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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. február 18-án 16 óra 05 

perc 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, 

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. Makai Sándor jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Kovács Márton Kastélypark Kft. 

Ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

Ügyvezetője, Licska Balázs Békés Megyei Hírlap képviselője 

 

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

szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, dr. Szabó Tamás 

ügyvéd, Muhari Márton Füzinwest Kft ügyvezetője 

 

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

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a tv nézőket és a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Vida 
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Imre képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni 

az ülésen. Képviselő úr a bizottsági ülésen sem tudott megjelenni, ezért felkéri 

Kovácsné Czeglédi Mária Tündét képviselő asszonyt, hogy Vida Imre képviselő 

úr helyett adjon tájékoztatást a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság ülésén elhangzott döntésekről. Zárt ülésre javasolja a meghívóban 

szereplő 10. és 11. napirend megtárgyalását. 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  

18/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 18-

i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

2. Tájékoztató az Egészségfejlesztési Iroda munkájáról 

 Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd, Pauluk Andrea irodavezető 

 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

 osztályvezető 

 

4. A Kastélypark Kft. üzleti tervének jóváhagyása 

 Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

5. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

üzleti tervének tárgyalása 

 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

6. Az önkormányzat középtávú fejlesztési tervéről valamint a 2015. évi 

költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet 

elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

 osztályvezető 
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7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezet 

elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

8. Az igazgatási szünetről szóló rendelettervezet elfogadása 

 Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

9. A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10. Bejelentések 

 

 

Bere Károly polgármester: Két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, 

hogy írásos anyagot nem kapott róla testület, szóban mondja el. Február 6-án 

került megrendezésre a Gazda-és Vállalkozó Napok, ahol átadásra került „Az Év 

Vállalkozója Díj”, melyet Egeresi István és a Golden Pallett Kft. vehetett át. A 

Gazdanapokat sikeresnek találja, a kiadások nagy részére van szponzori 

szerződés, támogatta a Vidékfejlesztési Államtitkárság és a leader akciócsoport 

is. Nagyon jól sikerült a rendezvény, Dr. Fazekas Sándor nyitotta meg. Volt 

lehetőség neki kérdéseket feltenni, konzultálni. Költségvetéssel kapcsolatosan 

volt több egyeztetése. Reméli, hogy a városnak egy új kapcsolata kezd 

kialakulni. Lengyelországból érkezett delegáció Füzesgyarmatra, meghívták a 

települést viszontlátogatásra. Reméli, hogy ez a kapcsolat el tud mélyülni és a 

későbbiekben lesz lehetőség lengyel turisták idecsábítására. Két ülés közötti 

tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek kérdése? Megállapítja, hogy nincs. 

Rátérnek a napirendek megtárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Az ülésen felmerült, 

hogy a tervezett hulladékudvar forráshiány miatt nem valósul meg, de az 

Önkormányzatnak vannak különböző elképzelései, hogyan tudna ez mégis 

megvalósulni. A bizottság egyhangúlag támogatta a jelentést. 

 

Bere Katalin képviselő: A 210/2014. (XII.18.) számú önkormányzati határozat 

határideje 2015. január 31. volt. A Füzesgyógy Kft. 4. 100. 000.- Ft-os összeg 



 4 

kiegészítésével kapcsolatos. A határozatban leírtak megvalósultak? Amennyiben 

nem, új határidő meghozatalát látja szükségesnek. 

 

Bere Károly polgármester: Nem volt jelen a decemberi testületi ülésen. Ő biztos 

nem támogatta volna ennek a döntésnek a meghozatalát. A szindikátusi 

szerződés kapcsán fogják ezt a dolgot tárgyalni. Ez a mai napon el fog dőlni, ha 

a testület elfogadja a szindikátusi szerződést a határozat okafogyottá válik. 

Aki elfogadja a jelentést, a lejárt határidejű határozatokról az kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

19/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadta. 

 

Második napirend 

 

Tájékoztató az Egészségfejlesztési Iroda munkájáról 

Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd, Pauluk Andrea irodavezető 

 

Bere Károly polgármester: 2012 nyarán a Kistérségi Társulásnak lett felajánlva 

ez a pályázati lehetőség, de a kistérség nem vállalta fel, így Füzesgyarmathoz 

került. Dr. Kovács József segítségével sikerült megnyerni ezt a pályázatot, 

illetve dr. Szabó Tamás ügyvéd úr csapata hozta ezt a lehetőséget a településre. 

Az ügyvéd úr a kórházban jelenleg is vezető jogász, ismeri az egészségügy 

fejlesztési tendenciáit. Ez a pályázat 100%-os támogatottságú, a továbbiakban is 

tudják folytatni ezt a tevékenységet. Jövő héten lesz egy egyeztetés arról, hogy a 

továbbiakban milyen támogatást fognak erre kapni. A Szociális és Humánügyek 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

bizottság 2 igen 1 tartózkodás mellett a tájékoztatót elfogadta. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót dr. Szabó Tamás ügyvéd úrnak. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Köszönti a testület tagjait és a megjelenteket. Kaptak 

egy részletes szakmai tájékoztatót. Egy nagy kórházban jogi osztályvezető, több 

egészségfejlesztési iroda működésére van rálátása. Ahol dolgozik ott is működik 

EFI iroda. Ilyen nehéz körülmények között, mint Füzesgyarmaton, ahol nincs 
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kórház, nincs rendelőintézet, nincs bázis, amire ezt építeni lehetett volna. 

