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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. április 29-én 16 órai
kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva képviselő, Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné
Szabó Edit képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, Zs. Nagy Sándor
képviselő.
Távol maradt: Vida Imre képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
dr. Makai Sándor jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Kovács Márton Kastélypark Kft.
Ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.
Ügyvezetője
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné
szociális csoportvezető Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Túri János tűzoltó
őrnagy, dr. Szabó Tamás ügyvéd, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető,
Kovács Krisztián tűzoltó alezredes
Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8
képviselővel határozatképes. Vida Imre képviselő jelezte, hogy a mai ülésen
nem tud részt venni. A meghívóban megjelölt 2 napirendet zárt ülésre javasolja.
A kiküldött napirendeken kívül a Bölcsődei gondozási díj meghatározása
napirendnél megtárgyalni javasolja a Bölcsőde Szakmai Programjának
módosítását. Két pályázattal kapcsolatos anyag érkezett. A nyári
gyermekétkeztetési pályázatról döntés, valamint a gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról döntés. Kéri, hogy
aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket
megtárgyalásra elfogadta.
HATÁROZAT
46/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 29-i
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő
tűzvédelmi helyzetéről
Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy
3. Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója
Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd
4. Bölcsődei gondozási díj meghatározása, Bölcsőde Szakmai Programjának
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Gazsóné
Kovács Andrea bölcsődevezető
5. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.
beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető
6. A Kastélypark Kft. beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető
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7. Kastélypark Fürdő Kft. ügyvédi és vendéglátó vállalkozói megkeresése
Előadó: Bere Károly polgármester
8. Bejelentések
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Füzesgyarmat, Petőfi u. 15. szám alatti ingatlan közterületté
nyilvánítása
Előadó: Bere Károly polgármester
Füzesgyarmat, 0723/169. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra
értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
A 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Pedagógiai Szakszolgálatok vezetői pályázatainak véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Pedagógiai Szakszolgálat alapdokumentumának módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Füzesgyarmat, Béke utca területrendezése
Előadó: Bere Károly polgármester
Nyári gyermekétkeztetési pályázatról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja,
hogy az április 11-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület bálján való részvétel során,
nem csak a bálozásról szólt. Sor került az ÖTE közgyűlésére, eddig Ő látta el az
elnöki tisztséget, összeférhetetlenségi szabályok miatt lemondott erről a
tisztségről, Lázár Lajos vette át az elnöki pozíciót. A törölköző gyárral
kapcsolatosan Molnár Zoltán úr jelezte, hogy a pályázatot benyújtották, 30
napon belül születik döntés arról, hogy támogatják-e és mekkora összeggel. A
Rendőrség Napja alkalmából Nagy Tamás r. főtörzszászlós urat jutalomba
részesítette. Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek
kérdése?
Zs. Nagy Sándor képviselő: Az orvosi ügyelettel kapcsolatosan történt
valamilyen változás?
Bere Károly polgármester: Régóta zajlik ennek kapcsán a közbeszerzés. A
jelenlegi szolgáltató megfelelő szinten látja el a tevékenységet, viszont csak egy
ideiglenes szerződéssel rendelkezik. A másik dolog pedig az, hogy megfelelő
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legyen az összeg, amit fizetnek érte. Dévaványa kilépett, már nem ehhez a
területhez tartozik. Vésztő szeretné, ha ott mentőtiszt látná el ezt a feladatot.
Véleménye szerint jogszabály nem engedi ezt a lehetőséget.
Suchné Szabó Edit képviselő: Szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy Május 1
napjától fog módosulni az ügyelet telefonszáma. Ezen túl a 104-es
telefonszámon lehet elérni az ügyeletet.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta.
Megadja a szót a bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mind a két bizottság
támogatta az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki
elfogadja a 11/2015. (I. 29.) önkormányzati határozatának végrehajtási
határidejének módosítását az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
47/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (I. 29.)
önkormányzati határozatának végrehajtási határidejét 2015. július 1 napjára
módosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. július 1.
dr. Makai Sándor jegyző

