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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2014. május 29-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. 

 

Távol maradt: Vida Imre képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
dr. Makai Sándor jegyző, Détárné Molnár Andrea Szeghalmi Járási Hivatal 

vezetője 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda megbízott vezetője, Lévainé Homoki 

Éva HJVKKI igazgató, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője, Turbucz 

Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Szabó 

Lászlóné ESZI telephely-koordinátor, Licska Balázs Békés Megyei Hírlap 

képviselője 

 

Napirendekhez meghívottak:  

Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné 

szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Kiripóczki Istvánné 

Bölcsőde intézményvezető, Zsóri Tünde családgondozó, Németi József 

kérelmező, Bajiné Varsányi Zsuzsanna Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. ügyintézője 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu
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Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy jelen van 

8 képviselő. Vida Imre képviselő tag később fog érkezni. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Kiküldött napirendekhez az a kiegészítése 

van, hogy a Közalapítvány alapító okirattal kapcsolatosan lenne egy határozati 

javaslata. Zárt ülésre javasolja a szakmai díjra javaslat tételt. 

Mivel nincs más javaslat, kéri, hogy aki az ismertetett kiegészítéssel a nyílt ülés 

napirendjeit elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

és tartózkodás nélkül – a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

68/2014. (V. 29.) Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 

29-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. A megválasztott országgyűlési képviselő bemutatása 

 

2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester  

 

3. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

 Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

4. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról és Családi Napközi létrehozása  

 Előadó: Bere Károly polgármester, Kiripóczki Istvánné intézményvezető 

 

5. Az önkormányzat parkolási rendelettervezetének megtárgyalása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

6. A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 

térségében, utófinanszírozott pályázathoz támogatás megelőlegező hitel 

igénybevételének meghosszabbítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 

kiegészítő támogatás igénylése 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
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8. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületének 

szakszolgálati főigazgató pályázatának véleményezése 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9.  Beszámoló a Kastélypark Kft. 2013. évi munkájáról 

 Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

10.  Beszámoló a Városgazdálkodási Kft. 2013. évi munkájáról 

 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

11. Bejelentések 

 

11.1. Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 

11.2. A Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

11.3. A Batthyány-zug járdaépítési panaszáról döntés 

11.4. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési

 eljárásáról 

11.5. Ingatlanvásárlási kérelem 

11.6. Településrendezési terv módosítása 

11.7. Bűnmegelőzési terv elfogadása 

11.8. „Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért”

 Közalapítvány közhasznú jogállásának megtartása 

 

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

munkával kapcsolatban a kiküldött beszámolóból szeretné kiemelni, hogy sokat 

foglalkoztak Település Operatív Program forrásainak a felosztásával, amelyről a 

következő testületi ülésen lenne egy részletesebb beszámoló. Leadtak különböző 

projekt ötleteket. 2 része van ennek a dolognak, az egyik Település Operatív 

Program, amelyet a megyei önkormányzat bírál el, a másikat a járásnál. A másik 

érdekes dolog a Dr. Balogh Istvánnal kapcsolatos Stevia növény termesztése, ez 

egy édesítőszer, amelynek a termesztését a Debreceni Egyetem felkarolta. Úgy 

gondolta, hogy ebbe érdemes belépni a START közmunkaprogram kapcsán. 

Megtörtént a palántok beszerzése, június 21-én lesz egy konferencia ezzel 

kapcsolatosan. Ha megkapja a meghívót, akkor továbbítja a képviselők felé. Mai 

nap történt, hogy a Türr István Felnőttképző Intézettel megtörtént a tárgyalás, 

elmondták, hogy két hét múlva megtörténik a közbeszerzési eljárás beindítása a 

Közösségi Házzal kapcsolatosan. Reméli, hogy augusztus végére megtörténik a 

közbeszerzés és szeptemberben megkezdődhet az építkezés. Többször tárgyalt a 

Gyógyászat beindításával kapcsolatosan. Balogh András, dr. Balogh István 

testvére ki szeretné venni a gyógyászati részleget, addig nem tettek lépéseket, 

míg ez a tárgyalás nem történt meg. Jövő hétre ígérték a választ. Nekik van egy 

orvosi hátterük, Kecskeméten működtetnek egy hasonló gyógyászatot. Lehet az 

a feles megoldás lesz, hogy kevesebb óraszámban indítják be. 
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Mivel nincs több kérdés, vélemény rátérnek a napirendek tárgyalására.  

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

Első napirend 

 

A megválasztott országgyűlési képviselő bemutatása 

 

Bere Károly polgármester: Első napirendi pont lett volna a megválasztott 

országgyűlési képviselő bemutatása. Tegnapi napon telefonon jelezte képviselő 

úr, hogy nem tud részt venni az ülésen. Ígérte, hogy a következő testületi ülésre 

eljön. 

 

Második napirend 

 

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester  

 

Bere Károly polgármester: Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 

bizottság a beszámolót 3 igennel – egyhangúan - elfogadta. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Szomorúan látta a számadatokat, hogy sok 

gyermek szorul gyermekvédelmi segélyekre, a jövedelemhatárok is igen 

alacsonyak, hogy a családok ezeket a segélyeket igénybe vegyék. 37. 000.- Ft az 

egy főre eső jövedelemhatár. Jó lenne ezen változtatni, mint önkormányzat, 

testület, hogy csökkenjen ez a szám. Azoknak az intézményeknek, akik részt 

vesznek ebben nagyon fontos a munkájuk. 

 

Bere Károly polgármester: Iskolával kapcsolatos gyermek megelőző munka. 

Fog egy tájékoztató megbeszélést összehívni a közeljövőben. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja a beszámolót 

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 

69/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

 önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi

 feladatellátásáról átfogó értékelést elfogadja. 

