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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2014. április 24-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

ü l é s é r ő l 

 

Jelen vannak:  

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

Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné 

Szabó Edit képviselő, Szabó László képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva 

képviselő és Vida Imre képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 

dr. Makai Sándor jegyző, Détárné Molnár Andrea Szeghalmi Járási Hivatal 

vezetője 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Balázsi László unitárius lelkész, ny., megbízott püspök, 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, Ibrányi Sándor helyi 

lakos, Szijjártó Róbert helyi lakos, Szijjártóné Megyesi Andrea helyi lakos, 

Ibrányi Lajos helyi lakos 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
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Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, jelen van 8 képviselő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Zárt ülésen javasolja megtárgyalni a 9. számú napirendet, a 

munkahelyteremtő pályázatokat, 10. számú napirendet a munkahelyteremtő 

beruházással kapcsolatos döntések Füzesgyarmaton, valamint a bejelentések 

közül a Kastélypark Fürdő Kft. ügyvezetőjének bérezését illetve az egyszeri 

letelepedési hozzájárulás igényléséről szóló előterjesztést. Kéri, hogy aki 

egyetért vele, hogy az említett napirendeket zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-

testület, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  a zárt ülésre tett javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

36/2014. (IV. 24.) Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 

24-ei ülésén az alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg: 

 

1. Tájékoztató a vállalkozók munkahely teremtési támogatása állásáról, 

döntés az idei évi pályázatok elbírálásáról  

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

2. Munkahelyteremtő beruházással kapcsolatos döntések Füzesgyarmaton  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. Bejelentések 

 

 3.1 A Kastélypark Fürdő Kft ügyvezetőjének bérezése  

 3.2 Egyszeri letelepedési hozzájárulás igénylése  

 

Bere Károly polgármester: Mivel nincs más javaslat, kéri, hogy aki az 

ismertetett kiegészítéssel a nyílt ülés napirendjeit elfogadja, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendeket megtárgyalásra 

elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T 

37/2014. (IV. 24.) Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 

24-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi 

zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

osztályvezető 

 

3. A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

osztályvezető 

 

4. A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás összeállítása  

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

5. A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési kft. beszámolója 

Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 

 

6. Rendelettervezet elfogadása a települési hulladékgazdálkodásról 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

7. A város közművelődési feladatairól szóló rendelet módosítása  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi 

munkaterve 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. Önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10.  Bejelentések 

 

 10.1 A Kastélypark Fürdő Kft. és Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum  

megállapodásának jóváhagyása  

 10.2 A Kastélypark Fürdő Kft értékcsökkenéssel kapcsolatos kérelme 

 10.3 Bölcsődei gondozási díjak bevezetéséről 
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10.4 A vízterhelési díj tárgyévi mértékének megállapításáról egyetértési 

jog gyakorlása 

 10.5 Védőoltások bekerülési költségéről  

 10.6 Amondó c. helyi lap felelős szerkesztő személyének megválasztása 

10.7 A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

alapító okirata módosításának véleményezése 

 10.8 Ibrányi Sándor beadványa a Batthyány utcai járdaépítés ügyében 

 10.9 Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 

 10.10 A vállalkozók munkahelytetető támogatásával kapcsolatos rendelet 

  módosítása 

 

Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt a két ülés közti 

munkával kapcsolatban a kiküldött beszámolót kiegészíti azzal, hogy a 

tanuszodát Füzesgyarmat építheti meg. Püspökladányban volt egy megbeszélés, 

amelyen bejelentették részünkre, másik pedig Budapesten volt, amelyen Kovács 

Márton fürdővezetővel vett részt, ott sok kérdés pontosításra került, ezzel 

kapcsolatos tájékoztatót megkapta, melyet továbbított a Képviselő-testület 

tagjainak. A közösségi épületnek az építési engedélyét körülbelül két hete 

megkapta az önkormányzat. Május 5-én lesz egyeztetés a közbeszerzési eljárás 

elindításával kapcsolatban. Szociális Városrehabilitációs pályázattal 

kapcsolatban megtörtént a közbeszerzési eljárás megindítása, egyeztetések 

folynak a mérnökökkel és a projektvezetővel. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 

vélemény? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Április 11-én polgármester úr a Kuka Robotics 

Hungária Kft. új csarnokának az átadóján vett részt. Azt beszélik, hogy nagy 

számú elbocsátások történnek az elkövetkező hetekben, hónapokban a cégnél. 

Megkérdezi, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, tud-e valamit polgármester 

úr? 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy a megbeszélésen az hangzott el, 

hogy körülbelül 100 embernek jár le a szerződése, ezeknek az embereknek 

egyelőre nem hosszabbítják meg a szerződésüket. Hozzá nem nagyon fordultak 

ezek az emberek, talán 2 ember. Nem füzesgyarmati embereket érint 

többségében. Beszélgetett a HR vezetővel, aki elmondta, hogy hamarosan vissza 

lesznek véve ezek az emberek pár hónap múlva. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Megkéri polgármester urat, hogy erre fokozottan 

figyeljen oda. 

 

Bere Károly polgármester: Következő testületi ülésen beszámol a tárgyalás 

eredményéről. Megadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselőnek. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Újabb 50 éves házas köszöntés 

történt meg, Homoki Lajos és feleségéről van szó. Ezúton is gratulál nekik.  

 

Bere Katalin képviselő: Megkérdezi, hogy mikor indul a gyógyászat a Hotel 

Garában. Folyamatosan érdeklődnek e felől az emberek, a berettyóújfalui 

reumatológiáról is volt érdeklődés. 

 

Bere Károly polgármester: Dr. Szabó Tamás által vezetett ügyvédi csapatot 

megbízták azzal kapcsolatban, hogyan lehetne beindítani, hogy ne legyen 

veszteséges. Van egy olyan szándék, hogy a hét három napján lenne nyitva. 

Szakorvos is nagyon sokba kerül, nagyon alacsony az OEP támogatás. Olyan 

árak jöttek ki, amelyet az itteni lakosság nem tud vállalni. Gyógymasszőr van, a 

wellness, masszázs működik. Valószínűleg ez a részleges nyitás lesz a 

megoldás. 

 

Bere Katalin képviselő: Gyarmati beteg embereknek probléma, hogy Gyulára, 

Dévaványára kell beutazniuk. 