Nagyon nagy eredménynek tartja, hogy a település ezt létre tudta hozni, és 

ahogyan Polgármester úr is mondta a továbbiakban is működni tud ez az iroda. 

Láthatóan van igény arra, hogy a későbbiekben is hozzanak ide lehetőségeket. 

Minden programnak a méregfoga a pénzügyi elszámolás, a helyiek jó 

munkájának köszönhetően, a pénzek lehívása jó ütemben halad. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Nem hiszi el, hogy nem merültek fel olyan 

problémák, amelyeket a jövőben orvosolni, finomítani kellene és az itt elő 

emberekhez igazítani. Nagyon szép dolgokat olvashatnak. Nagyon sokan nem 

hallottak erről az irodáról. Nem volt igazi marketingje. Látott fotókat, maga is 

ellátogatott a szűrésre, többen voltak a fellépők, mint a szűrésen résztvevők. Sok 

olyan területet lát, ahol hibák vannak, fel kellene mérni az igényeket a szűrés 

területén. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Egy olyan helyen, ahol nincs olyan gyógyító központ, 

ahová eljárnak az emberek, ahol a szakrendelésen ajánlják a szűréseken való 

részvételt, ahol elmegy a beteg receptet íratni és a szomszéd helyiségben szűrés 

folyik és bemegy. Egy ilyen helyen sokkal nehezebb egy EFI irodát létrehozni, 

stabilizálni. Nem tud az országban több gyógyító háttér nélküli irodát, biztosan 

van, de nagyon kevés. Füzesgyarmaton és a hozzá csatlakozó településeken is 

nagy mennyiségű szórólap, plakát került kiosztásra. Ennek ellenére a lakosság 

részvétele sajnos minimális. Ma Magyarországon az egészség kultúra minimális, 

hiába vannak hirdetve a lehetőségek. Az ő megítélése szerint, ha csak egy ember 

életét meg lehet menteni, sokmilliós költséggel, már akkor megérte. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Szeretné megvédeni ezt a programot, nagyon jó 

dolognak tartja, hogy van ilyen a városban. Az intézményeket is felkeresték és a 

lakosság körében is volt kérdőíves felmérés, vérnyomásmérők voltak kiosztva. 

Aki részt vett ebben a vérnyomásmérő programban, folyamatos méréseket 

kellett végeznie. Nagyon szívesen vették, akik ebben a programban részt vettek. 

Aki akart részt vehetett a programban. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Magyarországon az emberek aktivitása az egészség 

megőrző programokban nem megfelelő. Az lenne jó, ha a lakosság 80-90%-a 

részt venne az ilyen programokban. 

 

Bere Károly polgármester: A vérnyomásmérő programmal kapcsolatosan 

elmondja, hogy számára is meglepő helyeken tapasztalta, hogy részt vesznek a 

kezdeményezésben. Ha a gyógyászattal együtt tudna mozogni az EFI iroda, az 

lenne igazán jó. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: A tudatosság egy hosszú folyamat, ezért kezdték 

már el a fiatalok körében is. Azt tudnia kell az ügyvéd úrnak, hogy a 

méhnyakrák szűrésnél kígyózó sorok álltak, amit Ő maga koordinált. Úgy néz 

ki, hogy most pedig a mellrákszűrő buszt sikerül a településre hozni. Fel kell 

mérni a helyi igényeket, meg kell nézni, hogy a célcsoportnak mire van igénye. 

A különböző településeken sem ugyanaz az érdeklődés és a célcsoport. Az Önök 

felhívásait egységes sémára hozták létre. Miért kell, ugyanazokat a programokat 

szervezni, hiszen a célcsoport vándorol, szeretnek az emberek átmenni másik 

település rendezvényeire is. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Elismerése a megrendezett szűrésekhez. Az EFI 

programba OEP finanszírozott szűréseket nem lehet elszámolni. Amikor a 

program elkészült, volt előzetes igényfelmérés, ennek birtokában igyekeztek 

kialakítani a programokat. A megalkotott programtervet követni kellett. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Több, mint 100 millió Ft-ról van szó, Önök 

vannak középen, az Önkormányzat és az irányító hatóság között. Szeretné, ha 

egy következő pályázat kiírásakor tolmácsolnák azt, hogy a vidéken élők 

szeretnék azokat a szűréseket, amire potenciálisan igény van. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Ezt meg tudja ígérni. 