 

 Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi

 kivonatot, az értékelést küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal

 Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

 Határidő:  2014. június 15. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Harmadik napirend 

 

Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mint minden 

munkahelyen itt is vannak problémák, de nem megoldhatatlanok. Vannak benne 

javaslatok, amire később vissza lehet térni, ha elkészülne az átvilágítási anyag, 

amit a júniusi testületi ülésre ígértek. Az előkészítés határideje, az önkormányzat 

belső ügye, de ezt a bizottság is támogatná. A bizottság egyhangúlag támogatta a 

beszámoló elfogadását. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Megköszöni a Képviselő-testületnek a bizottsági 

ülésen elhangzott javaslatokat, észrevételeket. Próbálnak a korszerűsítés további 

útjára lépni. Igyekeznek a javaslatokat megvalósítani. 

 

Bere Károly polgármester: A hivatal munkájával kapcsolatosan elmondja, hogy 

teljesen átalakult az elmúlt évben a Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatban. 

Új Jegyző lett. Hatékony és precíz munkát végeznek a kollégák, felgyorsult és 

hatékonyabb lett a munkavégzés, mint az elmúlt időszakban. Megköszöni a 

Jegyző úr és a hivatal összes dolgozójának a munkáját. 

 

Megérkezett Détárné Molnár Andrea Szeghalmi Járási Hivatal vezetője 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megkérdezi, hogy a gépjárművezetők nem 

közalkalmazottak? Mindegyik gépjárművezető közalkalmazotti státuszban van? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A köztisztviselőkről és a Polgármesteri Hivatalban 

ellátott  feladatról ad számot, nem az Ő irányítása alatt dolgoznak a sofőrök. 

Irányításukat Polgármester úr végzi. Tájékoztatásként mutatta be. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ki a munkáltatójuk? 

 

Bere Károly polgármester: Polgármester. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Jelenlegi gépkocsivezetők mind 

közalkalmazottak? 

 

Bere Károly polgármester: 2 fő közalkalmazott, 1 kolléga a Városgazdálkodási 

Kft.-nél dolgozik, 1 fő pedig közmunkás. 

Aki elfogadja a hivatali beszámolót kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

70/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

 Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló

 beszámolót. 

 

 Határidő: azonnal  

 Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Negyedik napirend 

 

Beszámoló a Bölcsőde munkájáról és Családi Napközi létrehozása  

Előadó: Bere Károly polgármester, Kiripóczki Istvánné intézményvezető 

 

Bere Károly polgármester: Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 

beszámolót a Bölcsőde munkájáról a bizottság elfogadta. Bővebben a Családi 
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Napközi létrehozásáról esett szó, amit szintén egyhangúlag támogatott a 

bizottság, hiszen nagyon fontos lenne a létrehozása. 

 

Bere Károly polgármester: Minden héten van egy szülő, aki megkeresi, hogy 

szeretné, ha a gyermekét felvennék a bölcsődébe. Nem gondolta, hogy ilyen 

népszerű lesz a bölcsőde a GYED extrával. Nagy feladat lesz, hogy hogyan 

tudják megemelni a dolgozói létszámot a bölcsődébe. Egy lehetőség erre a 

Családi Napközi, egyszerűbb az adminisztratív elszámolása. 10. 000 fő alatti 

településen nem lehet könnyen normatívát emelni. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Tárgyalta a bizottság. 

Volt egy olyan javaslat, hogy a hatósági feltételeknek való megfelelést az 

Önkormányzat biztosítsa. 

 

Bere Károly polgármester: Két ülés közötti intézkedése volt, hogy elkezdte a 

különböző jogszabályi megfelelések feltárását. 

 

Szabó László képviselő: Működésében mennyire hasonló illetve mennyiben tér 

el a jelenlegi bölcsődei ellátástól. 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Fehér László aljegyző úrnak és 

megkéri, hogy adjon tájékoztatást a kérdésben. 

 

Fehér László aljegyző: A Családi Napközi és a Bölcsőde közötti alapvető 

különbség, hogy a Családi Napköziben 14 éves korig lehet gyermekeket 

gondozni. Itt ugyanúgy 1-től 3 éves korig gondoznák a gyermekeket, mint a 

bölcsődében. Kicsit szabadabb a feltétel rendszere. A bölcsődei előjegyzés 

alapján 27 fő igényelte meg az ellátást, a férőhely csak 24 fős. Idei évben 

normatívát nem kapott az önkormányzat bölcsődei fejlesztésre, viszont 

létszámfejlesztést kapott. Bölcsőde épületében kerülne kialakításra, kisebb 

átalakításokat kell végezni. 2 fő lesz foglalkoztatva. Valószínűleg augusztusban, 

de legkésőbb szeptemberben fog beindulni a Családi Napközi. Ebben a 

napköziben 5 gyermeket tudnak fogadni. Azért célszerű, hogy a bölcsődében 

kerül kialakításra, mert ha az elkövetkezendő években kap az Önkormányzat 

normatívát a bölcsőde fejlesztésére, akkor ezzel tud élni. A Családi Napközi 

normatívája valamivel több, mint fele annyi, mint a bölcsődei ellátásnak. 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri Kiripóczki Istvánnét a bölcsőde vezetőjét, 

hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy hányan jelentkeztek idén, és hány 

gyermeket tudnak elhelyezni. 

 

Kiripóczki Istvánné Bölcsőde intézményvezető: Előre láthatóan szeptembertől 

14 hely szabadul fel, a gyerekek átkerülnek az óvodába. Erre a helyre 27 szülő 
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jelentkezett, hogy hozná a kisgyermekét. Ahol mindkét szülő dolgozik, jelen 

állás szerint 13. 24 gyermeknél a bölcsőde nem vehet fel több gyermeket. 

 

Bere Károly polgármester: Először a bölcsődei beszámolót szavaztatja meg. Aki 

elfogadja a bölcsődei beszámolót az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a beszámolót elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

71/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja

 a Bölcsőde munkájáról szóló beszámolót. 

 

 Határidő: értelem szerint  

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Családi  Napközi létrehozásáról 

szóló határozati javaslatot, a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság javaslatával 

kiegészítve, hogy a hatósági feltételeknek való megfelelést az Önkormányzat 

biztosítsa, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

72/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1-3 éves

 kisgyermekek napközbeni ellátására Füzesgyarmat, Mátyás u. 29 sz. alatti

 telephelyen „Picur” Családi Napközi néven, 5 fős családi napközit hoz

 létre. A családi napközi gondozó létszámát 2 főben határozza meg. 

