. § (2) bekezdése egészüljön ki azzal, hogy az illetékes 

bizottság a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki így elfogadja a rendelet tervezetet, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 6 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül – „Az Év Vállalkozása Díj” 

alapításáról és adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati 

rendeletét elfogadta. 

 

(23/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, „Az Év Vállalkozása 

Díj” alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet- a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Minden év februárjában nyilvános ünnepségen 

kerül sor a díj átadására. 

 

Negyedik napirend 

 

Rendelettervezet elfogadása a helyi lakástámogatásokról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság valamint a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság A bizottság egyhangúlag 

támogatta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

bizottság támogatta a rendelettervezetet, azzal a módosítással, hogy a 4. § (3) 

bekezdésében szereplő közszemlét nem tartja szükségesnek. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: A tervezetben szerepel, a kérelmek elbírálásának 

határideje. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Negyedévet követő hó 15. napja. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ha a kérelem elbírálásának határidejéből valaki 

pont kicsúszik, akkor a tervezett házvásárlás emiatt meghiúsulhat, ha csak 3 

hónap múlva születik benne döntés. 

 

Fehér László aljegyző: Azért indokolt a három hónap, hogy minél több kérelem 

beérkezhessen és a kérelmeket a bizottság rangsorolni tudja, hogy ne legyen a 

bizottságnak mérlegelési jogköre. Egy házvásárlás, házépítés hosszú folyamat, 

nem fognak emiatt kicsúszni a határidőből. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a 4. § 

(3) bekezdése ne kerüljön ki a rendeletből. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a Szociális és Humánügyek Bizottság 

módosító javaslatát, miszerint a rendelettervezetből kerüljön ki a 4. § (3) 

bekezdés az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 4 igen szavazattal, 4 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot nem támogatta. 

 

H A T Á R O Z A T  

202/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete nem támogatta, 

hogy a helyi lakástámogatásokról szóló rendelettervezetből kerüljön ki a 4. § (3) 

bekezdés. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja, az eredeti rendelet tervezetet az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő  8 igen szavazattal, egyhangúlag – 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 24/2014. (XII. 18.) a helyi 

lakástámogatásokról szóló önkormányzati rendeletet elfogadta. 

 

(24/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, a helyi 

lakástámogatásokról - a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Ötödik napirend  

 

Döntés a 2015. évi önkormányzati folyószámlahitel mértékéről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A folyószámlahitel arra biztosít 

lehetőséget, hogy az önkormányzatnál ciklikusan érkező bevételek közötti 

időszakban is rendelkezhessen pénzügyi fedezettel. 80 millió Ft hitelkeretet 

szeretne kérni az önkormányzat. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja 

a határozati javaslatot a 2015. évi önkormányzati folyószámlahitel mértékéről az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

203/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a 2015. évi gazdálkodása az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai 

Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 80.000.000,- Ft összegű 

folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2015. december 30. 

Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP 

Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 

engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő 

tartozás törlesztésére fordítja. 

Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 

futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más 

pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy 

későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 

Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

Az Adós visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a 

Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján 
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esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 

szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása 

alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére 

szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó 

fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára 

átvezesse. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  2014. december 31. 

Felelős:  Bere Károly Polgármester 

 

Hatodik napirend 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

tájékoztatója a 2014. évi üzleti tervben nem szereplő feladatellátásról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft. Ügyvezetője: Az üzleti tervtől való eltéréseket tartalmazza ez a tájékoztató. 

Belső átcsoportosítások történtek. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a 

szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság elfogadta a tájékoztatást. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási 

és Intézményüzemeltetési Kft. tájékoztatóját az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

204/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. tájékoztatóját 

a 2014. évi üzleti tervben nem szereplő feladatellátásról. 

 

 

Hetedik napirend  

 

Kastélypark Kft. 2014. évi tagi kölcsön visszafizetéséről és 2015. évi kérelméről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A Kastélypark Fürdő 2014. évben 

9,4 millió Ft tagi kölcsönt kapott az önkormányzattól. A Füzesgyógy Kft.-nek 

több mint 10 millió Ft tartozása van a fürdő felé. Az első határozati javaslat arról 

szól, hogy a Füzesgyógy Kft. tartozását engedményezné a strand az 

önkormányzatnak, aki hatékonyabban be tudná hajtani. Ezzel tudná törleszteni a 

tagi kölcsön összegét. A második határozati javaslatban az szerepel, hogy a 

2015. évben a Kastélypark Kft. 10 millió Ft-os tagi kölcsönt kér az 

Önkormányzattól. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a 

szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

Az 1. határozati javaslatot 4 igennel egyhangúlag támogatta a bizottság. A 2. 

határozati javaslatot 3 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a bizottság. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az 1. határozati 

javaslatot 4 igennel és 1 tartózkodás mellett támogatta a bizottság. A 2. 

határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a bizottság. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja 

az 1. határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 6 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

205/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

A Kastélypark Kft 2014.-ben 9.400.000 Ft tagi kölcsönt kapott a tulajdonos 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatától. A kft likviditási helyzete miatt a 

kölcsönt, teljes egészben engedményezési szerződéskötéssel fizeti meg, melyben 

a Füzesgyógy Kft-vel szembeni vevői követelést engedményezi a tulajdonos 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére, amelyet a képviselő-testület 

elfogad. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az engedményezési megállapodás 

megkötése ügyében. 