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a jelentés a lejárt határidejű
határozatokról, az kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
48/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Második napirend
Tájékoztató a Szeghalmi Városi Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi
helyzetéről
Előadó: Túri János tűzoltó őrnagy
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Túri János tűzoltó őrnagy úrnak.
Túri János tűzoltó őrnagy: 2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII.
törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság állami irányítás alá
került. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik a Szeghalmi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
és a Gyomaendrődi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. A Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnoksághoz 12 település tartozik közel 42000 fő lakossal.
Csökmő, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány,
Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Újiráz, Vésztő és Zsadány települések. A
kárestek száma az előző évekhez képest 50%-kal csökkent. 2014-ben 177
esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területükről, összesen pedig
194 esethez vonultak ki. 57 alkalommal műszaki mentést hajtottak végre, 120
alkalommal tűzesetnél avatkoztak be, 17 alkalommal vonultak másik
szervezetnek segítségnyújtásra. 45 esetben érkezett téves jelzés, elsősorban
automatikus tűzjelző berendezéstől. Az Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 15 alkalommal vett részt káresemény felszámolásában, ahol komoly
segítséget nyújtottak a hivatásos erők számára. Bebizonyították, hogy a
káresetek alkalmával képesek érdemben segíteni a hivatásosok munkáját. A
Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltóság közel 700. 000.- Ft értékben kapott
különböző felszereléseket. A nyertes pályázat eszközeit (3 pár védőcsizma, 3 pár
védőkesztyű, 1 db dugólétra, 1 db menekülőkámzsa, 1 db bontóbalta és 2 db
mászóöv) a továbbképzéseket, oktatásokat elvégezték. A csapadékos
időjárásnak is köszönhetően összesen 32 alkalommal vonultak saját területen
szabadtéri tűzesethez. A Henkel Kft.-nél megalakult a létesítményi tűzoltóság,
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naponta 4 fő van szolgálatban. 2014-ben Füzesgyarmat településen 30 esetben
vonultak káreseményhez. (13 db műszaki mentés, 17 db tűzeset). A Szeghalmi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági
referensek (5 fő). A közbiztonsági referens egy nagyon fontos kapocs a
polgármester és a katasztrófavédelem között. 2 fő 2014. július 1-én sikeres
vizsgát tett. Feladatul kapták a vízfolyások kockázati ellenőrzése,
vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzéseket. A Szeghalmi Járás illetékességi
területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági referenseinek
segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök. A Szeghalmi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó
eszközök az E-ON, DÉMÁSZ és az önkormányzat közreműködésével, a
közbiztonsági referensek bevonásával felmérésre kerültek, ezeknek az 50%-a
működik. A lakosság felkészítése kiemelten fontos feladat. 2014. október 20-22.
Füzesgyarmat, Vésztő, Körösújfalu, Bucsa, Kertészsziget településeken a
települési polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai
egységekbe beosztott állomány felkészítése és a riasztó őrsbe beosztottak
riasztási gyakorlata került végrehajtásra összesen 154 fővel. 2014. évben több
alkalommal került végrehajtásra törzsgyakorlat (Országos, Megyei, HVB),
melyen a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetői állománya vett
részt. Lehetőséget biztosítanak középiskolás diákok számára, hogy közösségi
szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék.
2014. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített
közösségi szolgálatot. A Járási mentőcsopotok közül itt a Sárrét Mentőcsoport
(SMCS) 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos. Szabó Péter tű.
zls. a SMCS parancsnoka. A mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése,
valamint a mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került
2014. október 7-én Dévaványán. 2014-ben a tűzoltó-parancsnokság 2 db
gépjárműfecskendővel és 1 db korszerű (2013-ban rendszerbe állított) Renault
Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető feladatait. A járművek,
szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó
rendelkezések alapján készítetett éves ütemterv szerint megtörtént. A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely a több árvízi
védekezés során bevetésre is került. 2014. évben 26 db R13-as védőruha és 15
fő gépjárművezető Heros Smart típusú könnyített védősisak állt rendelkezésre
napi használatban. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elhelyezését
biztosító laktanyaépület tetőszigetelése 2013. év második felében illetve 2014 év
első felében megtörtént. A szertárban elavult teleszkópos kapuk helyett 8 új
korszerű szekcionált kapu lett beszerelve. A személyi állományból 5 fő tartozik
a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló nehéz városi kutató és mentő
képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe, akik külfödön is
teljesítenek szolgálatot. A tavalyi évben ismételten megrendezésre került a
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Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi
szakmai verseny Szeghalmon, ahol a Szeghalmi HTP „B” szolgálati csoportja
végzett az élen. Együttműködési megállapodást kötöttek a Füzesgyarmati
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melynek értelmében rendszeresen ellenőrizték
szakmai munkájukat, tanácsokkal, segítséggel látták el őket. Együttműködési
megállapodást kötöttek a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi gyára
létesítményi tűzoltóságával, melynek értelmében rendszeresen ellenőrzik
szakmai munkájukat, tanácsokkal, segítséggel látják el őket. 2014. május 1-től a
hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljes személyi állomány a 10M típusú
gyakorló öltözetet viseli. 2014-ben első alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság „ÉV SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés.
Hajdú Sándor tű. ftörm. füzesgyarmati lakos érdemelte ki a 2013. év „Év
Tűzoltója” elismerést. Szintén első alkalommal került megrendezésre a
Szeghalmi Tűzoltó Horgászverseny, melyből hagyományt kívánnak teremteni.
Elek Imre tű. törm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a BM OKF
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert szabadnapján egy égő
házból segített sérülteket kihozni és ellátni a mentők kiérkezéséig. Kovács
Zoltán tű. ftörm. szintén füzesgyarmati lakos, hősies helytállásért érdemjelet
vehetett át a BM OKF Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert
szolgálati ideje alatt egy garázstűznél 1 db 11,5 kg-os PB gázpalackot hozott ki
az égő helyiségből. Fehér Sándor tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet
vehetett át a Főigazgató Úrtól, mert egy közlekedési balesetnél nyújtott
segítséget szabadnapján, majd Bátorságért Érdemjelet vehetett át a
Belügyminiszter Úrtól, mert szolgálati ideje alatt egy garázstűznél 2 db 11,5 kgos PB gázpalackot hozott ki az égő helyiségből. A hagyományoknak
megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas találkozó. Az
előző évben is megtartották az állomány gyermekei számára szervezett
Mikulásnapot. A működési területen előírt testületi beszámolókat megtartották.
Számtalan alkalommal tartottak bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek
számára. Ezúton szeretné megköszönni a közbiztonsági referensnek a segítő
munkáját.
Ibrányi Éva alpolgármester: Az elért sikerek a kemény munkának köszönhetőek,
ehhez szívből gratulál. Nagyon fontosnak tartja a munkájukat, büszkeséggel tölti
el, hogy az országos mentőcsapatba is bekerült 5 fő, amely azt jelenti, hogy
nyilván nagyon jól képzettek ezek az emberek. Megkérdezi, hogy lesz-e nyíltnap
májusban a tűzoltóságon, hogy az óvodás gyerekek el tudjanak menni.
Túri János tűzoltó őrnagy: Köszöni a dicsérő szavakat. A HUNOR
mentőcsapattal kapcsolatosan elmondja, hogy valóban nagyon nehéz bekerülni.
Most nem kerül megrendezésre olyan nyílt nap, mint amikor 125 éves volt a
tűzoltóság, de mindenkit szeretettel várnak, aki előzetesen bejelentkezik.
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Bere Károly polgármester: Szintén megköszöni a tűzoltóság munkáját.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a Szeghalmi Városi
Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta.
HATÁROZAT
49/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Városi
Tűzoltóság településünket érintő tűzvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Távozott Kovács Krisztián tűzoltó alezredes és Túri János tűzoltó őrnagy