 Létrehozásának fedezetét, a hatósági feltételeknek való megfelelést a

 2014. évi költségvetéséből, a működésének fedezetét normatív

 támogatásból és a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  

  

 Megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges műszaki átalakítást

 végeztesse el, és a bölcsőde működési engedélyének módosításával

 kapcsolatos eljárást indítsa meg. 
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 Határidő:  2014. június 1. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Ötödik napirend 

 

Az önkormányzat parkolási rendelettervezetének megtárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Legutóbbi testületi ülésen merült fel, hogy a fürdő 

előtti területen jogszerűen tudjunk parkolási díjat beszedni, meg kell alkotnunk a 

rendeletet a parkolás szabályozásáról és várakozási rendjéről. Gazdálkodási és 

Ellenőrző Bizottság tárgyalta. Átadja a szót bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: 2 módosító javaslat 

hangzott el. Az egyik, hogy a parkolási díj személygépkocsiknál 150.- Ft legyen 

óránként. Ezt a bizottság 2 igen és 1 ellenszavazattal szavazattal elfogadta. A 

másik javaslat Gara és a labdarúgó pálya előtti rész ne legyen fizető parkoló. Ezt 

a bizottság 1 igen és 2 ellenszavazattal nem támogatta. A rendelettervezetet 2 

igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Fizetős parkoló időszaka május 1.-től- szeptember 

30-ig minden nap 7: 00 - 20: 00-ig. A parkolás ingyenes október 1.-től április 

30.-ig. Fizető parkoló rész a Hotel Gara előtti bejárat, Kastélypark Fürdő előtti 

táblával jelzett terület, Kápolna előtti táblával jelzett terület, Lázár Gyula 

Sporttelep bejárata előtti terület. A módosító javaslat szerint az óradíj 

személygépkocsinál 150.- Ft, motorkerékpár 100.- Ft, autóbusznál 500.- Ft, mg-i 

jármű, vontató, pótkocsi esetén 500.- Ft. A napidíj személygépkocsinál 600.- Ft,  

motorkerékpárnál 300.- Ft, autóbusznál 1. 500.- Ft, mg-i jármű, vontató, 

pótkocsi esetén 3. 000.- Ft. A pótdíj pedig a gépjármű típusa szerinti díj 5-

szöröse a parkolási díjon felül. 

 

Szabó László képviselő: Erre már szüksége volt a városnak, hiszen eddig sokan 

az árokba parkoltak. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság által 

javasolt 150.- Ft-os díjat eredeti előterjesztésbe javasolja. 

 

Bere Katalin képviselő: Használható-e az étterem előtti fás rész? Ki üzemelteti a 

parkolót? Automatával vagy kézi beszedéssel történik a díjbeszedés? 

 

Bere Károly polgármester: Idei évben biztosan kézzel. A fás rész nem 

használható. 



 10 

 

Bere Katalin képviselő: Pontosan hány férőhelyet jelent? Jogszabály szerint 50 

parkolóhelyenként 1 mozgássérült parkolót kell kialakítani. Hol lesz? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Az üzemeltető, a  parkoló díj beszedője a Kastélypark 

Kft lesz. Ha a rendelet életbe lép, addigra el kell készíteni a parkoló helynél a 

felfestéseket és minimum az egy, de inkább kettő mozgássérült parkolót. Akkor 

fog kiderülni, ha a felfestés megtörténik. Kézi díjbeszedéssel kezdünk, ha a 

fejlesztésre anyagiak állnak rendelkezésre illetőleg indokolttá válik, akkor lehet 

más módszerű díjbeszedést alkalmazni. 

 

Bere Katalin képviselő: Mai napon vetődött fel, hogy ha valaki egész éves 

bérletet vásárolt, ha meg kell vásárolni május 1.-től szeptember 30.-ig a 

parkolási jegyet is, akkor az jóval megdrágítja a strandolási lehetőségét. Nem 

lesz e kivétel az éves bérlettel rendelkezők esetében? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Nem érkezett rá javaslat. Gondoltak a hetire is, havira 

is és az idényre is. Nem tudják kiszámolni, hogy hogyan érné ez meg az 

üzemeltetőnek. Egy évet meg kellene várni, akkor tudnánk az időszaki vagy 

havi bérlettel gondolkozni. Ha lesz rá javaslat és megfelelő számítási mód a 

rendelet mellékletét, ki lehet egészíteni. 

 

Szabó László képviselő: 10. § -ban a fizető parkolóban díjmentesen várakozhat, 

erre tenne javaslatot, hogy a Hotel Garában és a Panzióban szálláshelyet 

vásárlók részére. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: A Hotel Garánál akik éjszakát eltölteni jönnek a 

szállodának van a jobb oldali részén lejárat és van lehetőség belső parkolásra. 

Megállapodás kérdése, hogy azt a területet besorolják-e a díjmentesen 

várakozhat övezetbe vagy sem. 

 

Koncz Imre képviselő: Hotel Gara szóba sem jöhet. Szállodák saját parkolóiba is 

külön kell fizetni. Motel sem kivétel. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akik az üzletsoron szeretnének vásárolni 

és gépkocsival érkezik annak is fizetnie kell? 

 

Bere Károly polgármester: Rendelettervezet szerint fizetnie kell. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lakosság körében ezt tudatosítani kell, 

hogy díjat kell fizetniük a parkolásért. 
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Bere Katalin képviselő: Ki kellene jelölni ezt a területet mentes övezetnek. 

Viszont ez azt fogja eredményezni, hogy át fognak állni az autók. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Szoktak időpontot meghatározni, hogy meddig 

várhat. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Mikortól kerüljön bevezetésre a rendelet, mikortól 

lépjen hatályba? Június 1. nagyon rövid határidő. Lakosságot és a vendégeket is 

tájékoztatni kell. 

 

Bere Károly polgármester: Június 16. hétfő. A Gazdálkodási Bizottság javaslata 

étterem előtti fás részt ne lehessen használni, az üzemeltetést a Kastélypark Kft. 

részéről történjen, személygépkocsinál a díj 150.- Ft óránként. Kézi díjbeszedés 

történik. Akik szálláshelyet vesznek igénybe Füzesgyarmaton a Fürdő területén, 

Gara Hotelbe annak ingyenes legyen a parkolás.  

