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1902-7/2022. ikt.sz. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2022. május 26. 16:05 órai kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt 

 

ÜLÉSÉRŐL 
 

Jelen vannak:  

Koncz Imre polgármester, 

Dr. Barta Krisztina képviselő, 

Báló Sándor Zsolt képviselő, 

Dr. Sánta Tibor képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Lánczi Csaba képviselő, 

Fehér László képvisel 

Zs. Nagy Sándor képviselő 

Patai Tamás képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívott: 
Oláh Zoltán Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. 

ügyvezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Ildikó testületi ügyintéző 

 

Koncz Imre polgármester: Köszönti a Testületet az önkormányzat májusi testületi ülésén, külön 

köszönti a meghívott előadókat, Czeglédi Lajos alezredes urat a szeghalmi kapitányság 

vezetőjét és Köleséri főhadnagy urat, aki a körzeti megbízottak vezetője. Megállapítja, hogy a 

testület határozatképes, valamennyi képviselő jelen van. Először szavaztatná a napirendet. Aki 

elfogadja, jelezze. 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket az alábbiak szerint megtárgyalásra 

elfogadja. 

 

1. A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója  

Előadó: Czeglédi Lajos, kapitányságvezető 

 

2. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi 

beszámolója 

 Előadó: Oláh Zoltán ügyvezető; Kovács Márton, végelszámoló 

 

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséről  
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 Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

4. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

5. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

6. Előterjesztés a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel 

kötött munkamegosztási megállapodás megkötéséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

7. Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatokat ellátó intézmény alapításáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

8. Előterjesztés munkásszálló vagyonkezelésbe adásáról 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

9. Előterjesztés rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

10. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

11. A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány 

megüresedett kuratóriumi tisztségeinek betöltéséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

12. Előterjesztés ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester  

 

Első napirend 

 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója  

Előadó: Czeglédi Lajos, kapitányságvezető 

 

Koncz Imre polgármester: Az első napirendet egyik bizottság sem tárgyalta, átadja a szót 

alezredes úrnak. 

 

Czeglédi Lajos alezredes: Először is bemutatkozna, tavaly ősszel kapott felkérést a megyei 

főkapitány úrtól, hogy vállalja el a kapitányság vezetését, az előző kapitány úr leszerelt a 

rendőrség kötelékéből, elvállalta, és köszöni a támogatást, hiszen az önkormányzatnak is kellett 

egy támogató nyilatkozatot kiadni erről, hogy támogatja a kinevezést, nem lát olyan akadályt, 

hogy ne dolgozhasson. 22 éve dolgozik a szeghalmi rendőrkapitányságon, bűnügyi és 

rendészeti osztályon volt, kapitányságvezető helyettes volt az utóbbi 6 évben. Szeghalmi a 
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családja, szeghalmi ő is. Bemutatja Köleséri Zoltán főhadnagy urat. A kapitányság felépítését 

ismertetve, két osztály van, rendészet és bűnügyi osztály. A rendészeti osztálynak van egy 

körzeti megbízott osztálya, amely a Körösladányban, Füzesgyarmaton, Kertészszigetben 

tevékenykedő 9 megbízott munkáját koordinálja a körzeti megbízott főosztály, amelynek a 

vezetője Köleséri Zoltán főhadnagy. A beszámolót elküldték, annyi dolgot tenne csak hozzá, 

olyan adatokról beszélnek, amit nem mindenki ismer, ő sem ismerte ameddig rendőr nem lett. 

Ez egy egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer. Annyi torzulás 

van benne, hogy ha az ügy befejeződik, akkor kerül be ebbe a statisztikai rendszerbe. Évek óta 

csökken a bűnözésszám Füzesgyarmaton, most szerencsére a balesetszám is csökkent. Még 

mindig problémák vannak az ittas vezetéssel, ahogy jegyző út is mondta letarolták 

Füzesgyarmatot. Nem tarolták le, csak megszondáztattak mindenkit, aki arra ment. Ami így 

viccesnek tűnik, csak ha valakinek a gyermekét, feleségét, családját, akár magukat összetörik a 

saját családjukkal. Aki iszik, menjen gyalog, maximum biciklivel, de ugye az is problémát 

okozhat. Ő is szokott inni, de nem vezet ittasan, ki lehet bírni azt a pici sétát. A föltárt 

problémákat próbálja megválaszolni. A motorosokról beszélgettek polgármester és jegyző 

úrral. Egy dolognak örült ezzel kapcsolatban, nem annak, hogy itt is vannak motorosok, hanem 

hogy ennyit tudtak neki mondani Füzesgyarmaton, még is csak egy városi település és ezt 

említették problémaként. Annak örül, hogy ez a legnagyobb említésre méltó probléma. 