 

Bere Katalin képviselő: Ő maga kérte az EFI iroda beszámolóját. Mint az EFI 

iroda munkájáról szóló beszámolót nem tudja elfogadni. Ez egy projekt 

összefoglaló, amely elvárja, hogy mik azok, amelyeket el kell végezni. Ő a 

produktumot hiányolja, a szakmai részét, milyen sikereket értek el. Mennyi 

lakosságszámból, mennyi az ilyen, olyan problémákkal veszélyeztetett és ezekre 

milyen megoldásokat javasoltak, hová irányították. Elfogadja, hogy nem egy 

egyszerű dologról van szó, de nem látja a produktumot. Hiányolja azokat a 

tényszerű megállapításokat, hogy azokat a klubokat, amelyeket felsoroltak, hogy 

azok milyen sikereket értek el. Az az igazi siker, ha a befektetett 

pénzmennyiség, azt a célt szolgálja, amelyre a program létrejött. Az 

egészségmegőrzésben milyen gyakorlati eredményeket értek el. 

 

Bere Károly polgármester: A 35. oldalon szerepel a projekt pénzügyi 

elszámolásának állása, a kifizetési kérelmek előtt mindig van egy szakmai 

ellenőrzés a projekttel kapcsolatosan. Komoly ellenőrzéseken megy át a projekt. 

A rendezvényen részt vettek különböző ellenőrök. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Egyetért a képviselő asszonnyal. Aki ezt az anyagok 

elkészítette, Ő egy projektmenedzser. Ő másképp gondolkodik ebben a 

kérdésben, mint például Ő.  A projektmenedzser azért ezt adta le, mert pontosan 

ez valósult meg. A lakosság hogyan ér el tényleges hasznot az egészsége 
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megőrzése kapcsán, ilyen tanulmány még nem készült, el fog készülni, amelyet 

a testület rendelkezésére bocsát. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szerepel az anyagban, hogy a célcsoport az 

iskolások, óvodások. Ő iskolában dolgozik, de erről nem tud, hogy lett volna a 

gyerekeknek szervezve valami. Ez a dolog még várható?  

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Segítene-e nekik megszervezni? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Igen, természetesen. 

 

dr. Szabó Tamás ügyvéd: Megköszöni a segítséget és akkor lesz. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, a tájékoztatót az Egészségfejlesztési 

Iroda munkájáról az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 4 igen 

szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót nem 

fogadta el. 

 

H A T Á R O Z A T  

20/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Egészségfejlesztési Iroda munkájáról szóló tájékoztatót nem fogadta el. 

 

 

Bere Károly polgármester: Mit csináljon pluszba? Egy dolog, amit Várkonyiné 

Csáforda Éva képviselő asszony javasolt. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Tanulmány elkészítése. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Eredményességi mutatók. 

 

Távozott dr. Szabó Tamás ügyvéd 

 

 

Harmadik napirend  

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  osztályvezető 
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Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottságok elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mind a két 

bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése. Megállapítja, hogy nincs. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló rendelet módosítását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítását a 3/2015. (II. 18.) 

önkormányzati rendeletével elfogadta. 

 

(3/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet- a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Negyedik napirend  

 

A Kastélypark Kft. üzleti tervének jóváhagyása 

Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Másodjára tárgyalja a testület ezt a napirendet. Új 

forrásként szerepel benne a Gara Hotel csomagjába beépített kedvezményes 

fürdőbelépő. Megadja a szót Kovács Mártonnak. 

 

Kovács Márton Kastélypark Kft. Ügyvezetője: Az új bevételi forrás 

önkormányzati javaslatra került beépítésre. Nettó 5,5 millió Ft bevételt várnak a 

két cég együttműködéséből származóan. Kéri a testületet, hogy ezzel a 

kiegészítéssel fogadják el a fürdő 2015. üzleti tervét. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság: Ez már jobb, mint az első 

változat. Még mindig vannak kérdések, amelyekkel nem foglakoztak, az egyik a 
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vendéglátás kérdése. 4 igen és 1 nem szavazattal a bizottság elfogadta az üzleti 

tervet. 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság is tárgyalta. Megadja a szót a bizottság tagjának. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag támogatta a tervezetet. 

 

Bere Károly polgármester: A vendéglátás volt az egyik kérdés, a másik a Hotel 

Garával kapcsolatos együttműködés. Kapott egy felhatalmazást a testülettől, 

hogy továbbítsa a Füzesgyógy Kft felé, hogy a csomagjaiba építse be az 50 %-os 

fürdőbelépőt.  A tulajdonostárs azt nem tudja elképzelni, hogy ez mindegyik 

csomagjában szerepeljen, a vendég döntse el, hogy akar-e a fürdőbe menni vagy 

sem. Sok olyan vendég van, akik cégek munkatársaként szállnak meg. 

 

Kovács Márton Kastélypark Kft. Ügyvezetője: Az Önkormányzatnak kell 

eldöntenie, mint 50%-os tulajdonos, hogy szeretné-e ezt. Ha ezt a testület 

elfogadja, ezután lehet az üzlettársat megkérni, ennek a végrehajtására. 

 

Bere Károly polgármester: Van a strand területén egy büfé helyiség, amely 

jelenleg raktárként funkcionál. 