 

Aki elfogadja, hogy a Füzesgyarmaton megszállók ingyenesen parkolhassanak 

ezen a területen az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazattal, – tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

73/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta,

 hogy Füzesgyarmaton Gara Hotelben és a fürdőben megszállók

 ingyenesen parkolhassanak a részükre kijelölt, díjmentes területen. 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Aki elfogadja a rendelet hatálybalépésnek időpontjának a június 16.-át az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

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

74/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadta,

 11/2014. (V. 29.) önkormányzati rendeletének hatályba lépési időpontja

 2014. június 16. 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Aki elfogadja a rendelettervezetet a személygépkocsik 150.- Ft-os díjtételével, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazattal, – tartózkodás nélkül – az önkormányzati rendeletet 

elfogadta. 

 

(11/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a 

várakozás rendjéről– a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

Hatodik napirend 

 

A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 

térségében, utófinanszírozott pályázathoz támogatás megelőlegező hitel 

igénybevételének meghosszabbítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Sajnos nem érkezett meg a pénz és meg kell 

hosszabbítani a hitelt. Átadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság 

elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: 20 millió Ft-ról van 

szó. Ez egy uniós támogatás, amit a román fél szabálytalansága miatt nem 

tudunk lehívni. Az önkormányzatnak meg kell előlegeznie. Bízik benne, hogy 

egyszer majd megkapja ezt a pénzt az Önkormányzat.  A bizottság egyhangúan 

támogatta a határozati javaslatot. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mi az a szabálytalanság, ami ennyire gátolja a 

pénznek a lehívását? 

 

Bere Károly polgármester: Azt pontosan nem tudja. Magyar részről voltak 

különböző szabálytalansági gyanúk, azt megvizsgálták és megállapították, hogy 
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nem történt szabálytalanság. Román részről közbeszerzéssel, beszerzett 

eszközökkel kapcsolatosan vizsgálódnak. Szóban úgy tájékoztatta a román 

partner, hogy nincs semmi gond, írásban még ezt nem kapta meg. Tájékozódása 

szerint a legrosszabb eset, hogy a román részről elvonják a támogatást. A pénzt 

akkor kapjuk meg ha ez az eljárás lezárul. 

Aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

75/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 „Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete az OTP

 Bank Nyrt-nél fennálló 18.717.614,- Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú a

 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

 2013 ( HURO ETE) „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös 

 Sárréten, valamint Bors térségében „ HURO /1001/024/1.2.3 számú

 támogatás megelőző hitel lejárati időpontját kéri 2014. december 20.-ig 

 meghosszabbítani. A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő

 támogatásokkal történik. A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől

 számított legfeljebb 1 év.  

 A kamat megfizetése negyedévente történik. A képviselő-testület

 kötelezettséget vállal a hitel és járulékos költségeinek fentiek szerinti

 visszafizetésére, és a fizetési kötelezettség éves költségvetésbe történő

 betervezésére. A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az

 önkormányzat költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja 

 továbbá a projekt a  Magyarország-Románia Határon Átnyúló 

 Együttműködési Program 2007-2013 ( HURO ETE ) „ A határon átnyúló 

 kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében „ 

 HURO /1001/024/1.2.3 számú támogatási szerződés szerint elnyert vissza 

 nem térítendő   támogatás bankra történő engedményezését. Az ügylet

 egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti szerződés

 aláírására a polgármester kap felhatalmazást. A hitelfelvétel megfelel a

 2011. évi CXCIV. törvényben (stabilitási törvényben) foglaltaknak.” 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Hetedik napirend 

 

A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi 

kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Minden évben igényeltük az ÖNHIKI-t, most 

kiegészítő támogatásként hívják. Megvannak a feltételek, ami alapján meg 

tudjuk igényelni, úgy gondolja, hogy a pályázatot mindenképpen be kell adni. 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének megadja a szót. 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: 53 millió Ft-ot 

szeretnénk igényelni az államtól, ezt a bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A 2 fő pályakezdő köztisztviselő 

foglalkoztatása az itt lenne a hivatalnál? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Igen. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nyugdíjba megy valaki? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Nem. Létszámbővítésről van szó.  

 

Bere Károly polgármester: Jelenleg dolgozó személyekről van szó, akik 

munkatörvény könyvvel vannak foglalkoztatva. 

Aki támogatja a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

76/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata 52 904 ezer forint összegű vissza

 nem térítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2014. évi

 központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. 

 pontjában megállapított, rendkívüli önkormányzati támogatások keretére. 

 2014. évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 2.§. 

 (2) bek. c.) pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi 

 egyedi szempontokat és összegeket  jelöli meg: 

- Segélyfizetési kötelezettség                                                4 200  eFt 

- 2 fő pályakezdő köztisztviselő foglalkoztatása                   3 600  eFt 

- Iskola üzemeltetési kiadások                                             44 340  eFt  

- Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelez.    764  eFt     
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                                                                         Összesen:            52 904  eFt 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló 

adatszolgáltatást a pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz 

való továbbításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:   2014. június 30. 

Felelős:     dr Makai Sándor jegyző 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületének 

szakszolgálati főigazgató pályázatának véleményezése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

  

Bere Károly polgármester: Arról kell dönteni, hogy a testület véleményezi vagy 

nem véleményezi. Úgy döntött, hogy ez ügyben két ülés között nem hív össze 

testületi ülést, kikérte a képviselők véleményét is ez ügyben. Megadja a szót az 

Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A bizottság úgy döntött, hogy nem véleményezik, de a tájékoztatót 

elfogadják. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületének szakszolgálati 

főigazgató pályázatát a testület ne véleményezze, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

77/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai

 Szakszolgálatának főigazgatói pályázatát nem kívánja véleményezni. 
 
