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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. március 26-án 16 óra 27 

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, Vida Imre képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
dr. Makai Sándor jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Bánfi Attila KLAPI intézményvezető, Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda 

vezetője, Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Ügyvezetője, Szabó Zoltán 

Füzes Tv képviselője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Szélpál Ildikó 

pénzügyi osztályvezető helyettes, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Vetési 

Istvánná tankerület igazgató, Joó Szabolcs Opus Team Kft. ügyvezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 

képviselővel határozatképes. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi 

pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket 

megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

34/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 

26-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Tájékoztató a KLIK és az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

munkájáról 

 Előadó: Vetési Istvánné tankerület igazgató, Bánfi Emil Attila 

 intézményvezető 

 

2. Kábel tévé tájékoztatása a városi közszolgáltatásokról, fejlesztési 

lehetőségekről 

 Előadó: Szabó Zoltán ügyvezető 

 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

 osztályvezető 

 

4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

 osztályvezető 

 

5. Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel igénybevételéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

 osztályvezető 

 

6. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. Gazdasági Program elfogadása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, Joó Szabolcs Opus Team Kft. 

 Ügyvezetője 

 

8. A Projektfelügyelet Kft.-vel történő együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. Vízterhelési díj tárgyévi mértékéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10. Bejelentések 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, 

hogy a madárinfluenzával kapcsolatosan voltak intézni valók, amit a hatóságok 

elvártak azt teljesítették. Reméli, hogy ez a zárlat hamarosan fel fog oldódni. 

Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek kérdése?  

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A tájékoztatásban szerepel, hogy március 13-án 

megbeszélés volt Balajti Józseffel, a hulladékudvar kialakítása kapcsán. Ezt egy 

nagyon fontos, megoldásra váró feladatnak tartja. Jegyző urat szeretné 

megkérni, hogy a tűzgyújtással kapcsolatosan tájékoztassa a városlakókat, mert 

nem mindenki nézi az internetet. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Kifüggesztéssel is megtörtént ez a tájékoztatás. 

 

Bere Károly polgármester: A holnapi napon várnak egy szakembert a 

hulladékudvarral kapcsolatosan. Balajti úr azt jelezte számára, hogy nem 

szeretne a hulladékudvar költségeibe beszállni. Egy új hulladékudvar nagyon 

költséges. A répaplacc területével kapcsolatosan folytat tárgyalásokat, itt 

alakítanának ki helyet, ahol ezt el lehetne helyezni. Ennek 30-100 ezer forintos 

költsége lenne. Ha a Kft. költségvetéséből ezt meg tudják oldani, akkor nem 

hozza a testület elé, ha szükséges, akkor a következő testületi ülésre elő fogja 

terjeszteni. Gondolkoznak más területekben is, de azok nehezen 

megközelíthetőek és a tulajdonviszonyok sem tisztázottak. A hulladékudvar 

kialakítása közel 20 millió Ft-os beruházás. Balajti úrral azt szerette volna 

megbeszélni, hogy ezekbe a költségekbe szálljon be. Ha a hulladékudvar 

elhelyezésére van valakinek ötlete, azt szívesen veszi. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Megkéri Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást a 

tűzgyújtással kapcsolatosan. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Ha előre tudta volna, akkor hozta volna a pontos 

jogszabályi hivatkozást. Van rá lehetőség, hogy belterületen a kerti hulladék, 
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avar, nyesedék elégetése megtörténjen október 1 és április 30 közötti 

időszakban. Az égetés során fel kell készülni az esetleg tűz tovaterjedésének a 

megakadályozására. Nem lehet elégetni veszélyes hulladéknak minősülő 

háztartási hulladékot vagy egyéb ipari hulladékot (tejfölös doboz, tejes zacskó 

stb.) Ha az időjárási viszonyok megfelelőek a nap meghatározott időszakában 

10:00-17:00 óra között elvégezhető az égetés. Ez a tűzgyújtás nem vonatkozik a 

külterületre és a tarlóégetésre, ezeknek szigorúbb szabályai vannak, 

katasztrófavédelem alá tartoznak. A honlapon az önkormányzat és a 

katasztrófavédelem tájékoztatása is megtalálható, a helyi újságba is bele fog 

kerülni, valamint az önkormányzati hirdetőtáblára is kikerült a tájékoztatás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend  

 