 

Határidő: 2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

  Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja az 2. határozati javaslatot az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 képviselő 6 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

206/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadások és 

bevételek időbeni eltérése miatt 2015. január 1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt 

nyújt a 2015. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft részére, 

melyet 2015. december 31-ig köteles visszafizetni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések 

megkötése és a pénz átadása ügyében. 

 

Határidő:  2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

  Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

  

Távozott Kovács Márton  
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Nyolcadik napirend  

 

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az Önkormányzatnál és a 

Polgármesteri Hivatalnál kinevezett dolgozók kaphatnák a cafetéria keretükön 

belül. Ez a cafetéria elem, adó és járulékmentesen adható. Az ezzel járó 

költségek a munkáltatót terhelnék, mint a többi cafetéria elemnél az adójárulék. 

Azoknál, úgy döntött a testület, hogy a munkavállalónak jutó cafetéria keretet az 

adók mértékével csökkenti. Az új cafetéria elemnél is döntenie kell a 

testületnek. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a bizottság elnökének a szót. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A határozati javaslat 

a) verziója szerint nettó összeg. Ezt a bizottság 2 igen és 3 nem szavazat mellett 

elutasította. A b) verzió a bruttó értéket tartalmazza, melyet a bizottság 3 igen és 

2 nem szavazat mellett támogatott. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Nagyon jó dolognak tartja ezt a lehetőséget. Aki 

elfogadja a határozati javaslatot az a) verzió szerint az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 képviselő 6 ellen 

szavazattal, 2 tartózkodással és igen szavazat nélkül a határozati javaslatot 

nem támogatta. 

 

H A T Á R O Z A T  

207/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata beépíti az önkormányzat intézményeinél 

alkalmazott dolgozók részére biztosított cafetéria keret választható elemei közé 

az adómentes lakáscélú hiteltörlesztést. 

 

Az adómentesség vizsgálatáért, a megfelelési igazolás kiadásáért, valamint a 

lebonyolítási díj lebonyolító banknak fizetendő összegét a munkáltató a 

költségvetéséből nem vállalja fel. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a b) verzió szerinti határozati 

javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 képviselő 8 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

208/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata beépíti az önkormányzat intézményeinél 

alkalmazott dolgozók részére biztosított cafetéria keret választható elemei közé 

az adómentes lakáscélú hiteltörlesztést. 

 

Az adómentesség vizsgálatáért, a megfelelési igazolás kiadásáért, valamint a  

lebonyolítási díj  lebonyolító banknak fizetendő összegét az igénylő dolgozó 

cafetéria keretéből érvényesíti. 

 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, és az Intézmények vezetőit, hogy az OTP 

Nyrt  Békéscsabai Fiókjával a megállapodást kösse meg. 

 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős : Bere Károly polgármester,  

Dr. Makai Sándor jegyző 

és az Intézmények vezetői. 

 

Kilencedik napirend  

 

Szakértői Bizottság létrehozása Bölcsődevezetői pályázat véleményezéséhez 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Szakértői Bizottság tagjai a határozati javaslat 

szerint Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva 

képviselő, Bere Katalin képviselő és dr. Makai Sándor jegyző. A Szociális és 

Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: 3 

igen szavazattal a bizottság támogatta. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja 

a Szakértői Bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatot az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

209/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde 

bölcsődevezetői állására benyújtásra kerülő pályázatok véleményezésére 4 tagú 

szakértői bizottságot hoz létre.  

 

A bizottság tagjainak felkéri Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő 

asszonyt, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonyt, Bere Katalin képviselő 

asszonyt és dr. Makai Sándor jegyzőt. 

 

Felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről 

értesítse és a feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  2015. 01. 06. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

Tizedik napirend 

 

Bejelentések 

 

10. 1 Füzesgyógy Kft. kérelme 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen és 

1 tartózkodás mellett elfogadta a kérelmet azzal a módosítással, hogy a letéti 

díjat engedményezze a Kft. az Önkormányzat részére. 

 

Bere Katalin képviselő: Szeretné, ha az Önkormányzat írna egy levelet a 

Füzinwest Kft.-nek, amely tartalmazza, hogy a Kft. a könyvekben szereplő 4,1 

millió Ft-ot egészítse ki 30 millió Ft-ra, amennyit az Önkormányzat is befizetett. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A testület kérje fel a polgármestert, hogy írjon egy 

levelet, hogy a Füzinwest Kft. részére a képviselő asszony javaslata szerint. Aki 

ezzel egyetért az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

210/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy hivatalos levélben kérje a Füzinwest Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a Füzesgyarmat Város Önkormányzatával közösen létrehozott Füzesgyógy 

Kft. könyveiben az általa befizetett 4,1 millió Ft-ot mielőbb egészítse ki 30 

millió Ft-ra, amely egyezik az önkormányzati befizetés összegével. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki az engedményezési javaslattal egyetért az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

211/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Füzesgyógy Kft. részére 2014. évben nyújtott 10 millió Ft-os tagi 

kölcsön továbbra is a cégnél maradjon, amely egyébként a Gara Hotel 

tulajdonosánál (bérbeadónál) letétként van elhelyezve úgy, hogy ezt az összeget 

a Füzesgyógy Kft. az Önkormányzat részére engedményezi. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy intézkedjen az engedményezési megállapodás 

megkötése ügyében. 