 Határidő:  azonnal 
 Felelős:   Bere Károly polgármester 
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Kilencedik napirend 

 

Beszámoló a Kastélypark Kft. 2013. évi munkájáról 

Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót Koncz Imrének. 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Kastélypark Kft. 

mérlegének, beszámolójának az elfogadásáról van szó. 6, 1 millió Ft 

veszteséggel zárta az évet. 3 határozati javaslat van. 2. határozati javaslat arról 

szól, hogy egy 2, 8 millió Ft-os támogatás visszafizetésétől tekintsen el az 

önkormányzat. A beszámoló elfogadása. A másik, amiről a legutóbbi ülésen volt 

szó a 2013. évi értékcsökkenés átvezetése, valamint a beszámoló elfogadása. A 

bizottság min a 3. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Bere Károly polgármester: Nem örül a 6, 1 millió Ft-os veszteségnek. Bízik 

benne, hogy az idei év jobban sikerül, mint a tavalyi. Egybe szavaztatja a 3 

határozati javaslatot. Aki elfogadja a 3 határozati javaslatot, kézfelemeléssel 

jelezze.  

 

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

tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a 3 határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

78/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos

 tulajdonában levő Kastélypark Kft 2013. évről készült üzleti beszámolóját

 elfogadja.  

  

 Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot haladéktalanul kézbesítesse a Kft. 

 részére.  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

H A T Á R O Z A T 

79/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos

 tulajdonában levő Kastélypark Kft. részére 2013. évben a  66/2013. 
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 (IV.23.)  önkormányzati határozatában biztosított 15 millió forint 

 kölcsönből a 2013. évben törlesztésre nem került 2,8 millió forint 

 visszafizetésétől eltekint. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat nyilvántartásából a kötelezettség

 kivezetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2014. május 30. 

 Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

H A T Á R O Z A T 

80/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

  

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a kizárólagos

 tulajdonában levő Kastélypark Kft.  2014. évi értékcsökkenés

 elszámolásának ellentételezésére megállapított 10, 5 millió forint

 összegű végleges pénzeszköz átadást módosítja úgy, hogy 7. 551. 223.-

 forintot a 2013. évi értékcsökkenés, a fennmaradó 2. 948. 777.-forintot a

 2014. értékcsökkenés ellentételezésre biztosítja. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a fentieket

 vegye figyelembe a tervezet összeállításakor, illetve az önkormányzat

 nyilvántartásaiban a támogatási jogcím módosításáról intézkedjen. 

 

 Határidő: 2014. május 30. 

 Felelős:   dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Tizedik napirend 

 

Beszámoló a Városgazdálkodási Kft. 2013. évi munkájáról 

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: 2 határozati javaslat van. Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kft. működési és 

szabályozási környezetén mindenképpen javítani kellene. Pénzfelhasználás 

elrendelése követhető legyen. A 2 határozati javaslat arról szól, hogy a 2.1 

millió Ft-tal többet használtak fel, a másik a beszámoló elfogadása. A bizottság 

mind a két határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Létrejött a Kft., van a közterület felügyelő, van 

egyéb olyan terület, amelyet mások igazgatnak. Kérdéssel fordul valahova,  

napokkal, hetekkel elcsúszik az intézkedés mire eljut az éppen aktuális 

ügyintézőhöz. Hatékonyabb együttműködésre lenne szükség. 

 

Bere Károly polgármester: Kommunikáció kérdése, meg kell oldani. Adott 

évben elfogadásra kerül egy költségvetés, azon belül kell gazdálkodni. Ha 

hirtelen jön egy plusz kiadás, arról dönteni kell, meg kell határozni mi testületi 

hatáskör és mi az ami ügyvezetői. Kér a képviselő asszonytól egy konkrét 

példát, amire konkrétabban lehet válaszolni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Főutca elég gazos. Mi az oka? Kihez tartozik? 

 

Bere Károly polgármester: Folyamatosan csinálják. 1-2 napig fordulhat elő. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ez a 2013. évről szóló beszámoló, 

ez volt a kezdő év. Felügyelő Bizottsági ülésen havonta, kéthavonta mindig 

átnézik a feladatokat. Játszóterek állapota, Egészségügyi ház előtti tető a 

galambokkal kapcsolatosan, kukák kihelyezése, csapadékelvezető árkok, 

káttyúzás, Művelődési Ház bontásával kapcsolatosan sok kérdés felmerült, úgy 

döntöttek, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésre hozzák vissza, hogy 

pontos adatokkal tudjanak szolgálni. Megköszöni a felvetést, hogy legyen 

felelős és írja alá valaki az intézkedést. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, miszerint az 

önkormányzat a tavalyi 2. 143 ezer Ft-os támogatás visszafizetésétől eltekint, 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 

81/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nek a

 többlet támogatásként 2013. évben igénybe vett 2 143 ezer forint

 visszafizetésétől eltekint. 
 
 Határidő: azonnal 

 Felelős: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot a Kft. 

beszámolójának elfogadásáról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

82/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a

 Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2013. 

 évi  számviteli törvény szerinti beszámolóját 543 001 eFt eszköz és 

 forrás egyező főösszeggel, és – 7 986 eFt mérleg szerinti eredménnyel,  

 valamint  elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 

 történő helyezését,  továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra,  hogy 

 intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele 

 iránt.  

 

 Határidő: 2014. május 30. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Szünet 

 

Tizenegyedik napirend 

 

Bejelentések 

 

11.1 Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 

 

Bere Károly polgármester: Technikai jellegű bejelentésről van szó. 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Koncz Imrének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Törvényi előírás. 

Ügyrendileg tárgyalta a bizottság, egyhangúlag támogatta a módosítást. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs 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 önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadta. 
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(12/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

– a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

11.2 A Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 

 

Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ügyrendi 

szempontból tárgyalták. Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

 

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

Sportbizottság elnökének. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal támogatta. 

 

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

elfogadja a Művelődési Ház alapító okiratának módosítását 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 

83/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi

 János Városi Könyvtár alapító okiratát 2014. június 1-ei hatállyal

 módosítja. 

 

 Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi

 CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

 államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése

 szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki. 