Tájékoztató a KLIK és az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

munkájáról 

Előadó: Vetési Istvánné tankerület igazgató, Bánfi Emil Attila intézményvezető 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti az előadókat. Szociális és Humánügyek 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

tájékoztatóban olvasható, hogy nagyon sok program van, amellyel igyekeznek a 

gyerekek életét minél színesebbé tenni. További jó munkát kíván. A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Köszöni a lehetőséget, hogy ezt a 

tájékoztatást elkészíthették, hiszen minden településnek fontos az itt elő 

gyermekek sorsa. Füzesgyarmat városában jó kezekben vannak a gyerekek, 

megelégedettségükre dolgozik az intézményvezető úr. A tantestület tagjai közül 

néhányan és az intézményvezető úr is kapott kitüntetést. Példaértékű a kapcsolat 

az iskola működtetője és a fenntartója között. Céljuk, hogy a pedagógusok 

elégedettek legyenek, mert ha ők elégedettek, az a gyerekeknek is jó. Nagyon 

sokat pályázik az iskola. Probléma, ami felmerült a gyermekeknél az a 

magatartási probléma. Ilyen problémák minden intézményben vannak. Ez a 

családi nevelésre vezethetőek vissza. Sokkal több nevelési kérdést kell a 

pedagógusoknak megoldani, mint régen. Hiába kevesebb a gyerek, a 

pedagógusok munkája nem lett könnyebb. Példaértékűnek tartja az EGYÜTT 

programot, amely egy személyiségfejlesztő, közösségépítő program. Az 

agresszió kezelésére jött létre. Bizottsági ülésen vetette fel Polgármester úrnak, 

hogy kiemelkedő szerepe van a lovas oktatásnak, mint választható testnevelés. 

Felajánlotta a segítségét, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumot 
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megkeresi, hogy közösen az Önkormányzattal, az egyesülettel egy olyan 

pályázati lehetőséget keressenek, amely hozzájuttatná a várost egy fedett 

lovardához.  

 

Bere Károly polgármester: Szeretné megköszöni, a tavalyi munkáját a tanuszoda 

kapcsán. Bízik benne, hogy az idei évben a beruházás megkezdődik. Szeptember 

óta nem érkezett hozzá panasz, sem az iskola, sem a szülők részéről. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Az anyagból azt hiányolta, hogy a füzesgyarmati 

iskolára mennyi pénzügyi forrás jut. Korábban volt olyan probléma, hogy 

patronra nem volt pénz. Ez csak itt volt, vagy más iskolában is? 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Talán egy hónap volt az átadás-átvételkor, 

amikor ez probléma lehetett. Nem a költségvetési számok mutatják meg, hogy 

az adott intézmény hogyan működik, hanem az, hogy minden programot 

támogatnak, amely az iskola pedagógiai programjában van, minden versenyre 

utaztatják a gyerekeket, fizetik a nevezési díjakat. Képviselő asszony is részt 

vett a füzesgyarmati iskola által rendezett megyei szépíró versenyen, amelyet az 

SNI-s gyerekeknek szerveztek. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Szeretné kiemelni, hogy a civil szervezetek és a 

szülők is sok támogatást nyújtanak. 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Ez az anyagban is kiemelésre került. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Füzesgyarmat azért is jár élen a járásban, 

mert példamutató az összetartás. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A költségvetés tervezésekor a 

Városgazdálkodási Kft. 125. 408. 000.- Ft-os költségvetéséből az iskolára 

23. 078. 000.- Ft van tervezve. Tételesen szerepel, hogy függöny, konyharuha, 

tisztasági meszelés stb. Melyik törvény szabályozza azt, hogy az iskolák 

mindennapi működését kinek kell finanszírozni? Kihez kell fordulni a tárgyi 

beszerzések ügyében? Ő is hiányolja a pénzügyi beszámolót, a 2013-2014-es 

költségvetést és a 2015. évi költségvetési tervezetet. Mennyi a Füzesgyarmatra 

eső pénzügyi forrás. Olyan tornaszőnyegei vannak az iskolának, amire Ő nem 

feküdne rá, a huzatokat már nem lehet kimosni, mert szétesnek, cipzár sincs 

rajtuk. A sajtóban hallotta, hogy a KLIK-nek nagy adósságai vannak. Mióta 

megtörtént a váltás iskolaszerek nem érkeztek központilag. Egyesületen 

keresztül kaptak labdákat és eszközöket. Sokszor vannak hiányosságok. 

Labdákra, röplabdahálóra, tornaszőnyegekre stb. lenne szükség. 
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Vetési Istvánné tankerület igazgató: A tulajdonosi szemlélet a vezérelv. Mindaz, 

ami az önkormányzat tulajdonában volt és ingyenes használatra átvett a 

tankerület, ha az elkopik, elromlik, akkor az önkormányzat az, aki pótolja. 

Nyilván ezt az önkormányzat és az intézményvezető úr tudja. Mindaz, amit a 

tankerület vásárol, azt már a tankerületnek kell pótolnia. Országos szinten a 

KLIK-nél adódó problémák a szakképzési területből adódtak, ennek a 

leválasztása folyamatban van. Intézményvezető úr fenntartással fogadta a KLIK 

létrejöttét, aki azt mondta bő egy 1 év után, hogy nem gondolta volna, hogy azt 

mondja, hogy jobb. Lesznek pályázati lehetőségek informatikai eszközökre, 

sportszerekre. 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Megerősíti azt a dolgot, hogy ebben a tanévben és 