 

Bere Károly polgármester: Ksh-tól különböző felírt recepteket tekintenek át, ez 

alapján kiszámolják, mennyi az a reális fizetőképes. Ha nem alszik itt, nem 

vacsorázik itt a beteg, akkor az nagyon nagy veszteséget fog termelni. 

 

Szabó László képviselő: Két céggel is tárgyalt polgármester úr március 21-én a 

Tungsrammal és április 17-én a Globalven Kft.-vel. Ezzel kapcsolatosan kér egy 

tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: A másodikról zárt ülésen ad tájékoztatást. 

Tungsrammal kapcsolatosan elmondja, hogy a februári testületi ülésen volt szó a 

közvilágításról. A helyi szerződéses vállalkozónk ajánlotta a Tungsrammos urat. 

Ők is készíteni fognak egy ajánlatot, hogy versenyképes legyen a beszerzési 

eljárása a közvilágításnak. 

 

Mivel nincs több kérdés, vélemény rátérnek a napirendek tárgyalására.  

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

Első napirend 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 
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Bere Károly polgármester: Megkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Dr. Card ügyében. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Március 13-án volt az ülésük, 3 igen 2 nem szavazattal a bizottság javasolja, a 

Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati egészség kártyához való 

csatlakozást tárgyalja újra, illetve kérjék meg a képviselőt, hogy testületi ülésen 

vagy bizottsági ülésen jelenjen meg és prezentációval támassza alá azokat a 

dolgokat,amelyekről tájékoztatta a bizottságot. 

 

Bere Károly polgármester: Májusi testületi ülésen fogunk erre visszatérni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ígért egy tájékoztatót a Mentő Alapítvány részére 

indított gyűjtéssel kapcsolatban az újraélesztő készülékről. 7 települést érint. 

Jelen pillanatban 3, 5 millió Ft gyűlt össze. 4, 5 millió Ft szükséges ahhoz, hogy 

megvásárlásra kerüljön az eszköz. Megköszöni minden füzesgyarmati lakosnak, 

cégnek, vállalkozóknak, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának a Mentő 

Alapítvány nevében a támogatást. Bízik abban, hogy a következő hónapokban, 

megvásárlásra és átadásra kerül az újraélesztő készülék. 

 

Bere Károly polgármester: Dr. Kovács Józsefet megkereste ebben az ügyben, és 

elmondta, hogy segít a hiányzó összeg előteremtésében. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Elmondja, hogy ő kereste fel az országgyűlési 

képviselő urat ebben az ügyben. Folyamatosan egyeztetnek ebben az ügyben. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a 

napirendet. Átadja a bizottság elnökének a szót. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan javasolja elfogadni a jelentést a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Szavazásra 

bocsátja a napirendet. Aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

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

38/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Második napirend 

 

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évi 

zárszámadási rendelet elfogadása 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mindegyik bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottságok elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A beszámolót és a zárszámadási rendeletet egyhangúlag támogatta  a bizottság. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A beszámoló és a zárszámadási rendelet elfogadását 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag támogatta a bizottság. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a 

tavalyi évben 2 milliárd Ft-ból gazdálkodhatott a város, összesen 60 millió Ft-os 

pénzmaradvánnyal rendelkezünk és körülbelül ennyi a kintlévőség. A bizottság 

a beszámolót és a zárszámadási rendeletet is egyhangúlag javasolja elfogadni. 

 

Bere Károly polgármester: Annyival egészíti ki, hogy 800 millió Ft-os 

főösszeget fogadtak el, 2 milliárd körüli összeg jött össze. Ez egy elég szép 

fejlődés, ami a szennyvízberuházásnak köszönhető. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, vélemény. Szavazásra bocsátja a 

napirendet. Aki a 2013. évi beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a beszámolót elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T 

39/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki a zárszámadási rendeltet elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a 2013. évi zárszámadási rendeletet 

elfogadta. 

 

(5/2014.(IV. 24.) számú önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének végrehajtásáról - a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Harmadik napirend 

 

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta, 

megadja a szót Koncz Imrének a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Elmondja, hogy itt a 

gazdálkodó szervezetek pénzmaradványainak a felhasználásáról van szó. 2 

javaslat van. A bizottság egyhangúlag az a) változatot támogatta.  

 

Bere Károly polgármester: Az a) változatot javasolja elfogadni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Intézményvezetőket arra sarkaljuk, hogy 

felelősségteljesen és takarékosan gazdálkodjanak, ez azt jelenti, hogy azt teszik. 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat költségvetésében 

jelenik meg minden állami támogatás, ezt utalja tovább az intézménynek, a 

megtakarítások, amik keletkeztek a Közművelődési Intézménynél 1 fő létszám 

foglalkoztatása elmaradt, ebből adódott a maradvány. Az óvoda esetében 

támogatás visszafizetési kötelezettség volt az októberi lemondással 

kapcsolatban. Annak a visszafizetése az önkormányzati költségvetésből történt. 
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Ezek miatt került az előterjesztés ilyen formában. Az óvodánál a visszafizetés 

magasabb volt, mint a pótigény.  

 

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

javaslatot teszi fel szavazásra. Aki elfogadja az a) változat szerinti 

rendelettervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

 

(6/2014. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2014. (II. 13.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról - a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Negyedik napirend 

 

A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás összeállítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Két bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Ügyrendi 

szempontból vizsgálták. Egyhangúlag támogatta a bizottság a Lurkófalva Óvoda 

óvodavezetői állására a pályázati kiírás összeállítását. 

 

Bere Károly polgármester: Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság is 

tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

 

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

támogatja a Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás 

összeállítását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül –az óvodavezetői pályázat kiírását elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T 

40/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

„Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására az alábbi 

tartalommal: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 

alapján 

pályázatot hirdet 

 

a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat  

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. napjától 2019. július 

31. napjáig szól 

 

A munkavégzés helye: 

5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8 sz. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként, a törvényes működés 

biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai 

program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, 

munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak Jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 főiskola, óvodapedagógus 
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 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség 

 magyar állampolgárság  

 büntetlen előélet 

 a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a 

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,  

 szakmai önéletrajz,  

 szakmai gyakorlat igazolása,  

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő 

megismeréséhez 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Szakmai Bizottság, az Oktatási 

kulturális turisztikai és Sportbizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt, 

vagy zárt ülésén kéri a pályázat tárgyalását 

 

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (l pld-t nem kell 

összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenéstői számított 30. 

nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további Információt dr. Makai Sándor jegyző 

nyújt, a 06-66/491 401-es telefonszámon, 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-

testülete címére, zárt borítékban történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1 sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: ............ valamint a munkakör megnevezését: 

óvodavezetői megbízás. 
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Személyesen, zárt borítékban, dr. Makai Sándor jegyző részére 5525. 