 

 Az alapító okirat 1. pontja Működési területe: alatti szövegezéséből 

 kiemelésre kerül az alábbi szövegrész:  

Mozgókönyvtári és közművelődési tevékenység esetében Bucsa, 

Ecsegfalva, Kertészsziget, és Körösújfalu települések. 
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 Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel: 

Telephelyei: 

- Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Kiállítás 5525. 

Füzesgyarmat, Kossuth u. 67 sz. hrsz.: 650/4 

- Tájház 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1 sz. hrsz. 2610 

 

 Az alapító okirat 5. pontjából kiemelésre kerül a „Feladatellátáshoz

 kapcsolódó funkciója: Kt. 18. § szerint önállóan működő”, valamint az

 Önként vállalt közfeladata alatti szövegezésből a „ - Mozgókönyvtári 

 és közművelődési tevékenység” szövegrész, 

 és kiegészül az alábbi francia bekezdésekkel: 

- Tűzoltó kiállítás működtetése  

- Helyi és országos rendezvények szervezése 

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

 Az alapító okirat 6. pont Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási

 jogviszonyok: alatti szövegezés az alábbiak szerint módosul: 

Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. XXXIII tv., egyéb foglalkoztatottak esetében a  

Munka Törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény az 

irányadó. 

 

 Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti. 

 

 Az alapító okirat 8./ vagyon : c) ingatlanvagyon kezelői joga  negyedik 

 francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

- Szitás Erzsébet Képtár és  

Tűzoltógyűjtemény Kiállítóhely  Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.  

 

 Az alapító okirat 9/ pontja az alábbiak szerint módosul  

 9/ Alaptevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat:  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott fő céljait 

nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
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- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 

elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 

információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek 

megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

- Szitás Erzsébet képtár,  

- Tájház 

- Tűzoltó Kiállítás 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

- szervezi a város közművelődési tevékenységét,  

- ellátja a művelődési ház, működtetését, 

- kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

- kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok 

közművelődési tevékenységét. 

 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

 

 Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 

 

 11./ Alapítás dátuma:  2002.07.01. 

 

 Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az érintetteket

 értesítse és gondoskodjon a változásoknak a kincstári alapnyilvántartáson

 történő átvezetéséről. 

 

 Határidő:  2014. június 15. 

 Felelős: dr. Makai Sándor jegyző  

 

 

11.3 A Batthyány-zug járdaépítési panaszáról döntés 

 

Bere Károly polgármester: A határozati javaslat szerint a Batthyány utcai zug 

leaszfaltozásra kerülne, így nem járnának a kerékpárokkal, motorokkal a járdán. 
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A kérelmezőnek ez nem megfelelő. Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 

1 nem szavazattal a levette a napirendjéről. A bizottság szerint semmilyen 

előrelépés nem történt, összeg sincs megjelölve, hogy mennyibe kerülne. 

 

Bere Károly polgármester: Járdaáthelyezés 100. 000.- Ft-ba kerülne, az 

aszfaltozás kb. 1 millió Ft. 

Suchné Szabó Edit képviselő: Abszurd helyzetté alakult az ügy. Valahogy meg 

kell oldani. Nem csekély összeg merült fel. 

 

Bere Katalin képviselő: Előző testületi ülésen azt a javaslatot tette, hogy 

komplexen kezelje a testület, a járda is át legyen helyezve, út is le legyen 

aszfaltozva, árok is rendbe legyen. 

 

Bere Károly polgármester: Árok meg lett csinálva. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Talán a lakosok is beleegyeztek, ha megvan a 

bejáró, akkor a járdaáthelyezésbe is bele egyeznek. 

 

Bere Károly polgármester: Közmeghallgatáson nem így nyilatkozott a két lakos. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Múltkori ülésre gondolt. 

 

Szabó László képviselő: Az Önkormányzatnak mindenképpen pénzbe fog 

kerülni. Ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen a járdaáthelyezésnek, az 

aszfaltozásnak és a vízelvezetés is meg kell történnie. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Támogatja Bere Katalin képviselő asszony 

módosító javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy kérjék a lakók hozzájárulását az 

aszfaltos úthoz. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Azt szeretné, ha békésen és a legjobb 

módon oldódjon meg az ügy. Az alpolgármester asszony javaslatával nem ért 

egyet. A közmeghallgatáson jelen lévő hölgy elmondta, milyen egészségügyi 

problémái vannak, Ő nem fog tudni fizetni. Mások is lesznek, akik nem tudnak 

fizetni, akkor újra kezdődik az egész vita. Szijjártó család megígérte, hogy 

anyagilag a járdaáthelyezésnek a finanszírozását vállalja vagy besegít. Az ügy 

úgy oldható meg, ha a járdát áthelyezik, az utat leaszfaltozzák. Ezt az 

Önkormányzatnak le kell nyelnie. 
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Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy egy jelképes összeget mindenki 

befizet. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor megint vissza kell térni erre a 

napirendi pontra. 

 

Bere Károly polgármester: Korábban úgy volt, hogy mindenki a saját gazdasági 

erejének a függvényében fizetett. 

Koncz Imre képviselő: Ezzel egy precedenst teremt a testület. Az önkormányzat 

leaszfaltoz egy egész utcát, ami nem volt betervezve. Mások is kérhetik ezután. 

 

Bere Károly polgármester: Az eredeti javaslat az volt, hogy az Önkormányzat 

helyezze át a járdát, azzal egészítené ki, hogy történjen meg az aszfaltozás is. 

 

Koncz Imre képviselő:Mennyibe kerül? 

 

Bere Károly polgármester: Az aszfaltozás 1 millió Ft. 

 

Koncz Imre képviselő: Azt is meg kellene határozni, hogy milyen forrásból 

történik a megvalósítás. 

 

Bere Károly polgármester: Kerüljön bele, hogy a testület megbízza a 

polgármestert, hogy keresse meg a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. 

Aki elfogadja a javaslatot az kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

ellenszavazattal tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

84/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta,

 hogy a Batthyány utcáról a zugba bevezető – Szijjártó Róberték családi

 háza mögötti – 25 méteres járdaszakasz áthelyezésre kerüljön a ház

 falától kijjebb, valamint a Batthyány utcai zugot leaszfaltoztatja. 