 

Kovács Márton Kastélypark Kft. Ügyvezetője: Ez a helyiség vendéglátó 

egységként, több mint 10 éve nem funkcionált.  A jelenlegi előírásoknak nem 

felel meg, jelentős beruházás szükséges a megnyitásához. A hálózati folyóvíz 

sincs bekötve az épületbe, újra kell burkolni az egész épületet. Több mint 1 

millió Ft befektetést igényel, jelenleg erre a fürdőnek nincs fedezete. Véleménye 

szerint nem találnának olyan vállalkozót sem, aki ezt meg tudná tenni. A 

fürdőnek van egy pályázata, reméli, hogy nyerni fog és abból meg tudják 

valósítani. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Muhari Mártonnak a Füzesgyógy 

Kft. ügyvezetőjének. 

 

Muhari Márton Füzesgyógy Kft. ügyvezetője: Örül, ha segíthet az 

Önkormányzatnak és a mellettük lévő cégnek, azzal, hogy beépítik az egyik 

csomagjukba a kedvezményes belépőjegyet. Nem zárkóznak el az ötlettől. 

Örülne, ha a Füzesgyógy Kft. lehetőséget kaphatna, hogy a strandon tudnának 

nyitni egy büfét. Amennyiben a szálloda segíti a fürdőt a belépőjegyekkel, a 

fürdő is segítené, hogy a szálloda pedig étkezési lehetőséget biztosíthasson a 

strandon. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: Továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a fürdőben 

szükséges a vendéglátás. Javasolja, hogy hirdessék meg ezt a vendéglátóhelyet. 

Az épületbe fektetett összeg lelakható lehetne. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Készült a vendéglátóhellyel 

kapcsolatosan költségelemzés? 

 

Kovács Márton Kastélypark Kft. Ügyvezetője: Egy előzetes állapotfelmérés 

készült, részletes költségelemzés nem készült. Vendéglátás jelenleg is üzemel, 

az üzletsor biztosítja a szezonban a fürdő vendéglátását. Az üzletsor tulajdonosai 

és az Önkormányzat között elő megállapodás van, míg az üzletsor megfelelően 

el tudja látni a vendéglátást, addig új szolgáltató helyiség nem épül. Ahhoz, 

hogy előrelépés történjen az Önkormányzatnak ezt a helyzetet meg kell oldania. 

Tárgyalást szükséges folytatni az üzletsor bérlőivel. 

 

Bere Károly polgármester: Visszatérve Zs. Nagy Sándor képviselő úr 

felvetésére, úgy gondolja, hogy pályázatot írjunk ki a vendéglátóegységre? 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A strand nem tudja megvalósítani. Reméli, minél 

több pályázó jelentkezik. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a pályázatot a Kastélypark Kft.-nek kellene 

kiírnia. A Kastélypark Kft. ügyvezetője a vendéglátással kapcsolatos munkát 

végezze el és írja ki a pályázatot a helyiség bérbeadásáról. Aki ezt a módosító 

javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 4 igen 

szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a határozati javaslatot 

nem fogadta el. 

 

H A T Á R O Z A T  

21/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el, 

hogy a Kastélypark Kft. pályázatot írjon ki a fürdő területén lévő vendéglátó 

helyiség bérbeadásával kapcsolatosan. 

 

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja az eredeti határozati javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze. 
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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  

22/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos 

tulajdonában lévő Kastélypark Kft. 2015. évről készült pénzügyi tervét azzal a 

kiegészítéssel fogadja el, hogy a testület javaslatára a Kastélypark Kft és a Hotel 

Garát üzemeltető Füzesgyógy Kft között olyan együttműködés jöjjön létre, mely 

során a fürdő 50%-os kedvezményt biztosít a teljes árú felnőtt belépőből a 

szállóvendégek részére. A szálloda e kedvezményt programcsomagba foglalva, 

valamint külön lehetőségként is ajánlja vendégei számára. Az értékesített 

belépőkkel havonta elszámol a Kastélypark fürdő részére. Az együttműködés 

részleteit a Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint tulajdonos és a 

Füzesgyógy Kft, mint szállodaüzemeltető, szindikátusi szerződésben rögzíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester,  

Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezető 

 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Nem érti ezt a helyzetet. Régóta szeretnék, hogy a 

fürdő területén belül is legyen vendéglátóhely. Ezzel többségében egyet értettek, 

és most mégsem tudnak megegyezni. Nem érti. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Értik. 

  

Ibrányi Éva alpolgármester: Mi a probléma ezzel képviselő asszony? 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az a probléma, hogy ki profitál belőle. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Az profitáljon belőle, aki megnyeri a pályázatot. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A fürdőnek van szüksége pénzre. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A vendégnek van szüksége arra, hogy ki legyen 

szolgálva. 

 

Koncz Imre képviselő: A vendéglátással nincs problémája. Először le kellett 

volna ülni a Garával, mielőtt ide kerül. 
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Bere Károly polgármester: Ez a tárgyalás még megtörténhet. A következő 

hónapban visszatérnek erre a kérdésre. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ő nem arra gondolt, hogy a Hotel Gara legyen az 

üzemeltető, hanem írjon ki az Önkormányzat pályázatot, bárki pályázhat. 