az elmúlt tanév második felében nem voltak napi problémák. Az elején valóban 

voltak problémák, de ezek mára már rendeződtek. Más dolgok a szőnyeg, a 

zsámoly, azzal vannak problémák. Korábban pályázati úton sok informatikai 

eszközhöz jutottak, amelyek amortizálódnak és komoly anyagi befektetést 

igényelnek. A képviselő asszonyt is meg tudja abban erősíteni, hogy valóban 

eljutatta hozzá ezt az eszközbeszerzés iránti igényét. Ennek a teljesítésére a Kft.-

nek év végén már nem volt lehetősége. Ismételten fog lépéseket tenni ebben az 

ügyben. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: A képviselő asszony kérését annyival 

szeretné kiegészíteni, hogy a részükre el fogja juttatni azt a költségvetési 

keretösszeget, amely a tankerület, azon belül a füzesgyarmati iskola 

rendelkezésére áll. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A felesége révén ő is érintett. Előfordulnak napi 

problémák. Az ülés előtt rákérdezett ezekre a problémákra és azt a választ kapta, 

hogy már megoldódtak a korábban felmerült hiányosságok. Egy-egy 

anyagigénylésnél hosszú az átfutási idő. Technika órán karácsonyra akartak 

készíteni valamit, kértek hozzá zöld színű alapanyagot, ez jóval karácsony után 

kapták meg és nem zöldet, hanem barnát. Az iskolában ki lett helyezve egy 

panaszláda, de ez csak nagyon rövid ideig volt kint. Javasolja, hogy maradjon 

kint az a láda, és ha valakinek van valami építő kritikája, azt tegye meg. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Elmondja, hogy ki lehet rakni a ládát, de 

nagy problémának látja, ha ezek a problémák csak a ládán keresztül jutnak el 

hozzá. Majdnem mindent közbeszereztetniük kell, egy golyóstollat is. Próbálnak 

tartalékolni, hogy ez ne okozzon gondot. Ez a rendszer áprilistól változni fog, 

minden intézmény egy bankkártyával fog rendelkezni, amelyen lévő 

keretösszeggel az intézményvezető gazdálkodik. Többször is jelezte a 

minisztérium felé, hogy szeretnék a helyi vállalkozókat segíteni azzal, hogy 

náluk szerzik be az alapanyagokat. A KLIK-et is köti a közbeszerzési törvény. 
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Bánfi Attila intézményvezető: Ha valami akadozik, az nem azt jelenti, hogy 

nincs. Az adminisztráció sokszor okozott problémát. Az is előfordul, hogy a 

pedagógus egy nappal előtte szól, hogy neki valamire szüksége lenne. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az alsó tagozatosok technika felszerelése 

februárban érkezett meg az iskolába, aminek szeptemberbe kellett volna. A 

szaksajtóban olvasta, hogy rájöttek, hogy az a dolog nem működik, hogy az 

iskolában nincs egy forint sem. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Emiatt kerül bevezetésre a kártya. 

 

Bere Károly polgármester: Koncz Imre képviselő úrnak volt korábban egy 

felvetése, arról, hogy Vésztő város vissza szerette volna adni az iskola 

működtetését. Ennek a dolognak mi lett a vége? 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Még nem zárult le az ügy. Vésztő város 

sokkal több pénzt áldozott az iskola működtetésére, mint amennyit a törvény 

előírt számára, úgymond túlköltött rá. A törvény úgy szól, hogy a választást 

követő évben minden önkormányzat dönthet arról, hogy tovább működteti-e az 

intézményét. Ha nem az önkormányzat a működtető, akkor vannak bizonyos 

befizetési kötelezettségei. Mivel Vésztő nagyon sokat tett az állami támogatás 

mellé, azt szeretné megnézni, hogy hogyan járna jobban. Még nem derült ki 

mennyi az a az összeg, amit be kell fizetnie, ha nem ő a működtető. 

 

Vida Imre képviselő: Az emelt óraszámú testnevelés kapcsán elmondja, hogy 

úgy látja, hogy kevés a hely. Van egy tornaterem és a városi sportcsarnok, amit 

erre a célra lehet használni. A tornaterem kezd közösségi teremmé alakulni, és a 

sportolók a csarnokba szorulnak. Egy közösségi teremmel lehetne-e bővíteni az 

iskolát? Csökkenek a tanulói létszámok. 5-10 éves viszonylatban meg tudjuk 

tölteni az iskolát? A Kossuth utcai telephelyen a volt óvoda épületében oldják 

meg a testnevelést. A Hegyesi utcai iskolatelepre mindenképp szükség van. A 

Bethlen utcai technikai terem félig van kihasználva, el kellene gondolkozni, 

hogy esetleg kerüljön-e vissza az önkormányzathoz és más hasznosításra legyen 

kijelölve. 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Nem emelt óraszámú, hanem mindennapos 