 

 Megbízza a Polgármestert, hogy keresse meg a feladat elvégzéséhez

 szükséges forrást a költségvetésben. 

 

 Határidő: értelem szerint   

 Felelős:  Bere Károly polgármester 
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11.4 Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési eljárásáról 

 

Bere Károly polgármester: Következő ülésen fogják részletesebben tárgyalni a 

Település Operatív Program keretében. Nagyon fontosnak tartja a Békés Megyei 

Önkormányzat a munkahelyteremtést és mezőgazdasági feldolgozóipart. 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

támogatja a bizottság az elfogadást. 

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

elfogadja Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési 

eljárásáról szóló 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 

85/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés 

Megye Területfejlesztési Programjának egyeztetési dokumentációját.   

 

Javasolja, hogy a végleges megyei területfejlesztési program elkészítéséhez 

vegyék figyelembe az Országos Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (2014-2020) végleges verzióját. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:        Bere Károly polgármester  

 

 

11.5 Ingatlanvásárlási kérelem 

 

Bere Károly polgármester: Németi József szeretné megvásárolni a 0147/5 hrsz.-

ú anyaggödröt. A múltkori testületi ülésen felmerült, hogy jelöljön ki az 

önkormányzat egy kutyafuttató területet. Az említett terület melletti rész lenne 

erre alkalmas. Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 

1 ellenszavazat mellett támogatja az ingatlanvásárlási kérelmet, azzal a 

kiegészítéssel, hogy készüljön értékbecslés, melynek díját a vevő fizesse. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Mire szeretné használni és mi ezzel a távlati célja? 

 

Németi József kérelmező: Egy szerencsés pályázat útján egy horgász tavat 

szeretne létesíteni. 2 fő foglalkoztatására lesz a pályázat kiírva. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatával 

módosított határozati javaslatot elfogadja 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 

86/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 szándéknyilatkozatot tesz, hogy Németi József Füzesgyarmat Bajcsy Zs. 

 u. 29. sz. alatti lakos kérelmére értékesíti 0147/5 hrsz. alatti b) jelű kivett 

 műv. ágú 1 ha 0622 m2 területű anyaggödör az ingatlanforgalmazó és 

 értékbecslő szakvéleménye alapján kialakított áron. Az értékbecslés díját

 a kérelmező fizeti. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az értékbecslés ügyében járjon el és a legközelebb 

 testületi ülésre terjessze elő a vételi ajánlatot, szándékot. 

 

Határidő:  2014. június 20. 

 Felelős:        dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Voltak kint Németi Józseffel és Szőke 

Szabolccsal megnézni a területet. Ez az egy terület merült fel, belterületen nem 

igazán érdemes, a kutyatartók sem szeretnének senkit sem háborgatni. 

 

Bere Károly polgármester: A másik határozati javaslat kapcsán volt egy 100. 

000.- Ft- körüli költség. Azt nem tenné fel szavazásra, mert az közmunka 

programba be tudják tenni. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Közterület felügyelővel egyeztetett abban is, hogy 

az önkormányzat udvarán lévő kutyák is átkerülhetnének erre a kijelölt területre. 

 

Bere Károly polgármester: Javasolja, hogy jelöljék ki a 0147/6 hrsz.-ú területet 

kutyafuttató létesítésére. Aki a javaslatot elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett és ellenszavazat nélkül – a javaslatot elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

87/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

 önkormányzati tulajdonban lévő füzesgyarmati 0147/6 hrsz-ú területet

 kutyafutattó létesítésére jelöli ki. 

 

 

11.6 Településrendezési terv módosítása 

 

Bere Károly polgármester: Legutóbbi testületi ülésen a Csák tanyai terület 

értékesítését, tanulmányozták a településrendezési tervet, kiderült, hogy nem 

igazán megfelelő a létesítmény létrejöttének, ezért szükséges a módosítás, 

kereskedelmi, szolgáltató területté minősítés szükséges. Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 

1 ellenszavazat mellett támogatta a javaslatot. 

 

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

elfogadja a település rendezési terv módosítását 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 

88/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a

 Polgármester két ülés között hozott döntését, azaz az önkormányzati

 tulajdonban lévő füzesgyarmati 0416/48 és 0416/70 hrsz-ú ingatlanokra

 vonatkozóan, a magántulajdonban lévő füzesgyarmati 0416/49 hrsz-ú

 ingatlanra vonatkozóan – a tervezett igények alapján - a

 településrendezési terv, ezen belül is az építési szabályzat és szabályozási

 terv módosítását határozza el. 

 

 Határidő: értelem szerinti 

 Felelős: Bere Károly polgármester 
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11.7 Bűnmegelőzési terv elfogadása 

 

Bere Károly polgármester: Füzesgyarmat szeretne pályázni a Polgárőr Város 

címre ennek egyik feltétele ennek a tervnek a megalkotása. Az előterjesztést 

Fehér László aljegyző úr készítette, bővebb tájékoztatásért, kérdéssel aljegyző 

úrhoz lehet fordulni. A napirend kapcsán beszélt a polgárőrséggel és a 

rendőrkapitánnyal, támogatják a terv elfogadását. 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki támogatja a bűnmegelőzési terv 

elfogadását 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 

89/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2014-2019. időszakra szóló
 Közbiztonsági Tervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és
 tartalommal elfogadja. 
 
 Megbízza a Polgármestert, hogy a tervet az érintettekkel ismertesse, és
 gondoskodjon a tervben foglaltak végrehajtásáról. 
 
 Határidő:  értelem szerint 
 Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

11.8 „Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért”

 Közalapítvány közhasznú jogállásának megtartása 

 

Bere Károly polgármester: Van egy bejelentése. Polgári Törvénykönyv 

módosult március 15.-én. Közalapítvány alapító okiratát módosítani szükséges. 

Arra kér egy felhatalmazást, hogy ha a Közalapítvány közhasznúsági 

jogállásának megtartásához szükséges módosítások elkészülnek, ezeket 

aláírhassa.  

Aki a javaslatot támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

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

90/2014. (V. 29.) Kt. hat.: 

 

 A képviselő-testület elrendeli a „Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló

 fiatalság továbbtanulásáért” közalapítvány közhasznú jogállásának

 megtartásához szükséges intézkedések megtételét. 