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően 

a Képviselő-testület dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2014. júliusi Képviselő-testületi ülés. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlönyben 2014. május közepe 

 Önkormányzat honlapján 2014. május közepe 

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.fuzesgyarmat.hu 

honlapon szerezhető be. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy lássa el a pályázati eljárás lebonyolításával 

összefüggő előkészítő feladatokat. 

 

Határidő:  2014. április 30. 

Felelős:  dr. Makai Sándor 

 

Ötödik napirend 

 

A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési kft. beszámolója 

Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Könyvviteli és számviteli problémák megoldásáról 

szól ez a határozati javaslat. Felügyelő Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző 

Bizottság tárgyalta. Megadja Koncz Imrének a szót. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Kft. hiányát el 

kellene tűntetni a tavalyi évről. A bizottság 2 igen és 1 tartózkodás mellett 

támogatja a határozati javaslatot. 

 

Bere Károly polgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy ez a hiány nem 

pénzforgalmi jellegű hiány, hanem számviteli. Megadja a szót a Felügyelő 

Bizottság elnökének. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Felügyelő Bizottság elnöke: A határozati 

javaslat 2. pontjában lenne egy módosítás 5. 538. 520.- Ft helyett 5. 778. 500.- 

Ft a helyes összeg. Egyhangúlag elfogadta a bizottság a tájékoztatót. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az 

elhangzott pontosítással elfogadja a határozati javaslatot az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

41/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társasága, a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

2013. évi számviteli nyilvántartásainak rendezése érdekében az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1.) A felújítandó járdaszakaszokat 2014. január 1.-i időponttal átadja a  

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft vagyonkezelésébe. 

Az átadás a következő utcák járdáira vonatkozik: 

- Kossuth 

- Mátyás 

- Széchenyi 

- Klapka 

- Arany János 

 

2.) A Kastélypark Fürdő előtt épített parkoló Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-nél felmerült költségéről készült 5. 778.500.- 

forint összegű számlát kiegyenlíti, ugyanakkor a kiszámlázott összeggel 

csökkenti a Kft. részére 2014. évre megállapított önkormányzati 

támogatás összegét. 

 

3.) A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. által 2013. évben 

megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 

4.969.221.-ft értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba 

helyezésétől mentesíti gazdasági társaságát. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a vagyongazdálkodásra vonatkozó szerződés fentiek 

szerinti módosításáról, a vagyonkezelés változás önkormányzati 

nyilvántartásokon történő átvezetéséről, valamint a 2014. évi költségvetési 
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rendelet módosításáról e határozat 3.) pontjában foglaltak szerint 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. április 30.  

Felelős:    dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Hatodik napirend 

 

Rendelettervezet elfogadása a települési hulladékgazdálkodásról 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A bizottság dönt a kérelmekkel kapcsolatban egy pici módosítás történt, az 50%-

os fizetési kedvezménynél, az egyedül élők esetében, a jövedelmük nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 2 és félszeresét, ami eddig 65 ezer 

Ft volt jelen esetben ez 71. 250.- Ft. Ezt támogatja a bizottság, és a 

rendelettervezet elfogadását 3 igen szavazattal támogatja a bizottság. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Több önkormányzati 

rendeletet kellett összeolvasztani törvényességi szempontból. A bizottság 

egyhangúlag támogatja a rendelet elfogadását. 

 

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

elfogadja a rendelettervezetet a települési hulladékgazdálkodásról az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a települési hulladékgazdálkodásról 

a rendeletet elfogadta. 

 

(7/2014.(IV.24.) számú önkormányzati rendelet, a települési 

hulladékgazdálkodásról - a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Hetedik napirend 

 

A város közművelődési feladatairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
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Nyolcadik napirend 

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi 

munkaterve 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Bere Károly polgármester: Javasolja, hogy tárgyalják egybe a 7. és 8. 

napirendet. Egy szolgáltatási díjjal bővült a Közművelődési Intézmény 

szolgáltatása, a hőkötéssel, e miatt kell módosítani a rendeletet. Megadja a szót a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta a város közművelődési feladatairól szóló rendelet 

módosítását és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

2014. évi munkatervét. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A bizottság a rendeletmódosítást és a munkatervet is 4 igen szavazattal 

támogatta. 

 

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

elfogadja, a város közművelődési feladatairól szóló rendelet módosítását az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a város közművelődési feladatairól a 

rendeletet elfogadta. 

 

(8/2014.(IV. 24.) számú önkormányzati rendelet, a város közművelődési 

feladatairól szóló rendelet módosítását - a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2014. évi munkatervét az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a 2014. évi munkatervet elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T 

42/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi 

munkatervét az előterjesztés szerint. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Lévainé Homoki Éva igazgató  

 

 

Kilencedik napirend 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Víziközmű társulásnál egy nagyobb összeg áll 

rendelkezésre, útfelújításra. Felkérte Dr. Kocsis Zsolt ügyvéd urat készítsen 

szakvéleményt, hogy a legmegfelelőbb jogi eljárással tudja az önkormányzat ezt 

a beruházást lebonyolítani. Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság javaslatot tett, 

hogy a testület vegye le a napirendről. Polgármester úr azt javasolja, hogy jogi 

szakvéleménnyel kapcsolatos döntést meg kellene hozni. Megadja a szót a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Előterjesztésben 

útfelújításról van szó, de az anyag nincs összhangban az ivóvízjavító 

programmal. Nem tudjuk, hogy az ivóvízjavító programba mely utcák esnek 

bele. Előfordulhat, hogy most megcsináljuk, jövőre pedig fel kell szedni. Az 

Alföldvíz Zrt.-vel sincs egyeztetve jelen pillanatban. Ezért gondolta a bizottság, 

hogy vegye le a testület a napirendről. Ha ezek a feltételek tisztázódtak, akkor 

kerüljön vissza a testület elé. 