testnevelésről van szó. Valóban vannak ezzel gondok, jövőre fogja elérni a 

maximum óraszámot. Lesznek olyan osztályok, akiknek délutánra fognak esni 

az órák. Az iskolának szüksége lenne egy aulára, mely egy közösségi hely 

lehetne. A 2006-os pályázat II. ütemébe be volt tervezve egy aula. A gyerekek 

létszámának csökkenésével csökkeni fognak a tanuló csoportok száma is. Idén 

került sor arra először, hogy egy évfolyamban két osztály indult. Jövőre 

valószínűleg ismét két osztály fog indulni. 3-4 év múlva előfordulhat, hogy 
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feleslegessé válik valamelyik feladat ellátási hely. Viszont az egész napos 

foglalkoztatás, azzal jár, hogy a gyerekek 7-8 fős csoportokban vannak 

foglalkoztatva és szükség van a termekre. Ahhoz, hogy ezeket a foglalkozásokat 

meg tudják tartani, a Hegyesi utcai iskolából be kell hozni a gyerekeket a 

Központi Iskolába, mert nincs elég terem. 

 

Vida Imre képviselő: Az uszodával kapcsolatosan mikor lehet valami 

biztosabbat tudni? Megoldaná a problémát, lehetne iskolán kívül úszást tartani. 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Számtalan más problémát felvetne. 

 

Bere Károly polgármester: Az új kormány megalakulása óta több probléma 

vetődött fel. Először nem találták a helyét, hogy hová kerüljön, most talán a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van. Másrészt Nemzeti Sportközpont 

vezetője lemondott, ez a két dolog nehezíti az ügyet. Az alpolgármester asszony 

vett részt azon a tárgyaláson, ahol megtették újra azt a felmérést, hogy milyen 

anyagi lehetőségeink vannak. Van egy kormánydöntés arról, hogy lesz uszoda 

Füzesgyarmaton. Van egy országgyűlés által elfogadott költségvetés, amibe be 

van tervezve az uszoda. Voltak itt mérnökök, akik felmérték a lehetőségeket, a 

tervek elkészítése zajlik. Ha lesz ezzel kapcsolatosan új információja, fogja a 

testületet értesíteni. 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Azt a kiegészítést szeretné megtenni a 

költségvetéssel kapcsolatosan a két képviselő asszonynak, hogy most már két 

költségvetésről van szó, a működtető oldaláról és a fenntartói oldalról. 

 

Bere Károly polgármester: Más településekhez képest, hogy áll a füzesgyarmati 

iskola költségvetése? Egy gyerekre vetítve kapunk-e annyi támogatást, mint más 

települések? 

 

Vetési Istvánné tankerület igazgató: Teljesen feladatfinanszírozású ez a dolog. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha neki szüksége van tárgyi eszközökre, 

akkor az intézményvezetőhöz kell fordulnia? 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Ez eddig is így volt. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor eddig ezeket miért nem kapta meg? 

 

Bánfi Attila intézményvezető: Volt az önkormányzat részéről eszközbeszerzés. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az egyesület által kaptak. 
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Bánfi Attila intézményvezető: Az egyesülettől is. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ő erről nem tudott, hogy a Kft.-től is 

kaptak eszközöket. A Kft.-nél 2014. évben be volt tervezve 500. 000.- Ft, de 

nem realizálódott belőle semmi. 

 

Bánfi Attila intézményvezető: 130-140 ezer Ft értékben kapott az iskola 

labdákat a Kft.-től. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megköszöni az utólagos tájékoztatást. 

 

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

tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen 

szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

35/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KLIK és az 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló tájékoztatóját 

elfogadta. 

 

Távozott Vetési Istvánné tankerület igazgató és Bánfi Attila intézményvezető 

 

Második napirend  

 

Kábel tévé tájékoztatása a városi közszolgáltatásokról, fejlesztési lehetőségekről 

Előadó: Szabó Zoltán ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Üdvözli az Ügyvezető urat. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság 

tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
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Bere Károly polgármester: Felkéri Szabó Zoltán ügyvezetőt, hogy röviden adjon 

egy tájékoztatást. 

 

Szabó Zoltán ügyvezető: A vállalkozás 1998 óta működik, amely működteti a 

kábel televíziót. Korábban egyéni vállalkozásként, 2004-től Kft. formájában 

működik. 2007-től internet szolgáltatással is foglalkozik a cég, ezzel 

párhuzamosan IP telefonnal. Kezdetben 3 fővel dolgozott a cég, mára már a 

létszám 13 főre bővült. 2005-ben megvásárolták a Körösladányi televízió 

hálózatot. 2013-ban összekapcsolták optikai kábellel a két várost, ez egy igen 

nagy projekt volt. A helyi televízióadásban megjelennek civil és kulturális 

programok, láthatóak a testületi ülések közvetítése, és egyéni hirdetések 

jelennek meg. Az idei év beruházása, hogy Füzesgyarmaton a keskeny sávú 

hálózatot szeretnék átépíteni, egy 16-20 millió Ft-os beruházásról van szó. Ezt 

augusztusig szeretnék befejezni. 

 

Bere Károly polgármester. Megköszöni a tájékoztatást és átadja szót a 

képviselő-testület tagjainak. 