 

 Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben járjon el. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

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

bejelentés? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Ügyelet közbeszerzése, hogy áll? 

 

Bere Károly polgármester: Elbírálásra került és meg is lett kötve május 1.-ei 

időponttal. Ugyanaz a cég kapta meg, aki eddig volt. 40.-Ft-ot fizetni kell 

lakosonként, ez be is van tervezve a költségvetésbe. Korábban sok panasz 

érkezett. A többi településen nem kívánnak sokat ráfordítani erre a 

szolgáltatásra. Füzesgyarmaton ez nem okozott gondot. A többi polgármester a 

0.-Ft-ot szerette volna megtartani. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Nem volt más pályázó? 

 

Bere Károly polgármester: Debrecenből volt. 54-60 Ft-ra adta be. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Közmunkaprogrammal kapcsolatban szeretne 

tisztán látni. Foglalkoztatás újra indítása mikor és milyen létszámmal történik 

meg? 

 

Bere Károly polgármester: Holnapi nap választják ki az embereket. Június 2-től 

75 fő lesz foglalkoztatva, illetve 2-3 hete 44 fővel már elindult egy program. 

Augusztus 1-től indul egy 130-140 fős foglalkoztatás. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mennyi időre történik a foglalkoztatás? 

 

Bere Károly polgármester: December 31.-ig. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Kell az Önkormányzatnak valamilyen 

hozzájárulást fizetnie? 
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Bere Károly polgármester: A hosszú távú közfoglalkoztatáshoz igen, a másik 

kettőhöz nem. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Addig ezek az emberek milyen jövedelmet fogna 

kapni? Foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy megkapják a 3 hónapos 

munkanélküli támogatást? 

 

Bere Károly polgármester: Egyénenként változó. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Városközpontban több kuka elhelyezésére lenne 

szükség. 

 

Bere Károly polgármester: Felügyelő Bizottság és Polgármester úr is javasolta 

pár hete ezt a felvetést. Van jó néhány kuka, ami a napokban kerül kihelyezésre. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A város szélén található autómosós tábla, nagyon 

régóta ott rozsdásodik, ahhoz nem lehet hozzányúlni? Magánterület? Csúnya 

foltja a bejövő forgalomnak. 

 

Bere Károly polgármester: Magánterületen van, nem tudnak mit kezdeni a 

táblával. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Kapott egy emailt, hogy ha a civil szervezetekkel 

kapcsolatos programokat szeretnének feltölteni a honlapra, akkor már nem 

Molnár László informatikushoz, hanem Jegyző úrhoz kell küldeni. Ez miért 

változott meg? Miért volt erre szükség? 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Nem véleményezi, hanem hozzájárul. Polgármester úr 

bízta meg azzal, hogy kövesse figyelemmel és tudja, hogy mikor mi jelenik 

meg, mi jelenhet meg és hol. Mióta ez bevezetésre került, senki nem került 

visszautasításra. Lehet Molnár Lászlóhoz küldeni, minden nap egyeztetnek és 1 

napon belül felkerül. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Nem történt meg.  

 

dr. Makai Sándor jegyző: Melyik? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Faültetés, valamint a Nők Egyesületének 

programja. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Erről nem tud. 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Átküldte Molnár Lászlónak. Napokig nem kapott 

választ. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Meg fogja nézni és gondoskodik róla, hogy jelenjen 

meg, de nem tudja elképzelni a mulasztást. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Néhány kérést szeretne tolmácsolni. 

Amikor folynak a testületi ülések, Polgármester úr foglalja össze pár mondatban 

az előterjesztést, mert nem mindenki tudja elolvasni az anyagot, bár tudják, hogy 

hozzáférhető. Szeretnék érteni, de nem tudják a hátterét. 

 

Bere Károly polgármester: Igyekszik nagyobb figyelmet erre fordítani. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Utcák, utak karbantartására lesz e módja az 

Önkormányzatnak? Étkező, Reál elé kanyarodva nagyon nagy lyukak vannak. 

Árpád utcán van nagyon sok, Széchenyi utcáról a Szabolcs utcára lekanyarodva, 

Kossuth utcáról az Árpád utcára lefordulva egy kocsi fér csak el, anélkül, hogy 

valamelyik ne menjen bele a gödörbe. Újtemető bejáratánál, valamint a fürdő 

előtt a buszmegálló melletti rész. Falatozóhoz bemenő út. Nagyon nagy lyukak 

vannak. 

 

Bere Károly polgármester: Nem régiben bízta meg Turbucz Róbertet ennek a 

felmérésével. 5 millió Ft van betervezve útfelújításra. 

  

Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője: 

Polgármester úrtól egy- két hetes időtartamot kért. A közterület felügyelőtől is 

kapott egy listát. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Gacsári utcán nagyon sok kátyú van. 

 

Bere Károly polgármester: Elkezdték a Viziközművel való tárgyalást, megbízták 

a műszaki szakértőt és pont a Gacsári utcára van egy javaslat, hogy az egészet 

leaszfaltozzák. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lakossági kérést továbbítana. 

Városközpont épül, szépül. Központon kívül élő lakosság jelezte, hogy szeretné, 

ha a szépítés, virágosítás rájuk is kiterjedne. 

 

Bere Károly polgármester: Az Önkormányzat csak a központot tudja felvállalni. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akinek a portája két utcára nyílik, idős 

egyedülálló, mindkét részt nem tudja rendben tartani. 
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Bere Károly polgármester: Közmunkaprogram kapcsán, minden évben szoktak 

embert adni a Családsegítőnek, és oda be lehet szólni és megcsinálják azokat a 

területeket. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kossuth utca 95. szám alatt van egy 

gyümölcsös kert, nagyon elhanyagolt terület, égig ér a gaz. 

 

Bere Károly polgármester: Közterület felügyelőnek kell ezt jelezni. 

 

Bejelenti, hogy a következő testületi ülés június 26.-án lesz. Ezzel a nyílt ülést 

bezárja, a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.  

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bere Károly                  dr. Makai Sándor 

polgármester                          jegyző 

 

 