 

Bere Károly polgármester: Víziközműnél van ez az összeg és ezt az 

önkormányzatnak át kell vennie, erről egy megállapodást kell kötni. Fontos a 

műszaki szakvélemény kikérése és a vízjogi szervvel való egyeztetés a harmadik 

pedig a keresztberuházásokkal való egyeztetések lebonyolítása. Vezetőségi 

megbeszélésen az a javaslat született, hogy el tudjunk indulni, szülessen egy 

olyan határozat, hogy kösse meg az önkormányzat a megállapodást az átadásról 

és a közbeszerzési eljárás technikai részét tudják előkészíteni. Ha szükséges a 

májusi testületi ülésre visszakerülne illetve inkább a Gazdálkodási és Ellenőrző 

Bizottsági ülésre. Felolvassa a pontosított határozati javaslatot: 
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„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Víziközmű Társulat döntésének 

megfelelően megbízást ad az önkormányzatnak, a csatorna beruházással 

kapcsolatos útépítési munkák elvégzésére. A Képviselő-testület megbízza a 

polgármestert, hogy a Víziközmű Társulat döntése alapján gondoskodjon a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.” 

Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki támogatja, a határozati javaslatot az 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

43/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű 

Társulat döntésének megfelelően megbízást ad az önkormányzatnak a 

csatorna beruházással kapcsolatos útépítési munkák elvégzésére.  

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a Víziközmű Társulat döntése alapján 

gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Tizedik napirend 

 

Bejelentések 

 

 

1. számú bejelentés 

 

A Kastélypark Fürdő Kft. és Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum  

megállapodásának jóváhagyása 

 

Bere Károly polgármester: Egyrészt az lett volna a javaslat, hogy a Kastélypark 

Kft. és a Füzesgyógy Kft. között a két ügyvezető állapodjon meg a konkrét 

számlázási ütemezésről. Másrészt pedig a Kastélypark Fürdő Kft. lássa el a 

Füzesgyógy Kft.-nél lévő vízi létesítmények felügyeletét. Megadja a szót a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnökének. 
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Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottságnak mind 

a két témával kapcsolatosan pénzügyi aggályai merültek fel. A bizottság 

egyhangúlag elutasítja ennek a szerződésnek az ilyen formában történő 

módosítását. 

 

Bere Károly polgármester: Jegyző úrral tanácskoztak és arra jutottak, hogy ez 

ügyvezetői feladat. Egyet ért a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság döntésével. 

 

Koncz Imre képviselő: Második esetben, nem az ügyvezető kompetenciája, 

törvényi szabályozása van. Ingyen nem láthat el szolgáltatást egy másik társaság 

részére illetve elláthat, de áfa fizetési kötelezettsége van. 

 

Bere Károly polgármester: Két szempontból fog fizetési kötelezettség történni a 

Füzesgyógy Kft. részéről. Egyik a melegvíz átadással kapcsolatban, a másik 

pedig, hogy a szálloda vendégei fogják használni a fürdőt. Az lett volna a 

megállapodás tervezet lényege, hogy a két díjtételért egy harmadik szolgáltatást 

is vállaljon fel a fürdő, hogy a vízi létesítményeket is felügyelje. 

 

Koncz Imre képviselő: A bizottságnak az volt a javaslata, hogy állapodjon meg 

a szállodát üzemeltető kft., egy magánszeméllyel, akinek megvan a kellő 

végzettsége és bonyolítsák le egymás között. 

 

Bere Károly polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület vegye le a 

napirendről. Aki ezt elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a bejelentés napirendről való 

levételét elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

44/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 

Fürdő Kft. és Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum megállapodásának 

jóváhagyásának napirendről való levételét elfogadta. 

 

 

Megérkezett Szijjártóné Megyesi Andrea 
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2. számú bejelentés 

 

A Kastélypark Fürdő Kft értékcsökkenéssel kapcsolatos kérelme 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrző 

Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag a kérelem elutasítását javasolja. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Sándor Gyuláné pénzügyi 

osztályvezetőnek. 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat másik kizárólagos 

tulajdonában lévő gazdasági társaságnál, ezért tudott hozzájárulni a Képviselő-

testület, mert a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítja az önkormányzati 

törvényt, amely úgy rendelkezik, hogy abban az esetben adhat mentességet a 

testület, amennyiben legalább 50 %-a a működési költségének az államháztartás 

valamelyik alrendszeréből származik. Fürdőnél nem áll fenn az a lehetőség, 

hogy el lehet engedni ezt az értékcsökkenést.  

 

Bere Károly polgármester: Javasolja, hogy üljenek össze a könyvvizsgáló, a kft. 

könyvelője, ügyvezetője, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető és 

polgármester egy megbeszélésre. Májusi testületi ülésre hoznak egy javaslatot, 

ha szükséges. Javasolja a kérelem napirendről való levételét 

 

Kovács Márton Kastélypark Fürdő Kft. ügyvezetője: Megkéri a testületet, hogy 

mindenképpen hozzon valamilyen döntést. 

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság 

javaslatát, miszerint a testület utasítsa el a kérelmet az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a kérelem elutasítását elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

45/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 

Fürdő Kft. 2013. évben vagyonkezelésbe átvett eszközök 

értékcsökkenésének (7.551.223 Ft) beruházásra való fordításától való 

eltekintés iránti kérelmét elutasította. 
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Határidő: azonnal   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

3. számú bejelentés  

 

Bölcsődei gondozási díjak bevezetéséről  

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

A bizottság egyhangúlag a „0” Ft-os díjat támogatja. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrző 

Bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatja a „0” Ft-os térítési díj megállapítását. 