Harmadik napirend
Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója
Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd
Bere Károly polgármester: Korábban már tárgyalta a testület, akkor sajnos nem
fogadta el a testület a tájékoztatót. A Szociális és Humánügyek Bizottság
tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A
bizottság 4 fővel támogatta a tájékoztató elfogadását. Megkérdezi, hogy kapnake visszajelzést a szolgáltatást igénybevevők? Hol lehet erre jelentkezni? A
jövőben milyen terveik vannak? Továbbra is lehet-e az irodához fordulni és
ingyenes lesz-e?
dr. Szabó Tamás ügyvéd: Egy nagyon jól működő Egészségfejlesztési Iroda a
füzesgyarmati, főleg úgy, hogy nincs mögötte egészségügyi intézmény. Az
Egészségfejlesztési Iroda továbbra is működni fog két okból is. Az egyik, hogy a
pályázat elő is írja a további működést. A másik, hogy véleménye szerint erre
továbbra is igény lesz. Az állam támogatni fogja az EFI irodák működését. A
programok mennyisége függ attól, hogy mennyi támogatást fog kapni az iroda,
amit jelenleg nem tud, de lesznek továbbra is programok szervezve. A
szolgáltatás továbbra is ingyenes lesz. Egy olyan szolgáltatásuk van, amelyről
visszajelzést kell, hogy nyújtsanak az embereknek az egészségügyi állapot
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szűrés. A kiértékeléseknek el kellett készülnie, elképzelhető, hogy nem jutott el
még mindenkihez, de mindenki meg fogja kapni.
Bere Károly polgármester: Az elmúlt két hónapban sokat foglalkozott ezzel a
programmal, hogyan lehetne plusztámogatásokat kapni. Május 12-én fog
tárgyalni arról, hogy milyen támogatások várhatóak. 18 millió Ft-os összeget
igényeltek erre az évre. A Hotel Gara gyógyászatával szeretné összekötni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A tavalyi Családnapon is részt vett
az iroda az idei rendezvényen is jelen lesznek, amely május 9-én lesz, szeretettel
várnak mindenkit.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki
elfogadja az Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatóját, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
50/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat
Város
Önkormányzatának
Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatóját elfogadta.