Próbálják őket kezelni, nyílván ezek helyi fiatalok. Felhívná rá a figyelmüket, hogy jó dolog a 

motorozás, de volt kint sok-sok motoros balesetnél és sok-sok autós balesetnél, nagyon szomorú 

szokott lenni, amikor rájön a család, próbálja mentegetni magát, hogy csak egyszer ment 

gyorsan. Ha a családban történik egy ilyen tragédia az sosem múlik el. Nem hiszi, hogy a 

motorozás meg ér ennyit. Ha van kérdés megválaszolja szívesen. 

 

Koncz Imre polgármester: Köszöni szépen a bemutatkozást és a kiegészítést. Megkérdezi a 

testület tagjait, hogy van e valakinek kérdése? 

 

Dr. Barta Krisztina képviselő: Talán erről már beszéltünk, nem is egyszer, de a probléma még 

mindig adott. A gyalogos átkelő helyeknek a nem egyenrangú felfestése. A három felfestett 

gyalogos átkelőből kettőn lehet biciklivel közlekedni, míg a harmadiknál nem lehet. Nyílván a 

kedves kerékpáros ezt pont nem veszi figyelembe és ugyan olyan lendülettel hajt át ott is ahol 

le kellene szállnia. Lehet-e valami megoldása ennek, mert nyílván, amikor nem állnak meg, 

holott nem kell, akkor a kedves szavak mennek. Látták, voltak rendőrök, nyílván nem azt várja 

el az ember, hogy szankcionáljanak 50 embert és akkor annak lesz olyan értéke, hogy a többi 

ember is megtanulja, hogy itt akkor le kell szállni a gyalogos átkelőnél, csak még is valami 

megoldás. 

 

Czeglédi Lajos alezredes: Ők erőszak szervezet, azért bírságoltak. A bírságolás már az utolsó 

eszköz, nyílván ezek a kerékpárosok már a koruknál, társadalmi helyzetüknél fogva nem abba 

a rétegbe tartoznak, akit ők feltétlenül üldöznek. Ezek az emberek átlag füzesgyarmati 

állampolgárok. Egy része fiatalabb, másik része idősebb az átlagnál. A KRESZ tudásukat és 

figyelmüket előadásokkal tudják fejleszteni. Tóth Rita, aki jár iskolákba, ő elmondja, a 

kisgyerekek megtanulják, anyuka meg apuka rámorog a gyerekre, hogy le ne szállj már, menjél. 

Tudnak minden héten kétszer átjönni bírságolni, de amíg az emberek nem fogják ezt föl. A 

közút kezelője, aminek egyik részének az önkormányzat másik a Közútkezelő. Technikailag 
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valószínű megfelelnek minden szabványnak ezek a kialakítások. Egyre nem készül fel a 

KRESZ az emberi butaságra és tudatlanságra. Megszokásból mennek át. 

Dr. Barta Krisztina képviselő: Most kapott piros felfestést három átkelőből kettő, néhány éve 

van ez, előtte csak sima zebra volt. 

Czeglédi Lajos alezredes: Nagyon rossz a szabályozás, mert honnan gyalogos egy gyalogos, ha 

két lábbal már áll a kerékpárja mellett. Kerékpárosnak meg kell állni, mert járművezetőként 

szerepel, ott meg kell állni és le kell szállni, attól a pillanattól gyalogos és mehet át, ha állj 

elsőbbségadás kötelező tábla van. Ezzel mint rendőrség azon kívül, hogy bírságolnak, mást nem 

nagyon tudnak tenni. Csinálhatnak kisfilmet, csak nem tudja, lenne e rá közeg. 

Báló Sándor Zsolt képviselő: Szerinte a legnagyobb probléma, hogy három átkelőből kettő 

ilyen van. Az lett volna a legegyszerűbb, ha mind a három egyforma, vagy mind a háromnál le 

kell szállni, vagy mind a háromnál át lehet menni. 