Fizessen bérleti díjat és abból bevétele van a fürdőnek. 

 

Bere Károly polgármester: Ha tulajdonosa az Önkormányzat egy vendéglátással 

foglalkozó cégnek, akkor azzal próbálja megszervezni, amit lehet. A 

termálvízzel kapcsolatosan pedig a fürdőt kell segíteni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Bere Katalin képviselő asszonyhoz szól, hogy Ő, 

mint a fürdő dolgozója és képviselő, nem érti miért nem érdeke, hogy a 

szolgáltatás színvonala növekedjen. 

 

Bere Katalin képviselő: Ő azt szerette volna, hogy az Önkormányzat biztosítson 

a fürdőnek pénz, ennek a vendéglátóhelynek a kialakítására. Elképzeléseik nekik 

is vannak, csak erre nem kaptak elegendő összeget. A másik ok pedig az, hogy 

látják, hogy milyen ellenállást vált ki a soron lévőkből, ha csak egy 

rendezvényre hívnak meg egy jégkása árusítót. Az előző ülésen is elmondta, 

hogy ezt a megállapodást rendezni kell. 

 

Bere Károly polgármester: Jogos a felvetés, hogy a megállapodással 

kapcsolatosan lépni szükséges. Ha vendégek jönnek Füzesgyarmatra, nem 

tudnak enni egy pizzát, vagy húsvétkor egy lángost, mert nincs nyitva. A 

szerződésben az van, hogy addig nem épít az Önkormányzat szolgáltató 

egységet, míg a színvonal megfelelő. Kedvezményes a földbérlet díja, egész 

évben legyen nyitva. Ez a téma a későbbiekben visszakerül a testülethez. 

 

 

Ötödik napirend 

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. üzleti 

tervének tárgyalása 

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető  

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Turbucz Róbert ügyvezető úrnak. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. ügyvezetője: Az előzetes tervhez képest a költségek összege 148. 682. 400.- 

Ft-ra módosult. Ezeknek a fedezésére az Önkormányzattól 122. 408. 400.- Ft-ot 

kérnek támogatásként. A saját bevételüket 26. 274. 000.- Ft-ra tervezik, ebből 15 
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millió Ft, amit saját jogú szolgáltatásként szeretnének elérni. Ebből az összegből 

4 millió Ft már biztosnak látszik. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság és a 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a 

szót a bizottság elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Egy 3 milliós tételben 

tér el a tervezettől, a napelemes pályázat önereje. Úgy van beállítva, hogy ennyit 

meg is fog spórolni a pályázattal. A bizottsági ülésen az merült fel, hogy a 

közüzemi díjakon lehetne még finomítani. A bizottság egyhangúlag támogatja 

az elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag támogatta. A Felügyelő 

Bizottság is tárgyalta és jóváhagyta. 

 

Bere Károly polgármester: Megjött az értesítés, hogy a Napelemes pályázat 

nyertes lett. A sportcsarnok, az Egészségügyi Központ és a Polgármesteri 

Hivatal áramellátását biztosítaná. Csökkentett támogatást kapott az 

Önkormányzat, egyébként 100%-os támogatottságú lett volna. A közbeszerző 

engedett 3 millió Ft-ot. 6 millió Ft-tal kapott kevesebb pénzt az önkormányzat a 

pályázatra, ezekre az intézményekre a beruházás után nem kell áramdíjat fizetni. 

Ez a megtakarítás a Kft. bevétele lesz. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. ügyvezetője: Közüzemi díjak kapcsán kért egy átvizsgálást. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Kormányzat környezetvédelmi termékdíjat akar 

kivetni. Erre is ki fog terjedni? 

 

Bere Károly polgármester: Nem fogja befolyásolni a projektet. A kivitelező 

fizeti. 

 

Koncz Imre képviselő: Ezt nem lehet előre tudni, hogy mennyi lesz a 

megtakarítás. Véleménye szerint ezt a 3 millió Ft-ot nem tudják idén 

megtakarítani. 

 

Bere Károly polgármester: Májusba rákötésre kerül a hálózatra. Ezután már nem 

fognak küldeni áramszámlát. A jövő évben fognak kapni egy elszámoló számlát. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. ügyvezetője: Lesz még egy költség a hálózatfejlesztési költség a 
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sportpályán. Körülbelül 1 millió Ft-os költség, elvileg ennek a felét a 

szolgáltatónak kell állnia. Ez is egy plusz bevétel lehet. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Bizottsági ülés után szóba került, hogy a Csák 

tanyán miért ilyen magasak a költségek, ennek sikerült utána nézni? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. ügyvezetője: Jövő héten fog tudni ennek utána járni. A Felügyelő Bizottsági 

ülésen elhangzott, hogy azzal is lehetne csökkenteni ezt a költséget, ha a 

tervezett átcsoportosítás megtörténik. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézmény Üzemeltetési Kft. 2015. évi üzleti tervét 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  

23/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2015. évi üzleti tervét 

elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Szünet 

 