 

Bere Károly polgármester: Minden héten egy újabb gyermek jelentkezne a 

bölcsődébe. Szerette volna a mostani testületi ülésre, hogy megemeljék a 

létszámot. Sajnos falakba ütközött, mert 16 településen nem kötelező a 

bölcsőde. Füzesgyarmat önként vállalta fel a bölcsőde működtetését. Azon 

dolgoznak, hogyan lehetne megemelni a bölcsődei létszámot. Két gyermeket 

áthelyeztek az óvodába, ez szakmailag és emberileg sem igazán megfelelő. Az 

anyukák szeretnének vissza menni dolgozni. Reméli, hogy májusban találnak rá 

megoldást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Anyaként és szakmailag is úgy gondolja, hogy 

rendkívül rossz döntés, hogy egy 2,5 éves gyermeket átrakni egy beszokott 

közösségből egy másik közösségbe, ami számára teljesen idegen. Az óvodában 

valóban van hely, de ott nem csak gondozás van, hanem nevelés is folyik. 

Emberileg nem egy normális állapot. Tudja, hogy a bölcsőde nem kap 

normatívát, ha több gyerek van, de az óvoda sem kap. Gyermek érdeke nem ezt 

kívánja. 

 

Bere Károly polgármester: Egyetért az alpolgármester asszonnyal. Próbálják a 

bölcsőde létszámát növelni. 24 gyermeknél nem lehet több a bölcsődében. 

Kormány felé jelezték az igényt. Reméli, hogy a májusi testületi ülésre tud hozni 

egy határozati javaslatot a testületnek. Aki elfogadja, hogy a bölcsődei 

gondozási díjat „0” Ft-ban állapítsa meg a testület az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő  8 igen szavazattal,  egyhangúlag 

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

46/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

148.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a bölcsődei 

gondozási díjat 2014. évre „0” forintban állapítja meg. 

 

Megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. április 25. 

Felelős: Dr. Makai Sándor jegyző                                    

 

 

4. számú bejelentés 

 

A vízterhelési díj tárgyévi mértékének megállapításáról egyetértési jog 

gyakorlása 

 

Bere Károly polgármester: Egyetértési jogot gyakorlunk az Alföldvíz Zrt. felé. 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság 

elnökének. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatja az elfogadását.  

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja a vízterhelési díj tárgyévi mértékének 

megállapítását a határozati javaslat szerint az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

47/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április l-től 

alkalmazandó vízterhelési díjakat fogyasztói szegmensenként az alábbi 

nettó árak szerint fogadja el: 
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Lakossági fogyasztó:                           2,52.-ft/m3 ( rezsicsökkentett ) 

Önkormányzati fogyasztó:                  4,40.-ft/m3 

Hatósági díjas fogyasztó:                    6,60.-ft/m3 

Szippantott szennyvíz után:                9,90.-ft/m3 

 

Megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére küldje meg. 

 

Határidő:  2014. április 25. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

5. számú bejelentés 

 

Védőoltások bekerülési költségéről  

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Hallotta a rádióban, hogy ingyenes a méhnyakrák 

elleni oltás. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót az Szociális és Egészségügyi 

Bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 

Korábban is tudtuk, hogy ingyenes lesz a méhnyakrák elleni oltás. Kérte a 

doktornő az átcsoportosítást, ha bármilyen újabb vakcináról lenne szó. Arról van 

szó, hogy a 3. oltást kellene megfinanszírozni az önkormányzatnak. A bizottság 

egyhangúlag elfogadta és kéri a testületet, hogy az önkormányzat ezt az összeget 

fordítsa erre a támogatásra. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: 600. 000.- Ft-ról van 

szó. A bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását. 

 

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

elfogadja a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

48/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt a 

gyermekorvos cervarix védőoltás tárgyában beadott kérelmének. 
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Megbízza a Jegyzőt, hogy 600 ezer forintot az önkormányzat költségvetési 

szervénél rendelkezésre álló tartalékkeretből a védőoltás fedezetére 

csoportosíttasson át, és a jelen testületi ülésen, korábbi napirendi pontban 

előterjesztett 2014. évi költségvetési rendelet kiadási előirányzatain 

vezettesse át. 

 

Határidő:  2014. április 25. 

Felelős:   dr. Makai Sándor jegyző 

 

6. számú bejelentés 

 

Amondó c. helyi lap felelős szerkesztő személyének megválasztása 

 

Bere Károly polgármester: Kiss Bernadett Ágnes nem vállalja tovább, más 

feladatai miatt a szerkesztését. Javasolja Gál Ágnest a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozóját, hogy ő lássa el a 

továbbiakban a szerkesztői feladatokat. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: Az előterjesztésben leírtakat 4 igen szavazattal – egyhangúlag - 

támogatta a bizottság. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ezentúl a könyvtár részére kell küldeni az 

anyagot? 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Marad az email cím: amondo@fuzesgyarmat.hu 

 

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

Aki elfogadja a javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

49/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Amondó c. 

helyi lap felelős szerkesztőjének Gál Ágnest, a füzesgyarmati Hegyesi 

János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozóját választotta 

meg. 

 

 

mailto:amondo@fuzesgyarmat.hu
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Határidő:  2014. április 30. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

7. számú bejelentés 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata 

módosításának véleményezése 

 

Bere Károly polgármester: Technikai jellegű döntés. Megadja a szót az Oktatási, 

Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal - egyhangúlag - támogatja a javaslatot. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

50/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete 

átszervezési javaslatával, mellyel a Kossuth Lajos Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, alapító okirata módosításra kerül. 

 

Kinyilatkozza, hogy 

 a döntéshez teljes körű tájékoztatást kapott, a vélemény kialakításához 

minden szükséges információ rendelkezésre állt,  

 a vélemény kialakításához a jogszabályban megjelölt időszak biztosítva 

lett. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a fenntartót 

értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Bere Károly polgármester 
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8. számú bejelentés    

 

Ibrányi Sándor beadványa a Batthyány utcai járdaépítés ügyében 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Ibrányi Sándort és Szijjártóné 

Megyesi Andreát. 2013. november 28-án tárgyalta korábban a testület a 

járdaáthelyezési kérelmet. Amelyet a testület 4:3 arányban zárt ülésen 

elfogadott. Ibrányi Sándor azt kérte a testülettől, hogy tárgyalja újra ezt a kérést. 