Dr. Blága János jegyző: A forgalomszámlálási adatok alapján alakítják ki 

 

Czeglédi Lajos alezredes: Fog beszélni a közútkezelővel. Ez főutca, így valószínűleg mérik, 

hogy milyen az átvezetés, és ehhez vannak bizonyos szabványok, de valószínű beleütköznek 

akadályba, mert jól szokták ezeket a forgalomszabályozásokat megcsinálni. Ha nem lesz 

eredménye, amire nagy esélyt lát, a probléma még mindig ott lesz. Benne van kisfilmforgatásba 

esetleg. Csinálnak egy kisfilmet, Tóth Ritát megbízza vele, csak lesz-e rá közeg, fog-e hatni 

rájuk? 

Dr. Blága János jegyző: Ha konkrétan Füzesgyarmatról szólna, a három kereszteződésről. 

Koncz Imre polgármester: Meg lehetne mutatni, hogy lehet szabályosan átkelni a három átjárón. 

Czeglédi Lajos alezredes: Utána néz, fognak egyeztetni és forgatnak egy ilyen filmet. Volt ezzel 

kísérlet Békéscsabán. Szeghalmon piktogramokat festettek fel. 

Dr. Sánta Tibor képviselő: Visszatérne a motorosakra egy kérdés erejéig. Két levelet írt már. A 

Kossuth utcán lakik, a főutcán. Hajnali kettőkor, amikor elzúgnak ezek a motorosok. A 

környezetében is vannak olyanok, akik tettek már feljelentést, nem nagyon történt változás. Az, 

hogy napközben elzúgnak, ezek a motorosok, még el lehet viselni. A lakosság védelmében 

valamit tenni kellene. Magyarországon van-e szabályozva ezeknek a motoroknak a decibel 

maximális szintje? 

 

Czeglédi Lajos alezredes: Tudomása szerint van ilyen szabályozás és volt is néhány 

próbálkozás. Kihívták a közlekedés felügyeletet, annak van egy ilyen kocsija, hívtak rá 

motorosokat, több mit 100 munkaórában leszervezték azt a néhány órát ameddig ki tudtak jönni. 

Berendelik a rendszámmal rendelkezőket műszaki vizsgára, de ugye a rendszámmal nem 

rendelkezőknek nincs műszaki vizsgája, azt csak ki tudnák vonni a forgalomból, ha forgalomba 

lennének helyezve. Átjönnek a kollégák, leállítják őket, de csak büntetni tudnak. Ezeket a 

gyerekeket meggyőzni arról, hogy ne vegyék ki a fojtást a Simpsonból a szüleik meg a barátaik 

tudnák. Biztos benne, hogy a Képviselő-testület tagjai név szerint tudja őket. Ha az ő 

ismeretségi körükbe tartozó képviselő szólna a szülőknek. 

Dr. Sánta Tibor képviselő: Csak egyszer-egyszer bírságolni. 

Czeglédi Lajos alezredes: Megtörténnek ezek, csak utána nem tudjuk leírni önnek, hogy Nagy 

Martint húszezerre bírságolták, nem is adhatnak ki ilyen adatokat, semmiféle jogosultságuk 

nincsen hozzá. Az a több ezer bírság, amit évente kiosztanak, azt nem csak az átutazóknak 

adják, hanem az itteni lakosoknak is, csak erre senki nem büszke, senki nem büszkélkedik vele. 
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Csinálják és csinálni is fogják, de megszüntetni nem tudják. Talán hozzá kellene rakni az 

önkormányzat, az iskola részéről is. 

Dr. Sánta Tibor képviselő: lenne még egy kérdése. Rendszeresen jár évek óta egy tollkereskedő 

autó Füzesgyarmaton, nem csak itt, hanem a környéken más településeken, még Szlovákiában 

is lehetett hallani. Mindenki tudja, hogy ez nem tollat árul. 

Czeglédi Lajos alezredes: Ez a cigis változat? 

Dr. Sánta Tibor képviselő: Igen, csempész cigarettát árul. 

Czeglédi Lajos alezredes: Ez a NAV hatásköre és szóltak már neki többször, elküldik újra. 

Hallottak már erről, de mivel nem tartozik a hatáskörükbe ez a dolog, ezért továbbították a Vám 

és Pénzügyőrséghez. Mennyire biztos ez a dolog? 

Dr. Sánta Tibor képviselő: Állítólag jól megszervezett. Csak felveszi az adatokat és egy másik 

autó jön, ami lebonyolítja az üzletet. 

Czeglédi Lajos alezredes: Biztos benne ? Van 6-7 ilyen kereskedő. 

Koncz Imre polgármester: Van e más kérdés, vélemény? Ha nincs, megköszöni a részvételt. 