 

Vida Imre képviselő: A bizottsági ülésen a közszolgáltatással kapcsolatosan 

elhangzott egy olyan információ, hogy az oktatási intézménynek és az 

önkormányzatnak ingyenes az internet. A minőségi problémák kezelése hogyan 

történik? Mennyire sikeres?  

 

Szabó Zoltán ügyvezető: Elmondja, hogy nem kapták meg a közszolgáltatói 

címet. A minőségi hiányt mire érti a képviselő úr? Televízióra, internetre? 

 

Vida Imre képviselő: Bármilyen problémáról is legyen szó, szóban, írásba, vagy 

személyesen történjen? 

 

Szabó Zoltán ügyvezető: Bármilyen úton megtörténhet. A bejelentést követően 

24 órán belül hozzá kell, hogy fogjanak a javításához. Az ingyenes internet 

szolgáltatással kapcsolatosan elmondja, hogy 2008 augusztusától a 

Polgármesteri Hivatal ingyenes internetet kap, 2009-től pedig az oktatási 

intézmény is. 

 

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

tájékoztatót, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

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

36/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kábel tévé városi 

közszolgáltatásokról, fejlesztési lehetőségekről szóló tájékoztatását elfogadta. 

 

Távozott Szabó Zoltán ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdasági Program elfogadása című napirendet 

szeretné, ha előre vennék. Ezután tárgyalnák a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat fejlesztési hitel igénybevételéről szóló napirendet. 

 

Harmadik napirend 

 

Gazdasági Program elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Joó Szabolcs Opus Team Kft. Ügyvezetője 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egy jól kidolgozott anyagnak tartja. A bizottság 5 igen szavazattal, 

egyhangúan támogatta a Gazdasági Program elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Az őszi várospolitikai fórumnak ez lesz a központi 

témája, ahol a lakosság részére is részletesen fogják ismertetni. A Gazdálkodási 

és Ellenőrző Bizottság is tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a Gazdasági Program elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri Joó Szabolcsot az Opus Team Kft. 

Ügyvezetőjét, hogy mondjon egy pár szót a Gazdasági Programról. 

 

Joó Szabolcs Opus Team Kft. Ügyvezetője: A Gazdasági Program 

megalkotásánál az volt a cél, hogy nem csak a kötelező elemek, hanem plusz 

elemek is kerüljenek bele. A településfejlesztés fontos elemei lesznek az uniós 

források. Ennek a programnak a bővítésére van még lehetőség. A pénzek 60 %-a 

gazdaságfejlesztésbe fog elköltődni, ezért az ipari terület, az ipari park 

kialakítása, fejlesztése nagyon fontos. A munkahelyteremtésre kell fókuszálni, 

ennek a feltételeit meg kell teremteni. Az önkormányzatnak bevétele is 

származhat a bérleti díjból. Ő ezt tartja a legfontosabb fejlesztésnek az 

önkormányzatnak iparűzési adót is generál és munkahelyeket is teremt. 
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Koncz Imre képviselő: Amikor elolvasta az anyagot, azt a megállapítást tette, 

hogy nem mertünk nagyot álmodni. Amik szerepelnek programok, azok mind 

minimálbéres fizetéssel járnak. A településnek pont az a gondja, hogy nincs 

vásárlóereje. Egy picit szembe is mennek egymással a programok és több olyan 

dolog is szerepel benne, amit korában már elutasítottak és valószínűleg nem is 

fog nyerni. Ez alatt érti a napelem parkot, a geotermikus energia programot. Úgy 

gondolja, hogy ezeket nem fogják támogatni, ha Paksnak a második üteme 

megépül. Úgy gondolja, hogy nagyobb ívű dolgokat is bele lehetett volna 

építeni. 

 

Bere Károly polgármester: Ő reálisnak tartja a programot. Az ipari területtel 

kapcsolatos terv még megyei szinten is az egyik legnagyobb fejlesztés. Közel 

1,2 milliárd forint lenne a TOP alapján a Füzesgyarmatra eső rész. Felvetődtek a 

HURO pályázatok is, amelyek pluszforrást jelentenének a településnek. 

 

Joó Szabolcs Opus Team Kft. Ügyvezetője: A paksi beruházás azért nem 

veszélyezteti ezeket a beruházásokat, mert az uniós kvóták Magyarországnak az 

energiáinak egy részét zöld energiákra kell kiváltania. Ezek a százalékok nőnek 

ciklusról ciklusra. Az ország ebben nagyon el van maradva, ebben a ciklusba ezt 

nagyon komolyan kell venni. 

 

Bere Károly polgármester: Ezeket a projekteket a legjobban a saját erő kérdése 

veszélyezteti. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Korábban elhangzott, hogy az iskolának szüksége 

lenne egy aulára. Az egyik egyesület is megkereste őt, hogy az iskolai 

programok miatt nem tudnak edzéseket tartani. Erre kellene valamilyen 

megoldást keresni. Felmerült benne, hogy talán a sportcsarnokot kellene 

bővíteni. Ha meglenne az aula, megoldódna a probléma. Ha erre lenne 

lehetőség, ezt is bele kellene venni a programba. 