Képviselő-testülete

az

Távozott dr. Szabó Tamás ügyvéd

Negyedik napirend
Bölcsődei gondozási díj meghatározása, Bölcsőde Szakmai Programjának
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Gazsóné Kovács
Andrea bölcsődevezető
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta.
Megadja a szót a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A
bizottság egyhangúlag az a) verziót támogatja, miszerint 0 Ft-ban legyen
megállapítva a bölcsődei gondozási díj.
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Bere Károly polgármester: Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság is tárgyalta.
Megadja a szót a bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan a 0 Ft-os bölcsődei gondozási díj megállapítását javasolja
elfogadásra.
Bere Károly polgármester: Elkészült egy anyag a Bölcsőde Szakmai
Programjának módosításáról. Felkéri Fehér László aljegyző urat, hogy
tájékoztassa a testületet a napirendről.
Fehér László aljegyző: A bölcsőde működési engedélyének módosítása van
folyamatban, ehhez szükséges a bölcsőde Szakmai Programjának a módosítása.
Előzetes véleményt kértek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, az
ülés előtt 20 perccel érkezett meg ez a módosítási javaslat. A működési engedély
módosítását május első hetében kezdeményezni kell.
Ibrányi Éva alpolgármester: Jegyző úrtól kéri, hogy adjon egy tájékoztatót a
lakosságnak, arról, hogy mi is az a gondozási díj, hiszen az nem egyezik meg a
térítési díjjal. Mennyi támogatást nyújt azzal az önkormányzat, hogy 0 Ft-ban
állapítja meg ezt a díjat?
dr. Makai Sándor jegyző: A bölcsőde működésére az önkormányzat állami
forrást kap, amely biztosítja a gyermekek étkezését illetve a gondozásukat. Az
étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az ott dolgozók költségei, a rezsi, kb. 10
millió Ft éves összeget jelent. A gondozási díjat az önkormányzat magára
vállalja. Havi 11. 000.- Ft-tól mentesíti az önkormányzat a szülőket.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki
elfogadja, hogy a bölcsődei gondozási díjat továbbra is „0” forintban állapítja
meg a testület 2015. május 1-től, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
51/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei
gondozási díjat továbbra is „0” forintban állapítja meg 2015. május 1-től.
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Megbízza a Jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és gondoskodjon a
határozatban foglaltak végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

2015. május 5.
dr. Makai Sándor jegyző

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, a Füzesgyarmati Bölcsőde 2015.
június 01-től hatályos Szakmai Programját mellékleteivel együtt, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
52/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Füzesgyarmati Bölcsőde 2015. június 01-től hatályos Szakmai Programját
mellékleteivel együtt.
Megbízza a Polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a testület döntéséről.
Határidő:
Felelős:

2015. május 05.
Bere Károly polgármester
Ötödik napirend

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási
beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

és

Intézmény

Üzemeltetési

Kft.

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta.
Megadja a szót a Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A Kft. pozitív
szaldóval zárta az évet, mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló
elfogadását.
Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési
Kft. ügyvezetője: Két határozati javaslat szerepel az anyagban, a második
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határozati javaslatnak akkor van értelme, ha az első határozati javaslatot
elfogadja a testület. Kéri a testületet, hogy először az első határozati javaslatról
szavazzon. A határozati javaslat arról szól, hogy az értékcsökkenés a tavalyi
évben durván 13 millió Ft volt, ebből körülbelül 6 millió Ft-ot tudtak
beruházásra fordítani. A fennmaradó 6. 352. 917.- Ft-ot céltartalékba kellene
tenni. Kérik a testületet, hogy mentesítse a Kft. ettől. A tavalyi évi zárásával
kapcsolatosan elmondja, hogy 8. 945. 000.- Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt
a Kft. Saját bevétele 35. 251. 000.- Ft volt, ebből 14 millió Ft bérleti díjakból, 20
millió Ft szolgáltatási díjakból (ivóvíz- és szennyvíz rekonstrukció és a
művelődési ház bontásából).
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
az első határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
53/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.-t - amely
kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága - a 2014. évben
megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 6.352.917.- Ft
értékcsökkenés visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől.
Felkéri a Polgármestert a határozat érdekeltekhez való továbbítására.
Határidő:
Felelős:

2015. május 05.
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, az második határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
54/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2014. évi
számviteli törvény szerinti beszámolóját 560.576.- eFt Eszköz és Forrás
főösszeggel és 8.945.- eFt mérleg szerinti eredménnyel, az adózott eredményből
osztalék nem kerül kifizetésre, 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.
Felkéri a Polgármestert a határozat érdekeltekhez való továbbítására.
Határidő:
Felelős:

2015. május 05.
Bere Károly polgármester

Hatodik napirend
A Kastélypark Kft. beszámolója a 2014. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta.
Megadja a szót a Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mindkét bizottság
egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A Magyar Fürdőszövetség
minősítő rendszere alapján a fürdő 4 csillagos minősítést ért el. Az Országos
Tisztiorvosi Hivatal megállapította, hogy a B34-es gyógyvizes kút továbbra is
használhatja a gyógyvíz megnevezést. Szeretné megköszönni a Kastélypark Kft.
dolgozóinak és a testület támogatását, melyeknek köszönhetően a fürdő el tudta
érni ezeket a sikereket.
Bere Károly polgármester: A fürdőnél nem a szakmai kérdések jelentenek
problémát, hanem a bevételszerzési gondok vannak. Reméli az idei időjárás
kedvezőbb lesz, mint a tavalyi. A kempinggel kapcsolatosan lesz egy tárgyalás,
szeretnének minél több vendéget odacsábítani.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A kintlévőségeknél szerepel a Füzesgyógy Kft.
vízdíja illetve 471. 000.- Ft egyéb vevők. Ez miből tevődik össze?
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: Földhasználati díj. Ez december
31-i állapot szerinti összeg, azóta ezek rendeződtek.
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a beszámolót az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
55/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos
tulajdonában lévő Kastélypark Kft. 2014. évről készült üzleti beszámolóját
elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a határozat érdekeltekhez való továbbítására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester

Hetedik napirend
Kastélypark Fürdő Kft. ügyvédi és vendéglátó vállalkozói megkeresése
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Volt a vállalkozók részéről egy megkeresés, hogy
szeretnének beszállni a fürdő működtetésébe. A Kastélypark Kft. május 1
napjától beindítja a strand területén a vendéglátást, ezzel kapcsolatosan érkezett
egy ügyvédi megkeresés. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta.
Megadja a szót a Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A legutóbbi testületi
ülésen arról határozott a testület, hogy 5 millió Ft-os többletbevételt állítson be a
Kft. a költségvetésébe, melynek a vendéglátásból kell származnia. A
vendéglátás formájáról nem döntöttek. Időközben a Kft. saját hatáskörben
megoldotta. Ez egy eldöntött tény, így a bizottság levette a napirendjéről.
Bere Károly polgármester: A testület elfogadta a fürdő üzleti tervét a
vendéglátás létrehozásával. Tárgyalásokat folytatott a fürdő ügyvezetőjével és
felhatalmazta a fürdővezetőt, hogy ezt a feladatot elvégezheti. Úgy gondolja,
hogy jogilag meg tudja védeni az önkormányzat az álláspontját. Azt
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semmiképpen sem szeretné, ha a fürdőnél lévő vállalkozókat olyan kár érje,
hogy ne tudjanak talpon maradni. Új szolgáltatás nem létesült, egy régi
szolgáltatást üzemeltettek be újra.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Úgy gondolja, hogy ennek a vitás helyzetnek az az
oka, hogy egy 2003-as testületi ülés keretében kaptak a vállalkozók egy olyan
ígéretet, hogy akik az üzletsoron megvásárolták az üzletet, nem fog egyéb
szolgáltató a strand területén megépülni, ez most nem is fog megtörténni. Az
épület alatt lévő földterületet bérlik ezek a vállalkozók ez által egy függő
helyzetbe kerültek. Hosszútávon azt tartaná egészségesnek, így javasolja
Polgármester úrnak, hogy kezdeményezzen egyeztetést arról, hogy mely
vállalkozónak lenne olyan szándéka, hogy eladná az üzletét. Tudja, hogy
jelenleg nincs pénze erre az önkormányzatnak, de szeretné, ha ez a helyzet fel
lenne mérve.
Bere Károly polgármester: Ezt a korábban születtet megoldást akkor sem
támogatta. Az úszótelkes megoldás sok vitát szül. Az lett volna tiszta, ha annak
idején az önkormányzat megépíti és bérbe adja az üzleteket. Az önkormányzat
nem akart hitelt felvenni, így a vállalkozók beszálltak. A másik megoldás az lett
volna, hogy drasztikusan megemelik a földbérleti díjat. Ha ők hasznukat szerzik
a fürdőből, az önkormányzat működteti a fürdőt, közös teherviselésnek kellene
lennie. 2-3 éve csökkentette az Önkormányzat a földhasználati díjat. A Hotel
Gara beindítása kapcsán is plusz vendégkört kapott az üzletsor. Az üzletsor
fölötti panzió megvásárlásával is segítette az Önkormányzat a vállalkozói
tevékenységet. Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja, hogy a
testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a vállalkozókkal folytassa a
megkezdett tárgyalást, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen
szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
56/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Kossuth u. 90. sz. alatti Társasház (Kastélypark Fürdő)
vállalkozóival folytassa a megkezdett tárgyalást.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bere Károly polgármester
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az Ügyvezető úrtól szeretné megkérdezni,
hogy a Hotel Gara a vízátadás díját rendezte-e?
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: Nem fizette be.
Bere Károly polgármester: Nála van a szindikátusi szerződés. Júniusban lesz
nagyobb bevétele a szállodában, amiből ezt rendezni tudja.

Nyolcadik napirend
Bejelentések
8.1

Füzesgyarmat, Petőfi u. 15. szám alatti ingatlan közterületté
nyilvánítása
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Az Arany János utcai kanyarnak az útkorrekciójáról
van szó. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót a
Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mind a két bizottság
egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
57/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Füzesgyarmat, Petőfi u. 15. szám alatti, a füzesgyarmati ingatlannyilvántartásban 2498/1 helyrajzi számú, beépítetlen ingatlan művelési ága
közterület legyen.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az ingatlan művelési ágának változását az illetékes
ingatlanügyi hatóságnál jegyeztesse be.
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Felelős:
Határidő:

8.2

dr. Makai Sándor jegyző
2015. június 30.