Külön köszönettel tartoznak azért, hogy a közbiztonság ennyire jó Füzesgyarmaton, és kívánja, 

hogy továbbra is ilyen jól dolgozzanak és maradjon meg így. Szerinte javítani már nem is 

nagyon lehet. 

Czeglédi Lajos alezredes: Azt akarta zárszóként, hogy most a szomszéd országban háborús 

helyzet van, gazdasági válságot vizionálnak a közgazdászok. A gazdasági válság és zűrzavar 

mindegyik kedvez a bűnözésnek. Csak ha megmaradna, vagy kicsit romlana akkor is boldogok 

lehetnénk. Ha igazak a közgazdászok előjelzései, akkor nem biztos, hogy ilyen dolgokról 

számolhat be. És akkor még a háború közbiztonsági hatásait nem is vette. Ha tolnak egy 

hadsereget a szemét és szenny átmegy, ahol tud. A hadseregben nem csak tökéletes, ahogy a 

rendőrségben sem csak tökéletesen tisztaszívű lovagok dolgoznak, hanem vannak ott hentesek 

is szép számmal. Ha átkeverednének ide, a végén nagyon csúnya dolgok történnének. Azt hiszi 

ez valós fenyegetés a jövőre nézve. Az önkormányzatnak is nyílván van bűn és baleset-

megelőzési feladata. Akkor, ha erre időben reagálunk és felkészülünk, akkor jövőre is 

remélhetőleg a motorosokkal lesz probléma. Ezt kívánja, és nem bagatellizálja a dolgot. 

Köszöni a támogatásukat, és meg szeretné köszönni a polgárőrség munkáját. Pár éve, hogy 

átvette Kovács Lajos a polgárőrséget, nagyon nagy segítség, az önkormányzatnak is. A 

rendezvénybiztosítás és mindenféle rendezvények lebonyolításában is nagyon nagy segítséget 

nyújtanak. Nem a rendőrségnek, mert azt tisztázni szeretné, hogy a rendezvény biztosítása nem 

a rendőrség, hanem a szervező dolga. A Magyar Rendőrség a gyülekezési törvény hatálya eső 

és a sporttörvény hatálya alá eső eseményeken kívül csak pénzért biztosíthatna bármit. Ezért 

szokták azt mondani, hogy amikor részt vesznek minden ilyenféle bejáráson, akkor mi 

felügyelünk. Azért hangsúlyozza, mert különben ki kellene számlázni nagyon sok pénzt a 

szervezőnek. Köszöni szépen. 

Koncz Imre polgármester: Szavaztatná, hogy aki elfogadja a beszámolót az jelezze. 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja A 

Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolóját. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (V. 26.) határozata 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

taralommal a Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a város 2021. évi közbiztonsági 

helyzetéről elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Köszöni, és a további részvétel alól felmenti az előadót. 

Második napirend 
 

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi 

beszámolója 

Előadó: Oláh Zoltán ügyvezető; Kovács Márton, végelszámoló 

 

Koncz Imre polgármester: Áttérnénk a második napirendre. Két bizottság tárgyalta a 

Településfejlesztési és a Pénzügyi.  

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság 

egyhangúlag elfogadta. 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság is 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Koncz Imre polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kastélypark Fürdő 

tekintetében elindult egy végelszámolási folyamata, amit nem sikerült végigvinni, ez átcsap 

felszámolásba, ennek mikor lesz vége az külön kérdés. Valószínű évekig elhúzódik, ha ilyen 

mederbe megy tovább. Ez nem érinti az önkormányzatot magát. A Városgazdálkodási Kft. 

üzemelteti a fürdőt a tavalyi évtől kezdve. A vesztesége 40 millió forint, amiből 20 millió forint 

maga az értékcsökkenés, 13.5 millió forint el nem ismert tartozás leírása, amit az önkormányzat 

nem fizetett ki, de nincs is terve az önkormányzatnak, és egy 5 millió forintos értékvesztés. Az 

effektív veszteség 1.5 millió forint. Úgy gondolja, még van mit javítani, nem is kevés dolog, de 

úgy tűnik az irány már jó. Van-e valakinek kérdése a Kft. vezetőjéhez? Ha nincs, akkor 

szavaztatja. Aki elfogadja a Városgazdálkodási Kft. beszámolóját, jelezze. 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. valamint a 2021. évi 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (V.26.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2021. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 100%-os tulajdonosa, a Kft. 2021. évi 

gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 

készített beszámolót elfogadja. 
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A Képviselő Testülete kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2021. évi beszámolóban foglaltakra 

tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a 

számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.  