 

Bere Károly polgármester: Felvetődött egy másik sportcsarnok építése a 

sportpálya környékén.  

Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja a Gazdasági Programot, az 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Gazdasági Programot 

elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  

37/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesgyarmat 

Város Gazdasági Programját (2014-2020) az előterjesztett formában és 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly 

 

Bere Károly polgármester: Megkérni Joó Szabolcsot, hogy a fejlesztési hitellel 

kapcsolatos napirend megtárgyalásánál maradjon itt. 

 

Negyedik napirend  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel igénybevételéről 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális Városrehabilitációhoz kapcsolódó 27 

millió forintos hitel felvételről van szó. 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: Egy elvi döntést kell hozni 

egy 27 millió Ft-os hitelről, itt nem szerepelnek részletes adatok, ha ez 

pontosítva lesz, ez visszakerül a testület elé. Ha ezt a hitelt nem veszi fel az 

Önkormányzat, nem tudja teljesíteni a már érvényes szerződéseit. A bizottság 

egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Joó Szabolcsnak, hogy mondjon egy 

pár szót ezzel a témával kapcsolatosan. 

 

Joó Szabolcs Opus Team Kft. Ügyvezetője: Van egy olyan kormányrendelet, 

amely szerint, ha az önkormányzatoknak van olyan beruházása, amely alul lett 

tervezve vagy nem fértek bele a tervezett forrásba 15%-ot kérhetnek pluszba a 

közreműködő szervezettől. Az eljárás során a műszaki ellenőr és a tervezői 

csapat és a projektmenedzsment az önkormányzattal közösen kidolgozza a 

többletforrásnak az okát, melynek dokumentálása bekerül a Dél-Alföldi Régió 

Központjába Szegedre, ezt jóváhagyják, ha ott jóváhagyták, akkor felkerül a 

Nemzetgazdasági Minisztériumba. Ha a minisztérium jóváhagyta, akkor felkerül 

a miniszterelnökséghez. A miniszterelnökség dönt. Szeptember 30-ig műszaki 
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átadással át kell adni. Addig meg kell születnie a döntésnek, véleménye szerint 

1-2 hónapon belül megszületi ez a döntés. 

 

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

fejlesztési hitel igénybevételéről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

38/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-5.1.1-12-

2013-0001 azonosító számú Szociális város rehabilitáció pályázaton nyert 

összeg kiegészítésére 27.000.000.-ft éven túli 2015-2016. évi törlesztésű 

fejlesztési hitel igénybevételét határozza el. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Stabilitási törvény szerinti kormányengedély 

megszerzéséhez az eljárást indítsa meg. 

 

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Távozott Joó Szabolcs 

 

Ötödik napirend 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

rendelet módosítását a bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag elfogadta a módosítást. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság: 400. 000.- Ft-os módosításról 

van szó, ezzel tudja az önkormányzat lezárni a 2014. évet. A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Szeretné kiegészíteni, a hozzászólást. 

Nem 400. 000.- Ft-os módosításról van szó, az csak a Polgármesteri Hivatalnál 

van. Összesen 108 millió Ft-os módosításról van szó. Az előterjesztés 2. oldalán 

látható, hogy ez az összeg miből tevődik össze. 

 

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

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló rendelet módosítását az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 1/2014. (II. 13.) rendelet módosítását a 

7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. 

 

(7/2015. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi 

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

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet- a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Hatodik napirend  

 

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A 

bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság: A bizottság egyhangúlag 

támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Nagyon jól indult a 2014. év, voltak 

pénzmaradványok a 2013. évről. Az iparűzési adóbevétel csökkent, kiadások is 

megnőttek. Ennek ellenére mégis maradt 12 millió Ft pénzmaradvány. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság: Szerepel benne egy 

nagyarányú vagyonvesztés, de ez a bizottsági ülésen kiderült, hogy abból 

adódik, hogy még nem került aktiválásra a szennyvízberuházás. Szó volt még 

arról, hogy a saját mezőgazdasági vállalkozások veszteségesek, ezeket kellene 

rendezni. 

 

Bere Károly polgármester: Nem olyan nagy ezeknek a vesztesége. A START 

közmunkaprogram keretében sok embert foglakoztat az Önkormányzat. Minden 

év elején úgy tervezik meg, hogy ne legyen benne veszteség. A következő 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottsági ülésre meg fogják hívni ezzel 

kapcsolatosan az érintett kollégákat. Javasolni fogja, hogy novemberben 

számoljanak be a testületnek az adott év tevékenységéről. Javasolja, hogy 

igyekezzenek a programban elszámolni a felmerülő költségeket. 

 

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

beszámolót, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

39/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a kincstári ellenőrzésről készült, a könyvvizsgáló által 

felülvizsgált rendelettervezetet legkésőbb 2015. május 31-ig terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:   2015. május 31. 

Felelős :   Bere Károly polgármester 

                 dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Hetedik napirend  

 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
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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: Technikai ügyletről van szó. 

A bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 

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

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

40/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy  

 

a) elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét 

képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, 

 

b) felhatalmazza a Polgármestert a határozat kivonatának megküldéséért és 

az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Nyolcadik napirend  

 

A Projektfelügyelet Kft.-vel történő együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Megkezdődött az új uniós fejlesztési ciklus. Részt 

vettek a Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényen, ahol bemutatták a 

Projektfelügyelet Kft.-t, akinek a feladata az lenne, hogy a különböző 

pályázatokat előkészítse és azt a megnyert pályázatokból fizetné ki az 

Önkormányzat. A Megyei Önkormányzat vállalja 2,5 %-ért, hogy menedzseli az 



 18 

Önkormányzat projektjeit. 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: A bizottság 3 igen 1 

tartózkodás és 1 nem szavazat mellett támogatta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Koncz Imre képviselő: Ő ebben a formában nem tudja elfogadni. Véleménye 

szerint ez az Önkormányzat számára kifejezetten káros és anyagi veszteséggel is 

járhat. A 4.1, 4.2, 4.3 pontban szerepel, hogy az Önkormányzatnak fizetnie kell, 

bizonyos esetekben. 

 

Bere Károly polgármester: Ebben az ügyben felvette a kapcsolatot a vállalkozás 

képviselőjével, a szerződésmódosításba jegyző úr is segédkezett. A 

vállalkozásnak az volt a gondja, hogy megtervezi nekünk és a végén nem őt 

bízzuk meg. Az Önkormányzatunk részéről pedig az a gond, hogyha 

közbeszerzést írunk ki, ne fizessünk kötbért. Az a megoldás született, hogy csak 

értesítenünk kell, hogy kiírtuk a közbeszerzési eljárást. Ha ezt nem teljesíti az 

Önkormányzat, csak abban az esetben van kötbér. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A 3. pontot átírtuk és kiegészítettük, illetve a 4.2 

pontban is történt módosítás, függővé tettük a közbeszerzési eljárástól a fizetési 

kötelezettségünket. Felvette a kapcsolatot a menedzserrel és megállapodtak, 

hogy erre a pontra is az vonatkozzon, mint a hármas pontra. Abban az esetben 

fizet az Önkormányzat kötbért, ha törvénytelenül jár el, de ez nem fog 

megtörténni. 

 

Bere Károly polgármester: Két projekt előkészítésében gondolkozott, az egyik a 

Városközpont rehabilitáció, a másik pedig a Hotel Gara gyógyászatának 

fejlesztése. A városközpont rehabilitációnál úgy gondolja, hogy nagy lesz a 

verseny. A gyógyászatra lenne forrás, ott egy komplettebb munkát várna el. 

Szóbeli egyeztetés alapján mindkettőt vállalták. A nagyobb beruházást a Joó 

Szabolcs ügyvezető úrral gondolta megoldani. A kisebb beruházásokat reméli, 

hogy a műszaki osztály meg tudja oldani. 

 

Koncz Imre képviselő: Az Önkormányzat elmondta, hogy mit szeretne 

módosítani, a kérdés az, hogy ők elfogadják-e. 

 

Bere Károly polgármester: Írásban is sor került az egyeztetésre. 
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Bere Katalin képviselő: Szeretné kérni, hogy a testület kapja meg a 

módosításokkal átvezetett megállapodást. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Természetesen ki fogjuk küldeni a holnapi napon. 

 

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

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazat mellett a határozati 

javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

41/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 

megállapodást köt a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és 

Felügyelő Kft.-vel a „Hotel Gara gyógyászatának fejlesztése” és a 

„Füzesgyarmat városközpont felújítása” projektötletek végleges kidolgozása 

érdekében, amennyiben az együttműködés keretein belül a Projektfelügyelet Kft. 

finanszírozza a teljes projektelőkészítés, tervezés (műszaki tervek, 

engedélyeztetés, megvalósíthatósági tanulmány stb.) teljes költségét. 

 

A képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Kilencedik napirend  

 

Vízterhelési díj tárgyévi mértékéről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

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: Minden fogyasztó 

tekintetében csökken a vízdíj. A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztés 

elfogadását. 
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. 

 

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

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot 

elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

42/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április l-től 

alkalmazandó vízterhelési díjakat fogyasztói szegmensenként az alábbi nettó 

árak szerint fogadja el: 

Lakossági fogyasztó:                           2,50.-ft/m3 ( rezsicsökkentett ) 

Önkormányzati fogyasztó:                  3,70.-ft/m3 

Hatósági díjas fogyasztó:                    5,60.-ft/m3 

Szippantott szennyvíz után:                8,30.-ft/m3 

 

Megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális Víziközmű-

szolgáltató Zrt részére küldje meg. 