Hatodik napirend 

 

Az önkormányzat középtávú fejlesztési tervéről valamint a 2015. évi 

költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet 

elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Az átmeneti gazdálkodással kapcsolatosan kiosztásra 

került egy anyag, melyről a testületnek szavaznia kell. 80 milliós hiány van a 

költségvetésben. Pénzügyileg nehéz év elé néz az Önkormányzat, de sok 

beruházás fog idén megvalósulni, nem önkormányzati forrásból. Reméli, hogy 

az év végére egy jobb költségvetési helyzet tud kialakulni és egy pár dolgot 

vissza tudnak helyezni a költségvetésbe. A dolgozók jutalmát nem tudták 
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betervezni, a cafetéria maradt és elbocsátásra sem került sor. Megadja a szót a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Ennyire 

megalapozatlan költségvetés talán még soha nem volt, mint az idei évben. 

Tartalékok vannak benne. Két dolog lehetséges, vagy elé megy az 

Önkormányzat vagy sodródik vele. Lát benne körülbelül 70 millió Ft-os 

lehetőséget, amin lehetne gondolkodni a kiadási oldalon. A költségvetést 

határidőre el kell fogadnia a testületnek, így a bizottság egyhangúan támogatta. 

Ezzel folyamatosan foglalkozni szükséges. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Szociális és Humánügyek 

Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság is 

egyhangúlag támogatta. Bizottsági ülésen felmerült a Tourinform Iroda 

finanszírozása. A pénzügyi vezetőtől az ülésen kaptak erről tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezetőt, hogy 

adjon erről egy tájékoztatást a testületnek is. 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Azzal a feltétellel, vette át Füzesgyarmat 

a Tourinform Irodát, hogy annak működési költségéhez 50%-ban a kistérség 

települései hozzájárulnak. A másik 50%-ot pedig Füzesgyarmat fizeti. A tavalyi 

évben szétosztásra került lakosságszám arányában illetve az idegenforgalomtól 

függően ez az összeg. Körösújfalura 100. 000.-Ft jutott, 50. 000.- Ft-ot fizettek 

ki. Dévaványára 200. 000.- Ft jutott, ők 338.000.- Ft-ot fizettek. Körösladány 

nem fizetett semmit, Szeghalomra 400. 000.- Ft jutott, befizette a ráeső részt. 

Biharugrára 100. 000.- Ft jutott volna, Csökmőre nem mutatták ki a pontos 

összeget, de nem is fizetett semmit. Kertészsziget 50. 000.- Ft helyett 30. 000.- 

Ft-ot fizetett. Bucsa a ráeső 100. 000.- Ft helyett 120. 000.- Ft-ot fizetett. 

Ecsegfalva az 50. 000.-Ft-ot nem teljesítette. Vésztő 838. 000.- Ft helyett 400. 

000.- Ft-ot fizetett. 

 

Bere Károly polgármester: Jövő héten lesz társulási ülés, fel fogja vetni ezt a 

dolgot.  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Közmunkaprogrammal kapcsolatosan szeretné 

megkérdezni, hogy valóban igaz az, hogy vissza lettek minősítve a 

munkaszerződések? Ez milyen bércsökkenéssel jár és milyen időtartamra? 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi évben nagyobb összegből tudtak 

gazdálkodni. Körülbelül 30-40 embernek tudják továbbra is biztosítani a 

kiegészítést, elsősorban az intézményekben dolgozóknak. Más településen nem 

is volt ilyen lehetőség. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Ezek a dolgozók mi alapján vannak kiemelve? 

Végzettség alapján? 

Bere Károly polgármester: Általában szakmunkások, brigádvezetők, olyan 

emberek, akik évek óta az Önkormányzatnál dolgoznak. 

Aki elfogadja az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatót, 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  

24/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmeneti 

gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Középtávú fejlesztési tervet, 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  

25/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának középtávú tervét, amely az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A §. (3) bekezdésének 

megfelelően a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja felhatalmazása 

alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint veszi figyelembe saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét. 

 
 

  BEVÉTELEK 2016. 2017. 2018. 
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1. 
Helyi adóból, átengedett adóból származó 

bevételek 
304 000 311 000 319 000 

2. Vagyon értékesítés 4 000 0 0 

3. Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) 32 500 33 000 33 000 

4. Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 

  ÖSSZESEN: 341 500 345 000 353 000 

 
 

 
   

  KIADÁSOK 2016. 2017. 2018. 

1.  0 0 0 

 

A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet elfogadása 

előtt felül kell vizsgálni. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a rendelet tervezetet, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a 2015. évi költségvetésről és végrehajtásának 

szabályairól szóló rendelet tervezetet a 4/2015. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletével elfogadta. 

 

(4/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet, a 2015. évi költségvetésről 

és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet- a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Hetedik napirend 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezet 

elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A kormányzat teljes egészében az önkormányzatokra 

bízza a szociális ellátások megszervezését. A rendelet sokféle támogatást 

tartalmaz: gyógyszer kiadások támogatása, kórházi kezelés támogatása, 



 18 

hátralékrendezés, gyermekszületési támogatás, iskolakezdési támogatás, elemi 

kár enyhítésére támogatás, temetési támogatás, temetési kölcsön, 

élelmiszervásárlási támogatás, szilárdhulladék szállítási támogatás, rendkívüli 

támogatás, ápolási támogatás és lakhatási támogatás szerepel a rendeletben. 