 
Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Oláh Zoltán, ügyvezető 

 

Koncz Imre polgármester: Aki a Kastélypark Fürdő beszámolóját elfogadja, jelezze! 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen szavazattal, 2 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja 

Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 2021. évi beszámolóját. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

23/2022 (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. végelszámolására 

tekintettel, a 2021. évi gazdasági tevékenységet záró beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint a Füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonosa, a Kft. 2020. évi 

gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 

készített beszámolót elfogadja.  

 

A Képviselő-testülete kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2021. évi beszámolóban foglaltakra 

tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  

 

A Képviselő Testülete felhatalmazza az végelszámolót, hogy a beszámoló közzétételéről a 

végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 

alapján gondoskodjon.  

 
Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Kovács Márton, végelszámoló  

 

Harmadik napirend 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséről  

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat 

ellátásának átfogó értékelése, melyet a szociális bizottság tárgyalt. Akik ezen kívül az 

egészségügyi szolgáltatók beszámolóját is megtárgyalták. Felkéri Doktor urat, hogy erről egy 

rövid beszámolót mondjon. 

Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Először a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatellátó rendszert értékeltük. Tudni kell erről a szervezetről, hogy ők 

tulajdonképpen egy védőernyőt képeznek olyan esetekben, amikor a Füzesgyarmat területén 
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élő szociális vagy életvezetési vagy mentálhigiénés vagy krízis helyzetben lévő gyermekek 

vagy családoknál, ha olyan van, próbálják megoldani ezt a problémát. Minden intézményben 

van gyermekvédelmi felelős. Az ESZI-ben is van gyermekvédelmi, családvédelmi felelős, a 

rendőrség részéről is van egy kinevezett személy, aki ezekre a dolgokra felügyel. Ők jelző 

rendszeren keresztül tájékoztatják egymást, ha valamelyik családban ilyen problémák vannak, 

krízis helyzet van és próbálják közösen megoldani. Időnként összejönnek, értekezletet tartanak, 

megtanácskozzák ezeket a dolgokat és próbálják megoldani. Nagyon színvonalas munkát 

végeznek, mert tulajdonképpen nem sok baj van, mert időben fellépnek és megfelelő módon, 

hathatósan működnek. A COVID részükről is sok mindent átírt, másképpen kellett dolgozniuk, 

de online és telefonon is tartották a kapcsolatot. A bizottságnak az volt az egyöntetű véleménye, 

hogy jó munkát végeznek. Gratulált is az eddigi tevékenységükhöz és azt kívánta, hogy kevés 

problémával és kevés bajjal foglalkozzanak. A másik napirendi pontban az egészségügyi 

szolgáltatók is írtak egy beszámolót a munkájukról és külön-külön személy szerint 

megtárgyaltuk őket a háziorvos, a védőnők, az EFI, a labor és a Gyógycentrummal 

kapcsolatosan voltak kérdések. A beszámolók zömét a COVID okozta helyzet uralta és 

beszámoltak, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek, de azt hiszi, amit lehetett elkövettek annak 

érdekében, hogy Füzesgyarmaton az egészségügyi ellátottság megfelelő legyen. De azért nem 

mindenhol és nem mindenki. Imre Gábor írt egy beadványt, ami nagyon szépen hangzik, de 

azért messze van attól, ami az elvárás tőle és nem is jelent meg. Füzesgyarmaton a testület, a 

bizottság Imre Gábort nem tudta meghallgatni. Elnapolták ezt a napirendi pontot a következő 

bizottsági ülésre. Majd látják mi lesz. Amit Patai Tomi kezdeményezett az elégedettségi 

kérdőív, majd meg látják a lakosság részéről milyen vízhangja lesz. Nem tudott eljönni a 

bizottsági meghallgatásra Vlaszáts Doktor úr sem, de ő leírta a dolgokat, neki meg lehet 

bocsájtani, mert tegnap született kisbabája. A Gyógycentrum is kérte a felmentését 

Polgármester úrtól családi okok miatt. Más mindenki ott volt. A bizottság egyhangúlag 

elfogadta a beszámolókat. 