 

Határidő:  2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

10. 2 Körös- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületbe delegálás 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja, hogy a Körös- Sárrét 

Vidékfejlesztési Egyesületbe Bere Károly polgármestert delegálja a testület az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

212/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly 

polgármestert meghatalmazza az Önkormányzat képviseletére a Körös-Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület tekintetében. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Egyesület munkaszervezetét a döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2014. december 23. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Van-e valakinek még bejelentése? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Társastánc csoport kérését továbbítja. 

Táncruhára szeretnének támogatást kérni. 70. 000-100. 000.- Ft-ra lenne 

szükségük. Tudomása szerint a tankerület és az önkormányzat másik településen 

támogatja a helyi tánccsoportot. Szeretné kérni, hogy a Füzesgyarmati 

Önkormányzat támogassa a tánccsoportot. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Hegyesi János utca és a Jókai utca sarkán lévő 

ház életveszélyes, közel az iskola, gyermekek járnak ott el. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Az a ház műemlékként van nyilvántartva. A 

ház életveszélyessé van nyilvánítva, igyekeznek a műemlékvédőket az épület 

lebontására kérni. Nehezíti az ügyet, hogy a tulajdonviszonyok sem teljesen 

rendezettek. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretné, ha a testület véleményt 

nyilvánítana a Társastánc csoport kérelméről. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Nem tagjai egy civil szervezetnek sem? Mert akkor 

tudnának önkormányzati civil szervezetek támogatásában részesülni.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Egyik egyesületnek sem a tagjai. Javasolta 

nekik, hogy alapítsanak egyesületet, de az kb. fél év alatt teljesül. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Polgármester úrnak van a támogatási kerete, ez 

2015ben is lesz támogatásokra. 
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Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A 2014. évi kerete elfogyott. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A KLIK felé érkezett kérelem ez 

ügyben? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: 2 éve folyamatosan érkeznek különböző 

kérelmek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Víziközmű kifizetések nagyon 

akadoznak. 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Negyedévente lehet igényelni a 

visszafizetést, ebben a negyedévben 12 főnek járt le a lakástakarék pénztári 

befizetése. Kéri a lakosságot, hogy tájékozódjanak az egyenlegükről a vizi 

közmű irodában, ott kaphatnak bővebb tájékoztatást. Míg az egyenlegük nincs 

rendezve, addig nem jogosultak a kifizetésre. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Társastánc csoport kérelmére visszatérve a 

testület javasolhatja a polgármester úrnak, hogy támogassa a csoportot. Aki 

elfogadja, hogy a képviselő-testület javasolja a polgármester úrnak, hogy a 

2015. évi keretéből támogassa, a Társastánc csoport ruhavásárlását az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

213/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 

Polgármester úrnak, hogy a 2015. évi Társadalmi Szervezetek támogatására 

kapott keretéből támogassa a Társastánc csoport ruhavásárlásra irányuló 

kérelmét. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntést továbbítsa a Polgármesternek. 

 

Határidő: 2014. december 23. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

Vida Imre képviselő: Problémák merültek fel a Klikkel kapcsolatban az eszköz 

igények nehezen teljesülnek. Szeretné, ha Polgármester úr egyeztetne a KLIK-

kel ebben az ügyben és tájékoztatná erről a testületet. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Hegyesi János utcai iskolánál 

gondot jelent a kerékpárok tárolása. Meg lehetne oldani, hogy az iskola ablaka 

alatti részen lennének tárolva a kerékpárok. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 

Kft. Ügyvezetője: Felírta a problémát és igyekszik megvalósítani a kérést. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Érkeztek szülői megkeresések, az ottani iskola 

környékén nagyon sötét az utca. Van-e mód plusz világítás megoldására? Kéri, 

hogy vizsgálják meg a lehetőségeket. Nehezen megoldható a parkolás is a 

környéken, talán, ha lebontásra kerül a korábban említett épület. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Adventi Börze lebonyolításával 

kapcsolatosan szeretne köszönetet mondani mindenkinek a segítségért. 

Füzesgyarmat minden lakosának kíván áldott, békés karácsonyi ünnepeket. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Mindenkinek van az asztalán egy naptár, az október 

hónapnál szerepel egy kép, amely a füzesgyarmati Kossuth utcai játszótér 

avatón készült. Diák kategóriában Komróczki Diána 1. helyezést ért el ezzel a 

képpel. Gratulál az elért helyezésért. Áldott, békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket kíván mindenkinek. 

 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Ezzel a nyílt ülést 17 óra 32 perckor 

bezárja.  

K. m. f. 

 

 

 

 

 

  Ibrányi Éva        dr. Makai Sándor 

alpolgármester                          jegyző 

 