Füzesgyarmat, 0723/169. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra
értékesítési kérelem
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

Bere Károly polgármester: Megtörtént az ingatlan értékbecslése, 835. 000.- Ft
összegre lett az ingatlan értékelve. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén
tárgyalta. Megadja a szót a Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
felmerült, hogy az önkormányzat a becsült értéknél 10%-kal drágábban
értékesítheti az ingatlant. Az ingatlan eladását mind a két bizottság egyhangúlag
támogatta. A Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság 3 igen és 2 tartózkodással a
10%-kal megemelt összeget javasolja.
Bere Károly polgármester: Támogatja a plusz 10%-os összeget. Megállapítja,
hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja, az ingatlanértékesítést, azzal a
kiegészítéssel, hogy az értékbecslő által megállapított összeget 10%-kal
megnövelt értéken értékesítse az Önkormányzat, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen
szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
58/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti
Galambos Nándor Füzesgyarmat, Aradi u. 53. sz. alatti lakos részére az
ingatlan-nyilvántartásban 0723/169. hrsz-ú, alábbi alrészletű
- a. 9308 m2 területű, 29.13 Ak értékű, szántó műv. ágú,
- b. 2085 m2 területű, 0.73 AK értékű, legelő műv. ágú
- c. 1 ha 2772 m2 területű, 12.39 AK értékű, erdő műv. ágú
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanát 918. 500.-Ft. összeg ellenében.
Egyben a vevőt terheli az ingatlan értékbecslés 25 eFt. díja is.
A képviselő-testület felkéri
elkészíttetésére és aláírására.

a

Polgármestert

az

adásvételi

szerződés
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Határidő:
Felelős:

2015. május 30.
Bere Károly polgármester

8.3 A 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta.
Megadja a szót a Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Minkét bizottság
egyhangúlag támogatta az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta.
HATÁROZAT
59/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét.
Megbízza a Jegyzőt, a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő
nyilvánossá tételével.
Határidő:
Felelős:

8.4

értelem szerint
dr. Makai Sándor jegyző

Pedagógiai Szakszolgálatok vezetői pályázatainak véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta.
Megadja a szó a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A
bizottság mind a három határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az elektronikus anyagban több név is
szerepelt.
Bere Károly polgármester: Igen, azok közül tettek 3 javaslatot. Ezen lehet
módosítani.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Köszöni a választ, megértette. Nem
fordított rá kellő figyelmet.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Egyben
szavaztatja meg a 3 határozati javaslatot. Aki elfogadja, a 3 határozati javaslatot
az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatokat
elfogadta.
HATÁROZAT
60/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csepregi András
István 5600 Békéscsaba, Orosházi út 111. sz. alatti lakos pályázót alkalmasnak
tartja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézmény működéséért felelős
főigazgató-helyettesi beosztásra.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse
Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

a

Klebelsberg

2015. május 5.
dr. Makai Sándor jegyző

HATÁROZAT
61/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czikkely Erika
Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 5 sz. alatti lakos pályázót alkalmasnak
tartja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat általános helyettesítési feladatokat ellátó
főigazgató-helyettesi beosztásra.
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Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse
Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

a

Klebelsberg

2015. május 5.
dr. Makai Sándor jegyző

HATÁROZAT
62/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pardi Gézáné 5530
Vésztő, Wesselényi 7. 7/3. sz. alatti lakos pályázót tartja alkalmasnak a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztására.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse
Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületét.
Határidő:
Felelős:

8.5

a

Klebelsberg

2015. május 5.
dr. Makai Sándor jegyző

Pedagógiai Szakszolgálat alapdokumentumának módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta.
Megadja a szó a bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A
bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatokat
elfogadta.
HATÁROZAT
63/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosításával
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kapcsolatos két testületi ülés közötti polgármesteri döntésről szóló tájékoztatást
elfogadja.
8.6

Füzesgyarmat, Béke utca területrendezése
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Évek óta elhúzódó probléma. A Béke utca az ott
lakóké, a garázs területe pedig az önkormányzaté. A bíróságot is megjárta
korábban az ügy. Az ivóvízjavító program kapcsán ismét felvetődött ez a
probléma, gyakorlatilag nem lehetne ott ilyen munkát végezni, mert
magánterület. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót a
Koncz Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mindkét bizottság
támogatja a két ingatlan cseréjét.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatokat
elfogadta.
HATÁROZAT
64/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja az
1579/3. hrsz-ú ingatlant (amely kivett közterület) az 1571 és 1572. hrsz-ú
ingatlanok közterületként funkcionáló területrészéért cserébe az 1579/4 és
1579/5 hrsz-ú (garázsok) osztatlan közös tulajdonközösségének.
A Képviselő-testület felkéri az 1571. és 1572. hrsz-ú társasházak közgyűlését,
hogy az ingatlanok cseréje ügyében foglaljon állást és tegyen hivatalos
nyilatkozatot az önkormányzat végleges döntése kialakítása és szerződéskötés
érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozatról értesítse a
társasházak Lakóit.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
dr. Makai Sándor jegyző
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8.7