Lánczi Csaba képviselő: A gyermekvédelmi rendszer működéséről a beszámolókhoz azt 

szeretné hozzátenni, amit itt esetleg senki nem írt le, lényegesen kevesebb eset azért van, mert 

a törvényi rendeletben kicsit lejjebb vitték a határokat. A halmozottan hátrányos helyzetűbe 

sokkal kevesebben esnek bele, holott ugyan azok a személyek ugyan azokkal a problémákkal 

meg vannak. 

 

Dr. Blága János jegyző: Nem lejjebb vitték a határt, hanem emelkedett a kereset, emelkedett a 

minimálbér. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az iskolában is csökkent az évek alatt a halmozottan 

hátrányos helyzetű esetszám. A pályázatoknál, is ahol ilyen gyerekeket kellett volna delegálni, 

de emiatt egyre kevesebb volt a gyerek, mert nem feleltek meg annak a kritériumnak. 

 

Dr. Blága János jegyző: Nem akar filozofálni, de nem biztos, hogy a jövedelem szint az, ami 

feltétlenül meghatározza valakinek, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

Mikor ide kerüld 2016-ban, az iskola egynegyede bele esett ebbe. Ezt nem tiszte értékelni, de 

nem hiszi, hogy a gyerekek 25%-a halmozottan hátrányos helyzetű lenne, de lehet, hogy nem 

ért hozzá. Viszont a gyermekjóléti ellátás a mentális problémákat a gyerekeknél, a fizikai 

bántalmazást nem köti hozzá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz. 

Ők azok, akiket közvetlenül figyelni kell, a halmozottan hátrányos helyzetűek. Attól 
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függetlenül, akinek nincs papírja róla, hogy hátrányos helyzetű, de ilyenben részesül 

szerencsétlen gyerek, azt is elkapja egyszer ez a védőháló. 

 

Tóth Eszter: szociális csoportvezető: Oka az is, hogy azok a gyerekek, akik érintettek, az ők 

szüleinél minimum 95%-ban már minimum szakmunkás végzettséggel rendelkeznek. Kinőtte 

a generáció is magát. Három feltétel közül valaminek kellene megfelelni, hogy a hátrányos 

helyzetet megállapítsák. Aktív korúak ellátásában már nagyon minimális lakos szám 

rendelkezik, hál istennek dolgoznak, ha más nem közfoglalkoztatott körbe, tehát ez az egyik 

feltétel. A másik, hogy nyolc általános végzettséggel nem rendelkeznek, és már rendelkeznek, 

illetve szegregátum, olyan életkörülmények között élnek, ahol megállapítható. Ebbe a körbe 

már egyre kevesebb gyerek fér bele. 

 

Koncz Imre polgármester: Szavaztatná, hogy aki a gyermekjóléti és és gyermekvédelmi 

beszámolót elfogadja, az jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékeléséről szóló határozati javaslatot. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatellátásának átfogó értékelése 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése 

alapján elfogadja az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 

feladatellátásáról szóló átfogó értékelést. 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot és az értékelést 

küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály részére. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

 

Negyedik napirend 

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: A következőt mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Sánta Tibor  Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 

elfogadta. 
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Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egyhangúlag elfogadta. 

 

Koncz Imre polgármester: Arról szól, hogy ilyenkor kerül helyére a tavalyi év, ezzel lehet 

lezárni. Szavaztatná is. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi 

költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTLETÉNEK 

5/2022. (V. 26) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

 

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 

3.072.213.594,- Ft Költségvetési bevétellel 

3.072.213.594,-.Ft Költségvetési kiadással 

0,- Ft Költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  

(3) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  

(4) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  

(5) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  

 

3. § 
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(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Füzesgyarmat, 2022. május 26.  

 

 

.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Koncz Imre 

polgármester 

 

Ötödik napirend 

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: A következő napirendet is mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Sánta Tibor  Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: Egyhangúlag elfogadták. 

 

Koncz Imre polgármester: Tehát 2.250.000.000 forintos bevétel, emellett teljesítettek 

1.730.000000 forintos kiadást, egy 520.000.000 forintos többletünk van. E mögött beruházások 

vannak. Nincs mind leszerződve, de támogatás van mögöttük, mindet el is kell költeni. A 

hiányt, amit át tettek tavalyi év végére, azt teljesítették. Likviditási gondjai vannak az 

önkormányzatnak, 170 millió forint körüli összeg ami lóg, megy az állammal a huzavona. 130 

millió az állammal, 40 millió még a munkásszálló előleg, amiért küzdenek. Mindet nem fogják 

tudni lehívni, mert szabálytalansági eljárások vannak. Bízik benne, hogy nagy részéhez 

hozzájutnak. Szavaztatná. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi 

zárszámadásáról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterének 

6/2022. (V. 26) számú rendelete 

az önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
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cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 
1. § 

 

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

2.251.485.593 Ft Költségvetési bevétellel 

  

1.732.014.292 Ft Költségvetési kiadással 

 

519.471.301 Ft költségvetési egyenleggel 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 

1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 

1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 

2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint 

fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 

6.1., 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1., 7.2., 7.3. és 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja 

jóvá. 