 

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

Tizedik napirend  

 

Bejelentések 

 

Bere Károly polgármester: Kapott nemrégiben egy email-t, hogy az NVS 

pályázatokban pénzmaradvány maradhatott ki és valószínűleg gépjárműre tudna 

az Önkormányzat pályázni. A helyi civilszervezetek és az Önkormányzat is 

pályázhat. A bűnmegelőzés programok kapcsán lehet pályázni 100%-os 

támogatással a mezőőri szolgáltatáshoz kapcsolódóan terepjáróra pályázni. Attól 

tart, hogy a pályázat beadási határideje pár nap lesz, akkor polgármesteri 

döntéssel kerülne beadásra, természetesen, ha lesz rá lehetőség, a testület elé 

fogja hozni. Buszra is lehet pályázni, de az önkormányzatnál nincs falugondnoki 

szolgáltatás, így azt nem tartja esélyesnek. A civil szervezeteknek is körbe 

fogják küldeni ezt a lehetőséget. Javasolja a civil szervezeteknek, hogy az NVA-

s regisztrációt lépjék meg. 
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Ibrányi Éva alpolgármester: Szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy április 10-

én (pénteken) 18 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében, Nagy László 

püspök helyettes úr fog helytörténeti előadást fog tartani „A mi füzesgyarmati 

dialektusunk” címmel. Mindenkit vár szeretettel. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Aljegyző úrhoz fordulna azzal a kéréssel, hogy 

hallotta, hogy április hónaptól kerül sor a kutyák összeírására. Erről szeretne 

kérni egy tájékoztatást.  

 

Fehér László aljegyző: Többen is fordultak már azzal a hivatalhoz, hogy fogják-

e bírságolni őket, ha nem regisztrálják az önkormányzatnál a kutyájukat. Itt még 

nem került előírásra az ebek helyi regisztációja, de ezt meg kell tenni. Szeretne 

az Önkormányzat eb összeírást végezni valamikor április hónapban, még az 

ebek veszettség elleni védőoltását megelőzően. Az összeírás 8-10 

közfoglalkoztatottal meg tudják oldani. Minden ingatlanon nyilvántartásba 

fogják venni az ebeket, az oltást követően fog kiderülni, hogy mely kutyák nem 

lettek beoltatva és melyek nem rendelkeznek a kötelező chippel. Ez után fognak 

következni az esetleges szankciók. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Víziközmű Társulásnál az irodában van-e 

állandó személyzet, mert nagyon sokszor nem találnak ott senkit. 

 

Bere Károly polgármester: Ez mikori probléma? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ez például ma is így volt. 

 

Bere Károly polgármester: Múlthéten volt az ott dolgozóval egy elbeszélgetés, 

hogy igyekezzen minél többet ott tartózkodni. Köszöni a tájékoztatást és oda fog 

erre figyelni, hogy ne legyen probléma. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A jelzőtáblák sok helyen le vannak kopva, ezt már 

korábban is jelezte. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Ha a költségvetésben van erre keret, akkor 

nyilván megoldható. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kossuth-Árpád utca kereszteződésénél az út 

szélesítése megvalósult? A Kossuth utcán a központi buszmegállóban a fedett 

rész megvalósul? Volt egy olyan javaslata, hogy ami kimegy a városból szemét, 

az legyen mérve. Hány mérés történt? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Megtörtént a mérés minden szállítás alkalmával, az 

eddigi mérési jegyzőkönyvek nála megtekinthetőek havi összesítésben. 
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Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft ügyvezetője: 

A buszmegállóval kapcsolatosan elmondja, hogy elkészül, a mai nap lett 

lefestve, hétfőn fogják kihelyezni. A túloldali buszmegállót is szeretnék 

kicserélni. Az Kossuth-Árpád utca kereszteződésével kapcsolatosan elmondja, 

hogy a közfoglalkoztatási programoknak az anyagigény beszerzése 

megkezdődött, bízik benne, hogy 1 hónapon belül meg tudják csinálni. 

 

Vida Imre képviselő: Jelezte korábban, hogy az útvonaljelző táblák hiányoznak, 

ezeknek a pótlása megtörtént, ezt szeretné megköszönni. A szeméttelep 

rendbetétele is halad. A Kossuth utca végén a Szabadság tér felé nem volt 

tegnap közvilágítás, ezt jelezte a műszaki osztály felé. 

 

Bere Károly polgármester: 48 órán belül ki kell javítaniuk a hibát. 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A mai nap bejelentették a hibát. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Az ülés elején felvetődött a madárinfluenzával 

kapcsolatos zárlat feloldása, ha nem jön közbe újabb probléma, akkor április 

10.-e környékén a zárlat feloldásra kerül. 

 

Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy április 4-én eléri a 40 éves munkaviszonyt és nyugdíjba vonul. Kíván a 

testületnek, az intézmények vezetőinek további jó munkát a település fejlődése 

érdekében eredményes intézkedéseket. 

 

Bere Károly polgármester: Nagyon sok boldogságot és hosszú életet kíván. 

 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi ülés 

előreláthatóan április 30.-án lesz. Ezzel a nyílt ülést 18 óra 20 perckor bezárja.  

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

  Bere Károly        dr. Makai Sándor 

  polgármester                          jegyző 