Nyári gyermekétkeztetési pályázatról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Ezt minden évben megpályázza az Önkormányzat.
Az idei évben a rászoruló gyerekek 55%-át tudják támogatni, ha nyer a pályázat.
A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási
és Ellenőrző Bizottság együttes ülésén tárgyalta. Megadja a szót a Koncz
Imrének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: Mindkét bizottság
egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatokat
elfogadta.
HATÁROZAT
65/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés biztosítására pályázati lehetőséggel él.
A rászoruló gyermekek 55 %-ának, 2015. június 16. és 2015. augusztus 28.
napja között, 53 napon keresztül ingyenes nyári gyermekétkeztetést biztosít a
pályázati kiírásnak megfelelően.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Határidő:
Felelős:

8.8

2015. május 5.
dr. Makai Sándor jegyző

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Költségvetés készítésekor felmerült a konyha
felújítása. 50 millió Ft-os pályázati forrásról szól. Országosan 1 milliárd forintos
a keret. Az önkormányzat költségvetésében nincs saját erőre pénz, úgy gondolta,
hogy ezt a Füzesgyógy Kft. gazdálkodja ki a 10 millió Ft-ot.
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Bere Katalin képviselő: Hogy lehetséges az, hogy ez önkormányzati tulajdon, és
a Füzesgyógy Kft. biztosítja az önerőt?
Bere Károly polgármester: Azért, mert Ő üzemelteti.
Bere Katalin képviselő: A korábbi üzemeltetőnél erre nem volt lehetőség, nem
adhatott be pályázatot.
Bere Károly polgármester: Az Önkormányzat adja be a pályázatot. A Kft.
gazdálkodja ki az önerőt az önkormányzat közétkeztetési díjából.
Bere Katalin képviselő: Ezt a Füzesgyógy Kft. is tudja?
Bere Károly polgármester: Persze, egyeztet a Kft.-vel, neki is érdeke.
Koncz Imre képviselő: Az előterjesztés és a határozati javaslat egymástól eltérő.
A határozati javaslatban az szerepel, hogy az Önkormányzat biztosítja az
önrészt. Itt az hangzott el, hogy a Füzesgyógy Kft. biztosítja.
Bere Károly polgármester: Igazat ad a képviselőnek, átsiklott ezen. Nem ez volt
a szándéka. Felkéri az előterjesztés készítőjét, hogy adjon egy tájékoztatást.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A pályázatnak feltétele, hogy a szükséges
önerőt biztosítani tudja az Önkormányzat.
Bere Károly polgármester: Nem teszi lehetővé a pályázat, hogy az üzemeltetőt
jelöljék ki az önkormányzat az önerő biztosítására?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Véleménye szerint nem.
Bere Károly polgármester: Akkor a közétkeztetési díjból kell kigazdálkodni.
Koncz Imre képviselő: Véleménye szerint ilyet nem lehet csinálni.
Bere Károly polgármester: A tavalyi pénzmaradványba betettek 17 millió Ft-ot,
akkor a Füzesgyógy Kft.-t kihagyják ebből a dologból. A pénzmaradvány
terhére biztosítanák az önerőt. Ha nyer a pályázat, akkor visszakerül a testület
elé és megkeresik a pontos forrását. A határozati javaslatot nem egyeztették le
kellően a műszaki csoportvezetővel, elnézést kér.
Koncz Imre képviselő: Nem érti, hogy ez miért lett ilyen sürgős?
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Bere Károly polgármester: Most írták ki és május végén be kell adni a
pályázatot.
Koncz Imre képviselő: Szerinte ennél vannak fontosabb dolgok.
Bere Károly polgármester: Attól függ, mennyi pénzt nyer az önkormányzat, ha
tud venni pár üstöt, az is növeli az önkormányzati vagyont.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Most beadja az önkormányzat a pályázatot, és ha
nyer, akkor ráérnek ezen gondolkozni.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Van arra garancia, hogy a Füzesgyógy Kft.
együttműködő lesz?
Bere Károly polgármester:
Önkormányzattal.

Persze,

szolgáltatási

szerződése

van

az

Koncz Imre képviselő: A Füzesgyógy Kft. is 50%-ban önkormányzati tulajdon.
A felét mindenképpen az önkormányzat fizeti.
Bere Károly polgármester: Az önkormányzati vagyon fog ezzel növekedni.
Koncz Imre képviselő: Mire akarja költeni?
Bere Károly polgármester: Felújításra, csempézés stb.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mosdó felújítására, fogyóeszközök
cseréjére lenne szükség.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja,
a határozati javaslatot az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a határozati
javaslatokat elfogadta.
HATÁROZAT
66/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „A
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” című pályázati
felhívásra, melyből a Városétkeztetési konyhát kívánja fejleszteni és felújítani.
A pályázat elnyerése esetén a szükséges 25%-os önerőt (12,5 millió Ft)
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséből vállalja,
valamint a pályázati támogatás felhasználási szabályait magára nézve elismeri és
betartja.
Határidő:
Felelős:

2015. május 29.
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Átadja a szót a képviselőknek bejelentéseik
megtételére
Ibrányi Éva alpolgármester: A Református Egyházközség és az Füzesgyarmatiak
és Elszármazottak Baráti Köre rendezésében kerül megtartásra egy jótékonysági
koncert a füzesgyarmati Református Templom harangjaiért. A rendezvény
fővédnöke nyugalmazott Nagy László lelki pásztor városunk díszpolgára, a
Harang Alapítvány létrehozója illetve Bere Károly polgármester. A koncert
2015. május 10-én 15 órától kerül megrendezésre a templomban, ahol a
Füzesgyarmatról elszármazott tehetségek fognak közreműködni. A belépőjegyek
illetve támogatói jegyek 1000.-Ft/fő, melyeket a lelkészi hivatalban lehet
igényelni. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Suchné Szabó Edit képviselő: Az Ady-Toldi utcai kereszteződésben tavaly óta
van egy földkupac, ami egyre nő. Ez mikor fog eltűnni? A Garai téri
agyaggödörhöz az elmúlt időszakban nagyon sok földet vittek. Ki vitte, miért
vitte?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Az Ady-Toldi utcai kereszteződésnél a 2014.
éves csatorna rekonstrukciós munkák során került oda. Ez a beruházás mai napig
nem került átadásra, holnapi napon lesz a műszaki átadása, korábban is jelezték
már ezt a problémát és holnap ismét meg fogják tenni. A második felvetésre
nem tud válaszolni.
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője:
Azt a földet a Golden Pallett Kft. vitte oda, ezt a Kft. kérte. Szeretnék az ott lévő
lapályos területet feltölteni.
Suchné Szabó Edit képviselő: Ez mikor valósul meg?
Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője:
A nyár folyamán.
Bere Katalin képviselő: Batthyány utcával kapcsolatosan megkérdezi, hogy a
szeméttelep rekultivációja során ott közlekedő járművek tönkretették az utat. Ez

26
mikor lesz kijavítva? Jókai-Batthyány utca sarkán hónapok óta van egy
szalaggal elkerített terület, ugyanez a Kont- Dobó utca sarkán, nehezen lehet
tőle közlekedni. Ez mikor lesz orvosolva?
Bere Károly polgármester: A szeméttelep rekultivációja kapcsán jelezték a
kivitelezőnek, hogy az utakat helyre kell állítania. Szóban meg is egyeztek és
írásban is sor fog rá kerülni. A műszaki osztály pedig a pályázati menedzser
irodának jelezte ezt a problémát. ezzel kapcsolatosan történt visszajelzés?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Nem történt visszajelzés. Annyit tud, hogy
napirendre fogják tűzni a témát.
Bere Károly polgármester: A másik felvetés az ivóvízminőség javító
programhoz kapcsolódik. Nekik is helyre kell állítani.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Konkrét időpontot nem tud mondani, hogy
ez mikor fog megtörténni.
Bere Katalin képviselő: A helyreállításnak van határideje? Meg lehet ezt
sürgetni?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Igyekeznek sürgetni az ügyet.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Van egy buszmegállónak készülő építmény a Garai
utcán. Annak mi lesz a sorsa? Az ivóvíz rekonstrukció hány utcát érint?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A Károlyi és Társa Kft. építi a buszmegállót,
ami még nem fejeződött be, nem tudja miért nem fejezték még be.
Bere Károly polgármester: Fel fogja őket szólítani.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Az ivóvíz rekonstrukcióval kapcsolatosan
jelentettek meg a helyi csatornán hirdetést. Érintett utcák: Béke, Kossuth, Arany
János, Petőfi utcai zug, Bajza utca.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Városgazdálkodási Kft.-nek megköszöni a
központban elkészített buszmegállót. Sokan járnak át Szeghalomra dolgozni, de
nem mernek biciklivel menni, mert félnek, hogy ellopják a kerékpárjukat.
Szeretné, ha felszerelnének a volt gyógyszertár falára egy kamerát.
Bere Károly polgármester: Orvosolják a problémát.
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Suchné Szabó Edit képviselő: Április 30-án lejár a zöldhulladék égetésére
vonatkozó szabályozás. Ezután mi a teendő?
Bere Károly polgármester: A répaplacc területével kapcsolatosan sajnos nem
született megállapodás. Ha továbbra sem sikerül megegyezni, akkor a
Fermentáló területén jelölnek ki területet, ahol el lehet helyezni a
zöldhulladékot.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A felújított szociális bérlakások
átadásra kerültek-e a héten, ha nem akkor mikor várható?
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A 12 lakásból 4 lakás készül el. Jövő héten
kerülhet sor az átadásra.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Május 9-én szeretettel várnak
mindenkit a Fűszeresek és Kézművesek vásárára és a Margaréta Családnapra a
strandfürdő előtti területen.
Bere Károly polgármester: Május 1-jén megrendezésre kerül a Kastélypark
fürdőben a majális. Szeretettel várnak mindenkit. Megállapítja, hogy nincs több
hozzászólás. A következő testületi ülés előreláthatóan május 28.-án lesz. Ezzel a
nyílt ülést 17 óra 30 perckor bezárja.
K. m. f.
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