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 

8.1.3., a 8.2., 8.2.1., 8.2.2., és 8.2.3. és a 8.3., 8.3.1., 8.3.2., és 8.3.3. mellékletekben foglaltaknak 

megfelelően hagyja jóvá. 

 

(7) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak 

a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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4. § 

 

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 
 

5. § 

 

Ez a rendelet 2022. május …-én lép hatályba. 

 

 

 
.......................................... ....................................... 

jegyző polgármester 

 

Hatodik napirend 

 

Előterjesztés a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel 

kötött munkamegosztási megállapodás megkötéséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Sánta Tibor  Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: Egyhangúlag elfogadták. 

 

Koncz Imre polgármester: Ez teljesen technikai jellegű volt, egy lakcímmódosítás miatt. 

Szavaztatná. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás megkötéséről szóló 

határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2022. (V. 26.) határozata 

Munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás megkötéséről  

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális 
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és Gyermekjóléti Intézmény és a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal közötti 

munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás megkötésére. 

 

Felelős:     Dr. Blága János, jegyző,  

       Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hetedik napirend 

 

Előterjesztés Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó intézmény alapításáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Sánta Tibor  Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: Egyhangúlag elfogadták. 

 

Koncz Imre polgármester: A konyha jövőbeni üzemeltetéséről és működtetéséről szól. Két 

határozati javaslat van, külön szavaztatja. Az elsőt, aki elfogadja, jelezze! 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Gyermekétkeztetési feladatokat ellátó intézmény 

alapításáról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2022. (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati Napközi Konyha, költségvetési szerv alapításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 

(1) bekezdés b.) pontja alapján Füzesgyarmati Napközi Konyha néven költségvetési szervet 

alapít.  

 

A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az Áht. 8/A § (1) bekezdése alapján jelen 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az Intézmény alapító okiratát a Magyar 

Államkincstárhoz nyújtsa be.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a bejegyzéshez az 

Alapító Okirat formai vagy technikai jellegű módosítást igényel, úgy azt a Képviselő-testület 

utólagos tájékoztatásával hajtsa végre. 
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Felelős: Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Koncz Imre polgármester: A konyha vezetésére kiírt pályázat bírálására létrehozott bizottsági 

tagok személyére döntés. A bíráló bizottságra három javaslat érkezett, Csák Erika, Dr. Tóth 

Tünde és Kissné Szőllősi Szilvia. Ketten elvállalták, Csák Erikát nem tudják, vélhetőleg 

elfogadja. Aki elfogadja a pályázati kiírást és a bíráló bizottságot az jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Füzesgyarmati Napközi Konyha konyhavezetői 

pályázatának kiírásáról szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2022. (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati Napközi Konyha konyhavezetői pályázatának kiírásáról 

 

Füzesgyarmat Város önkormányzatának Képviselő-testület jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati Napközi Konyha vezetői beosztásának 

betöltésére vonatkozó pályázatot.  

 

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

(6) bekezdésében foglaltak szerint eseti bizottságot hoz létre a pályázók meghallgatására, 

amelynek tagjai:  

1. Németh-Csák Erika 

2. Dr. Tóth Tünde 

3. Kissné Szőllősi Szilvia 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázati eljárás lebonyolítására.  

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

Határidő: 2022. július 31.  

 

Nyolcadik napirend 

 

Előterjesztés munkásszálló vagyonkezelésbe adásáról 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Az előterjesztés a munkásszálló vagyonkezelésbe adásáról szól. A 

településfejlesztési és pénzügyi bizottság tárgyalta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag elfogadták 

némi fenntartással, hogy a Kft, hogy fog ezzel elbírni, meglátják. 
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Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: Egyhangúlag elfogadták. 