Bízik benne, hogy elégedett lesz a lakosság. Mind a három bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság: Ügyrendi szempontból a 

bizottság egyhangúlag támogatta. Az Ő személyes véleménye az, hogy nem 

lenne szükséges ennyire bonyolítani. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság tagja: A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Bizonyos segélyezési 

formák megszűntek, ezek helyére újak jöttek. A bizottságnak ezzel több feladata 

nincs, eddig is ellátta ezt a hatáskört és a továbbiakban is ellátja. Egyik 

bizottsági tag vetette fel, mellyel a bizottság teljes mértékben egyetért, hogy 

egy-egy élethelyzet, családi körülmény ismerete sokkal fontosabb a száraz 

papírnál. Takarékossági szempontokat is figyelembe kellett venni. A bizottság 

kéri, hogy a 17. §-nál a rendkívüli települési támogatás 10. 000.- Ft-ra legyen 

maximalizálva. 

 

Bere Károly polgármester: Lenne még egy módosító javaslat, amely a 19.§-t és a 

25.§-t érinti. A módosítást eredetiként szavaztatja. Itt egy pontosításról van szó. 

A 20.000.- Ft-os rendkívüli települési támogatást azért javasolta, mert 

Polgármesteri hatáskör és ritkán fordul elő. 

 

Koncz Imre képviselő: Született egy törvényi szabályozás, a segélyek egy része 

átkerült a Kormányhivatalhoz. Szeretné, ha készülne egy olyan tájékoztatás, 

hogy mi az, amivel a járáshoz és mi az, amivel az Önkormányzathoz lehet 

fordulni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: 

Vízer Istvánné szociális csoportvezető ezt jobban ki tudná fejteni. Bizottsági 

hatáskörben olyan segélyek voltak, amik nem voltak a járásnál és nem is 

lesznek. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Vízer Istvánné szociális 

csoportvezetőnek, hogy mondja el milyen segélyek hová fognak tartozni. 
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Vízer Istvánné szociális csoportvezető: 2015. március 1-től annyi változás lesz, 

hogy az aktív korúak ellátása, az FHT, az egészségkárosodottak rendszeres 

szociális segélye, illetve a nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel rendszeres szociális 

segélyben részesülőknek, a Kormányhivatalhoz kell fordulniuk. Az iratok 

átadásra kerülnek. Változás lesz a méltányossági közgyógyellátás, mint segély 

típus megszűnik. A normatív lakásfenntartási támogatás 2015. március 1. 

napjával megszűnik. A helyi rendeletben igyekeztek ezt a támogatást pótolni. Az 

eddigi támogatási összeget, a 2015. évi költségvetésben nem tudja biztosítani az 

Önkormányzat. Mivel a közgyógyellátás megszűnik, emiatt építették be a helyi 

rendeletbe a gyógyszertámogatást. Az adósságcsökkentési támogatás, ami eddig 

volt, ez is megszűnik. Akiknek jelenleg van ilyen megállapított támogatásuk, 

mindaddig, amely időtartamra meg van állapítva azt folyamatosan fogják kapni. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A lakosságot fogják tájékoztatni a bekövetkezett 

változásokról, a rendelet elfogadása után történik meg. A tájékoztató tartalmazni 

fogja, hogy a Járási Hivatalhoz milyen ellátások tartoznak és füzesgyarmati 

helyi rendeletben szereplő, támogatási formákat. Ez a füzesgyarmati honalapra 

is fel fog kerülni és a helyi újságban is. 

 

Bere Károly polgármester: A módosító javaslatot szavaztatja elsőként. Aki 

elfogadja, hogy a 17. §-ban a rendkívüli települési támogatás 10. 000.- Ft-ra 

legyen maximalizálva, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

szavazattal, 3 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

26/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezet 17. §-ban 

a rendkívüli települési támogatás 10. 000.- Ft-ra legyen maximalizálva. 

 

Bere Károly polgármester: Aki a módosítással a rendelettervezetet elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

rendelet tervezetet az 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletével 

elfogadta. 

 



 20 

(5/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet- a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

Az igazgatási szünetről szóló rendelettervezet elfogadása 

Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság ügyrendi 

szempontból tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A rendelet a 

közigazgatási szervnél foglalkoztatottak szabadságolásának kiadásáról szól. 

Egy-egy időszakban lehet ezt igénybe venni. A bizottsági ülésen elhangzott, 

hogy a zavartalan ügymenetet az Önkormányzatnak biztosítania kell. A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság is tárgyalta. Megadja a szót a bizottság képviselőjének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság tagja: A bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri dr. Makai Sándor jegyzőt, hogy adjon egy 

rövid tájékoztatást a lakosságnak az igazgatási szünetről. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Lesz ebben az időszakban is ügyfélfogadás. 