Két határozati javaslat van, az egyik, hogy újra tárgyalja a testület, a másik, 

pedig, hogy az eredeti döntés megmaradjon. Kiegészítésként elmondja, hogy a 

Kormányhivatal vizsgálta a korábbi döntést, megállapította, hogy nem volt 

törvénysértő döntés. Egy probléma volt vele, hogy nem nyílt ülésen született a 

döntés. Többször beszélt ebben az ügybe az érintettekkel. Azért nehéz a döntés, 

mert van egy magánérdek, hogy a házuk meg legyen óva. Közösségi érdek, 

hogy az ott lakók, azt szeretnék, ha a járda maradna. Volt egy 

kompromisszumos javaslata, amely sajnos áprilisra nem érett be, az aszfaltozási 

munkákat nem tudták megkezdeni. A jogi problémák miatt a járdaáthelyezés 

nem történt meg. A csapadékvíz elvezetés megoldódott. Megadja a szót Ibrányi 

Sándornak. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Elmondja, hogy a Jegyző úr írt egy levelet, melyet a 

lakosság nem ismer. Szeretné felolvasni. 

 

Bere Károly polgármester: Testület tagjai ismerik a tartalmát. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Ezt már márciusban is meg lehetett volna tárgyalni, 

mert a Kormányhivataltól a döntés megszületett. Magyarországon az emberek 

függelmi viszonyban élnek, a kormánytól, az önkormányzattól. Úgy érzi, hogy 

ezzel a hatalmi helyzettel visszaélnek. 

 

Bere Károly polgármester: Márciusban nem volt testületi ülés. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: A falu lakossága, miért nem tudhatja, hogy a testület 

mit döntött? Ki, hogy szavazott? 

 

Bere Károly polgármester: Ez most meg fog történni. Megkéri, Ibrányi Sándort, 

hogy csendesebben beszéljen. Nyílt ülésen vagyunk és nyilvános lesz a 

szavazás. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Úgy érzi, hogy a falu lakosságát nem nézik 

semmibe. 

 

Bere Károly polgármester: Nem gondolja így. 
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Ibrányi Sándor helyi lakos: Elmondja, hogy a lakossági fórumon, úgy fejezte be 

polgármester úr, hogy ő egy egyéni előadásmódot tartott. Úgy volt meghirdetve, 

hogy lakossági, politikai fórumról van szó. A politikáról, csak egyedül Ibrányi 

Sándor beszélt. 

 

Bere Károly polgármester: Várospolitikai fórum volt. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Ott volt a Képviselő-testület és nem tették szóvá, 

hogy a politikáról kellene beszélni. 

 

Bere Károly polgármester: Megvonja a szót. A lényeg elhangzott. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mikor először tárgyaltuk az ügyet, igen kínosnak 

találta, eddig még nem találkoztak ilyen esettel. Eddig polgármester úr 

hatáskörébe tartoztak az ilyen jellegű ügyek. Nehéz döntés, mert a testület nem 

bíróság. Ő azért utasította el a Szijjártó és neje kérelmét, mert volt egy műszaki 

alátámasztás, amely szerint a járdaáthelyezés nem indokolt. Ha ott megtörténne 

egy útfelújítás, minden lakos érdekét képviselniük kell, hogy mindenkinek az 

ingatlanához a bejárás megfelelő legyen, arról a testületnek kell gondoskodnia. 

Mindkét fél érdekét biztosítani kell. Nem szeretné, hogy hasonló esetek 

megtörténjenek. Szomszédok rossz viszonyban élnek, az senkinek sem jó. 

 

Bere Katalin képviselő: Ha jól emlékszik a döntés az úgy született meg, hogy a 

járdát is és az utat is rendbe kell tenni. 

 

Bere Károly polgármester: Támogatta a testület a járdaáthelyezést. 

 

Bere Katalin képviselő: Nem lesz megoldás, ha a járdát áthelyezik és a víz 

továbbra is ott fog állni. 

Bere Károly polgármester: Járdaáthelyezés a Kormányhivatal ellenőrzése miatt 

és az Ibrányi Sándor kérelme miatt nem lett végrehajtva. 

 

Bere Katalin képviselő: Ibrányi Sándortól kérdezi, hogy Ő, és akik az ívét 

aláírták, azt nem tudják elfogadni, hogy a  járda oda kerüljön, ahová Szijjártó 

család szeretné és az út is elkészüljön? 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Nem. Van egy jogszabály, amit betartanak. A 

kövesút, a járda, az árok ott tudja betölteni a funkcióját, ahol van. Ha a járdát 

áthelyezik az árok tetejére, akkor se az árok, se a járda nem tudja betölteni a 

funkcióját. A csapadékvíz nem folyik bele az árokba, ha járdát raknak rá. 
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Bere Károly polgármester: Amit Bere Katalin képviselő is elmondott, mind a két 

félnek engedni kellene egy picit. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Egyéni érdeket képviselik vagy a közösségi érdeket. 

 

Szabó László képviselő: Nem is kellett volna, hogy ez a testület döntésének a 

körébe kerüljön. Javaslatként felmerült, hogy ott nagyon rossz műszaki 

állapotban van a vízelvezetés és ezáltal kompletten meg kell, hogy valósuljon, 

hogy mindkét félnek megfeleljen. Télen nem lehetett műszaki problémákat 

megoldani. A megoldás az útnak és a vízelvezetésnek a megjavítása fog 

mindenki számára alternatív megoldást jelenteni. Arról is volt szó, hogy ott az 

az árok vízelvezető csővel lesz kibélelve, amely megoldja ennek a problémáját. 

 

Megérkezett Szijjártó Róbert  

 

Bere Katalin képviselő: Műszakilag meg lehet-e ezt a kérdést úgy oldani, hogy a 

járda is áthelyeződjön, a víz el legyen vezetve és az útra burkolat kerüljön?  

 

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

szót. 

 

Turbucz Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Jelenleg ott tart a dolog, 

hogy a vízelvezetés meg van oldva. Folyamatos nézik, szépen lemegy a víz. 

 

Bere Katalin képviselő: A kérdés az volt, hogy mind a három probléma 

együttesen megoldható? 

 

Turbucz Róbert Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Annyi a probléma, hogy 

szűk az utca. Technikailag megoldhatónak látja. 

 

Szijjártó Róbert helyi lakos: A járda és az árok között van egy 1 méteres 

szakasz. Annyit kértek, hogy a járda 50 cm-rel maximum 80 cm-rel kerüljön 

kintebb. Annyi lenne a kérdése, hogy mi ezzel a probléma? 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Ezt el tudom fogadni. Ez így eddig nem hangzott el. 