Csökkentett létszámban lesznek bent a dolgozók. Irodánként vélhetően 1 fő fog 

ügyeletet tartani. A lakosság fordulhat a hivatalhoz sürgős esetekben. Az 

igazgatási szünet kezdetét és végét be fogják jelenteni, nyilvánosságra fogják 

hozni, melyhez tud alkalmazkodni a lakosság. Ha halasztást nem tűrő az eset, 

akkor az igazgatási szünet időtartama alatt is lehet a hivatalhoz fordulni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Kéri, hogy időben, legalább két héttel a Kábel Tv-n 

keresztül legyenek tájékoztatva a lakosok. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A rendelet tervezet tartalmazza, hogy az igazgatási 

szünet kezdete előtt 30 nappal közzé kell tenni annak időtartamát, s ez az 

Amondó márciusi számában megtörténik. 
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Bere Károly polgármester: Aki támogatja a rendelettervezet elfogadását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a 2015. évi igazgatási szünetről szóló rendelet 

tervezetet a 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletével elfogadta. 

 

(6/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet, a 2015. évi igazgatási 

szünetről szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet- a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Kilencedik napirend 

 

A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Az új Mötv. alapján meg kell alkotnia a testületnek, 

hogy mikor mehet el a polgármester szabadságra. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Polgármester úr dönti el, hogy mikor akar elmenni, azt 

a testület elé terjeszti, és a testület hagyja jóvá. De az ő szabadságolása nehezen 

ütemezhető és tartható be. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság ügyrendi 

szempontból tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság is tárgyalta. Megadja a szót a bizottság képviselőjének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság tagja: A bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja, az előterjesztést az kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

27/2015. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 

2015. évi szabadságának ütemezését jóváhagyja az alábbiak szerint: 

- havonta 3 munkanap, ezentúl 2015. július 13-tól 21-ig. 

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésével. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Ibrányi Éva alpolgármester 

  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Tizedik napirend  

 

Bejelentések 

 

Bere Károly polgármester: Neki nincs bejelentése. Átadja a szót a Képviselő-

testület tagjainak. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A decemberi testületi ülésen 

felmerült a Hegyesi János utcai iskolánál a parkoló kialakítása. Ez a dolog, hogy 

áll? 

 

Turbucz Róbert a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. Ügyvezetője: Most már el van fogadva a Kft üzleti terve, holnap hozzá 

tudnak fogni munkálatokhoz. Bízik benne, hogy egy hét alatt elkészül. A szülők 

jelezték, hogy az iskola Hegyesi János utca felőli részén szükség lenne egy 

olyan helyre, ahol az autók meg tudnak állni, ezt is ki fogják alakítani. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Szintén az iskolához kapcsolódóan, 

a közút és a járda között szintkülönbség van és ez balesetveszélyes. Könnyen 

bele csúszhatnak az árokba. Ennek a feltöltésével kapcsolatosan lehet-e valamit 

tenni. A kenyeres melletti részre gondol. 

 

Turbucz Róbert a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. Ügyvezetője: A holnapi napon ezt orvosolni fogják. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A decemberi ülésen kérdezett rá, hogy az 

iskolánál lévő világítás ügyében sikerült-e valamit tenni? 
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Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Kaptak rá árajánlatot, hamarosan 

megrendelésre kerül és orvosolják a problémát. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Szintén a Hegyesi János utcai iskolánál porban 

játszanak a gyerekek. Tudja, hogy nincs pénz a leburkolására, viszont szeretné, 

ha a pályázandó lehetőségek közé felvennék. Az ott lévő műemlék épületnél, 

amely életveszélyessé lett nyilvánítva, eltűntek a korlátok. Azt mindenképpen 

újra kellene szalagozni. Bere Katalin képviselő asszony vetette fel korábban az 

Árpád és Kossuth utca kereszteződésénél lévő rossz utat. Ebben kellene 

valamilyen lépést tenni. 

 

Turbucz Róbert a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési 

Kft. Ügyvezetője: A múlthéten csinálták meg. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az iskolánál volt egy pályázat, az sikerült? 

 

Bere Károly polgármester: Az iskola fűtéskorszerűsítéséről van szó, a műszaki 

csoport folyamatosan figyelemmel kíséri. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A decemberi testületi ülésen vetette fel, 

hogy a BMX pályán a baleset megelőzés szempontjából meg kellene oldani a 

világítást. Ez megtörtént? 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Kértek rá árajánlatot, 1. 200. 000.- Ft-os 

árajánlatot kaptak rá. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Bajcsy utcai játszótér átadásakor felmerült, 

hogy egy forgalomkorlátozó tábla kihelyezésre kerül. Ez megtörtént? 

 

Bere Károly polgármester: Tudomása szerint nem, de intézkedni fognak a 

kihelyezéséről. 

 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi ülés 

előreláthatóan március 26-án lesz. Ezzel a nyílt ülést 18 óra 20 perckor bezárja.  

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly        dr. Makai Sándor 

  polgármester                          jegyző 