 

Szijjártó Róbert helyi lakos: Tóth János szomszédnak személyesen megmutatta 

és nem fogadta el. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Meddig lenne felszedve a járda? 

 

Szijjártóné Megyesi Andrea helyi lakos: Amit kértek 25 m, a ház faláig. 
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Ibrányi Sándor helyi lakos: Mióta ez a város létezik, az a járda ott van. Mikor 

megvették a házat a járda akkor is ott volt. 

 

Bere Károly polgármester: Az A) változatot javasolja szavazásra, azzal a 

kiegészítéssel, hogy 50 cm-rel megy arrébb a járda. 

 

Koncz Imre képviselő: Ennek nem kellett volna Képviselő-testület elé kerülnie. 

Javasolja, hogy vegyék le a testület napirendjéről. 

 

Ibrányi Sándor helyi lakos: Ez csak az Ő véleménye a többi ott lakót is meg 

kellene kérdezni. 

 

Bere Károly polgármester: A javasolt szomszédok kaptak meghívót az ülésre. 

Megadja a szót Szijjártóné Megyesi Andreának. 

 

Szijjártóné Megyesi Andrea helyi lakos: A ház oldala fel van csapva sárral, meg 

van karcolva a fal. Úgy érzi az értékét semmibe veszik. 

 

Bere Károly polgármester: Van itt még egy érintett Ibrányi Lajos úr. 

Megkérdezi, hogy Ő mit gondol az említett a megoldásról? 

 

Ibrányi Lajos helyi lakos: Kétszer csinálták már meg, sok pénzbe került. A járda 

jó helyen van. 

 

Bere Károly polgármester: A) változat szerint újratárgyalja a testület, a B) 

változat szerint ne tárgyalja újra a testület. 

 

Koncz Imre képviselő: Amennyiben újra tárgyalja a testület, kerüljön a testület 

elé egy kompromisszumos javaslat. 

 

Bere Károly polgármester: Aki támogatja az A) javaslatot, miszerint a testület 

tárgyalja újra a járdaépítés ügyét az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő  6 igen szavazattal, – 1 

tartózkodással és 1 ellenszavazattal – az A) javaslatot elfogadta.  

 

H A T Á R O Z A T 

51/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

A képviselő-testület a beadványban szereplő járdaépítés ügyét napirendre 

tűzi és a következő ülések egyikén megtárgyalja a 194/2013. (XI. 28.) 

számú határozatában szereplő megvalósítást. 
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Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Távozott Szijjártó Róbert és Szijjártóné Megyesi Andrea 

 

 

9. számú bejelentés 

 

Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 

 

Bere Károly polgármester: Gazda és Vállalkozó napokkal kapcsolatosan egy 

támogatási igény kapcsán merült fel, hogy az önkormányzat SZMSZ-ében nem 

szerepel a konferenciaszervezés illetve a rendezvényszervezés. Ennek kapcsán 

kerül sor a SZMSZ módosítására. Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság 

elnökének megadja a szót. 

 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Ez is egy technikai 

jellegű dolog. A bizottság egyhangúlag támogatja az SZMSZ módosítását. 

 

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

elfogadja az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat SZMSZ-ének 

módosítását elfogadta. 

 

(9/2014. (IV.24.) számú önkormányzati rendelet, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról - a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

10. sz. bejelentés 

 

A vállalkozók munkahelyteremtő támogatásával kapcsolatos rendelet 

módosítása 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja a kiadott módosítási javaslat lényegét: 

rendeletünkben a támogatásokkal kapcsolatos döntésre 2013. december 31.-e az 

utolsó határidő. Időközben, az év végén az Uniós rendelet határidejét kitolták 

2014. június 30.-ig, így ezt a módosítást kellene átvezetnünk a zárt ülés előtt. Ha 

ez nem lenne a rendeletünkben, automatikusan megnövekedne a rendelet 

hatálya. Ezt követően, új rendeleti szabályozás és engedélyezési eljárás válik 

szükségessé ebben a szabályozási tárgyban. Van-e kérdés, vélemény?  
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki 

elfogadja az önkormányzati rendelet módosítását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadta. 

 

(10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati 

rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót a képviselőknek. Van-e közérdekű 

bejelentés? 

 

Bere Katalin képviselő: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságon 

szóba került a Virágos Füzesgyarmat pályázat. Korábban kiosztásra került a 

pályázat szövege. Nagy változás nem történt a tavalyi évhez képest. Szeretné 

kérni a pályázat kiírásához a Képviselő-testület támogatását. Lakossági 

tájékoztatásként elmondja, hogy csak a ház előtti közterületet fogják értékelni. 

Júniusban szeretnék végig járni az előkerteket. Jelentkezni a Hegyesi János 

Városi Könyvtárban illetve Bere Katalinnál lehet május 31.-ig. Díjkiosztás az 

augusztus 20.-i testületi ülésen történik.  A másik dolog pedig, hogy május 1-jén 

a Kastélypark Fürdőben szokásos módon megrendezésre kerül a majális, ahol 

kulturális és sport programok lesznek. Várnak mindenkit szeretettel, a 

füzesgyarmatiak illetve a versenyen résztvevők ingyen léphetnek be. 

 

Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja. Aki elfogadja a Virágos 

Füzesgyarmat 2014 pályázat kiírását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

– tartózkodás és ellenszavazat nélkül –a Virágos Füzesgyarmat 2014 

pályázat kiírását elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

52/2014. (IV. 24.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a „Virágos 

Füzesgyarmat 2014” című pályázat kiírását az alábbiak szerint: 
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Virágos Füzesgyarmat 2014 

Pályázat 

 
Füzesgyarmat Város Képviselő - testülete pályázatot hirdet Virágos 

Füzesgyarmat 2014 címmel. 

 

A pályázat célja: 

 

Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk városunk lakóit, hogy a házuk előtti 

közterületeket virágos növényekkel díszítsék, így szemet gyönyörködtető 

előkertek örvendeztessék meg az itt élőket és a városunkba érkezőket. 

 

A legszebb közterületeket értékes vásárlási utalványokkal, nyereményekkel 

díjazzuk. Az értékelést 4 főből álló zsűri végzi, melynek időpontja június 

hónapban lesz. 

 

Jelentkezni személyesen a Hegyesi János Városi Könyvtárban, vagy a 

06/30/984-9867 telefonszámon Bere Katalinnál lehet. 

 

Pályázatunkra magánszemélyek, lakóközösségek jelentkezését várjuk 2014. 

Május 31.-éig. 

 

A díjkiosztás az augusztus 20-i ünnepélyes testületi ülésen lesz. 

 

Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért! 

 

Szeretettel várjuk a pályázókat és mindenkinek örömteli kertészkedést 

kívánunk! 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Katalin képviselő 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Talajterhelési díjjal kapcsolatosan több városlakót 

negatívan érintett, nem gondolták, hogy ez valójában kiszámlázásra kerül. 

Kimentek az első levelek ezekről a díjakról. Kéri, hogy Jegyző úr összegezze, 

hogy miért van ez? Milyen törvényi előírás? Egy átfogó képet kér. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: 2013. szeptember 30.-ig volt rá lehetőség, hogy a 

műszaki átadást követően 90 napig rá lehessen kötni a szennyvízcsatornára. Aki 

ezt nem tette meg, a törvény úgy rendelkezik, hogy talajterhelési díj fizetésére 

kötelezett. 2013. október 1. és december 31. között elhasznált ivóvízre kell, 

hogy kivessük a talajterhelési díjat. A talajterhelési díj adó jellegű bevétel, 
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önbevallással kell teljesíteni. Ezért kapták a lakosok a tájékoztató levelet, 

amelyben szerepel az ügymenet. Amikor bekerülnek a bevallások a feldolgozás 

folyamán megállapításra kerülhet, hogy a lakosnak mentessége van és nem kell 

hogy talajterhelési díjat fizessen. Ilyen lehet például, hogy szennyvízgyűjtővel 

nem rendelkezik vagy hatósági engedéllyel épített zárt rendszerű 

szennyvíztárolóval rendelkezik. Van egy harmadik lehetőség, amely már a 

kivetett adó mértékét csökkentheti, ha rendelkezik szennyvíztárolóval és onnan 

szennyvízszippantás történt a számlán szereplő mennyiséggel csökkentjük a 

bevallott mennyiséget. Amennyiben a talajterhelés díj megállapítása után 

fizetési gond merülne fel, abban az esetben az adó csoporthoz lehet fordulni 

kérelemmel, amelyben részletfizetési kedvezmény kérhető. Az egyének anyagi 

és szociális helyzetére tekintettel járnak el és hoznak döntést. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Körülbelül hány családot érint? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Nem tud pontos számot mondani, még most van a 

feldolgozás. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Egyre többen tartanak kutyákat. Felmerült az a 

kérés, kérdés, hogy van-e az önkormányzatnak esetleg olyan területe, amelyet 

csak körbe kerítve, ezek a kutya tulajdonosok használhatnak? Műszaki 

csoporttal egyeztetve gondolkodhatnánk-e ezen? Esetleg a régi cselédlakások 

helye? 

 

Bere Károly polgármester: Azt a területet egy vállalkozó vette ki bérbe, 

géptárolásra. Átgondolja az ügyet. Benne is felmerült tavaly ez a kérdés. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Miért lettek a fák áthelyezve itt a kerékpárút 

mellől? 

 

Bere Károly polgármester: Dégáz felszólította az önkormányzatot, hogy 

helyezze át a fákat. Kért az önkormányzat egy állásfoglalást a Szolnoki 

Bányakapitányságról, aki megerősítette ezt a dolgot. Nem lehet gázvezetéken fa. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Elhanyagolt portákkal 

kapcsolatosan többen megkeresték a képviselő asszonyt, hogy nem veszik át a 

papírokat, nem lehet őket utolérni. Ha bemegy a közterület felügyelő, akkor 

azzal szabálysértést követ el. Nagyon rossz állapotban vannak ezek a házak. 

Átfújja a szomszéd portára a szél a cserepet, patkányok is előfordulnak. 

  

dr. Makai Sándor jegyző: Eljártak egy-két ilyen esetben, de sajnos nem volt 

eredményes. Ha megtalálják a tulajdonost, akkor kötelezést adnak ki, ennek az 

illető vagy eleget tesz vagy nem. Amennyiben nem tesz eleget a végrehajtást az 



 33 

önkormányzat költségére kell végrehajtani. Ezeknek a költségeknek a behajtása 

nehézkes és plusz anyagi teher az önkormányzatra. Ezt nem akarjuk. 

 

Bere Károly polgármester: Legsúlyosabb eseteket meg szokták oldani. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Május 10-én újra megrendezésre 

kerül a Családnap, amelyre mindenkit nagy szeretettel várnak. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjétől kérdezi 

meg, hogy a Béke utcai játszótér felülvizsgálata megtörtént-e? Nagyon rossz 

állapotban van a játszótér, mozog a torony. Ez a játszótér jelen pillanatban 

életveszélyes. 

 

 

Megérkezett Vida Imre képviselő tag 

A Képviselő-testület mind a 9 tagja jelen van. 

 

 

Turbucz Róbert a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője: A felülvizsgálat nem 

hivatalosan történt meg. Amikor az óvodában a játszótérbővítéssel kapcsolatban 

itt volt a Színrelép Kft. képviselője, megkérte, hogy szánjon egy kis időt, hogy 

megnézze a Béke úti játszóteret. Elmondta, hogy milyen szempontokat kell 

figyelni. Azt javasolta, hogy ami nem alkalmas a rendetetésszerű használatra azt 

körbe kell szalagozni, le kell zárni, ráírni, hogy használaton kívül, le kell 

fotózni. A játszótér karbantartási naplójának a mellékletét kell képeznie. Nem 

tudja, hogy erre van e pénz, hogy a közeljövőbe a felújítása meg fog- e történni. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Látta, hogy le van szalagozva, de letépik és 

ugyanúgy felmennek rá. Attól fél, hogy nagy baj történhet. 

 

Bere Károly polgármester: Lezárja azzal, hogy jövő héten visszatérnek rá és 

keresnek rá valamilyen forrást. 

 

Ezzel a nyílt ülést bezárja, a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.  

K. m. f. 

 

 

 

 

 Bere Károly                  dr.Makai Sándor 

polgármester                         jegyző 

 

 