 

Koncz Imre polgármester: Bízik benne, hogy mindenki legnagyobb megelégedettségére fogják 

üzemeltetni. Elvileg már megnyithatnának a strandon keresztül. Nem tudnak felvenni 

embereket, de ez nem lehet annak az akadálya, hogy ne nyissanak meg. Aki így elfogadja, az 

jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Munkásszálló vagyonkezelésbe adásáról szóló 

határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2022. (V. 26.) határozata 

A Füzesgyarmati munkásszálló vagyonkezelésbe adásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal vagyonkezelői megállapodást köt a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft.-vel az 5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső utca 1. szám alatt 

található 100 férőhelyes munkásszálló tekintetében.  

 

A Képviselő-testület a munkásszálló tekintetében a vagyonkezelői díjat a Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdése alapján 

alkalmazandó, az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

17/2014. (IX. 4.) rendelete alapján havi nettó 150.000 forintban állapítja meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonkezelői szerződést írja alá, 

valamint felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzéséről a szerződés alapján gondoskodjon.  

 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kilencedik napirend 

 

Előterjesztés rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: A következő napirendet a településfejlesztési és pénzügyi bizottság 

tárgyalta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: A pénzügyi bizottság is 

egyhangúlag elfogadta. 
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Koncz Imre polgármester: Van e valakinek kérdése vagy véleménye hozzá? Ez egy technikai 

ügylet. Aki így elfogadja, jelezze! 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a Rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről 

szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2022. (V. 26.) határozata 

2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról  

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése 

valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 

pályázatot nyújt be a Belügyminiszter, a Pénzügyminiszter, valamint a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes Igazgatósága által, Magyarország 20221. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján hirdetett Önkormányzatok 

rendkívüli támogatása jogcím tekintetében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, a 

polgármestert pedig a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Dr. Blága János, jegyző,  

       Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2022. szeptember 30. 

 

Tízedik napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: A következő napirendet a településfejlesztési és pénzügyi bizottság 

tárgyalta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: A pénzügyi bizottság is 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Koncz Imre polgármester: Ezt minden évben meg kell alkotni, hogy mit tervezünk 

közbeszereztetni. Most két feladat szerepel benne, ettől jóval több feladatunk van, csak amit a 

Kft.-n keresztül futtatunk, azt nem kell a közbeszerzési tervben szerepeljen. Aki így elfogadja, 

az jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 

szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2022. (V.26) önkormányzati határozata 

A 2021. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a Jegyzőt a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő nyilvánossá tételével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Koncz Imre polgármester 

 

Tizenegyedik napirend 

 

A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány 

megüresedett kuratóriumi tisztségeinek betöltéséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 

Koncz Imre polgármester: Mindhárom bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Blága János jegyző: Három fő meg van, Szabó László vállalta a feladatot, Szabó Lajos nem 

vállalta. 

 

Koncz Imre polgármester: Egeresi István azt mondta, ő még kér 2 nap gondolkodási időt. Vagy 

négy, vagy három tagú lesz 

 

Dr. Blága János jegyző: Annyi módosítás lesz a határozatban, hogy bent lesz négy név, viszont 

be lesz oda írva egy feltétel, hogy amennyiben egy elfogadó nyilatkozatot tesz a megválasztott 

kuratóriumi tag, akkor bejegyezhetjük a bíróságon, hogy ne kelljen újra összeülni. 

 

Koncz Imre polgármester: Át adja a szót a szociális bizotságnak. 

 

Dr. Sánta Tibor  Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Egyhangúlag 

elfogadták. 

 

Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: Egyhangúlag elfogadták. 

 

Koncz Imre polgármester: Ha nincs kérdés szavaztatja. 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu


Füzesgyarmat Város Önkormányzatának     
K é p v i s e l ő -  t e s t ü l e t e    

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.      

 (66) 491-058, Fax: 491-361      

                                                    E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalok 

Továbbtanulásáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tisztségeinek betöltéséről szóló 

határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2022.(V.26.) határozata 

A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalság továbbtanulásáért Alapítvány 

megüresedett kuratóriumának megválasztásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Tehetséges, 

Rászoruló Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány kuratóriumot az alábbiak szerint választja 

meg, 2022. június 12-tól, 2027. június 11-ig tartó, 5 év határozott időre: 

 

Kuratóriumi tagok:  

1. Székelyné Dr. Rudner Bernadet 

2. Pikó Csaba 

3.Szabó László 

 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a változásokat a civil szervezetek névjegyzékén 

vezesse át. 

 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal és értelemszerűen 

 

Tizenkettedik napirend 

 

Előterjesztés ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester  

 

Koncz Imre polgármester: Itt most két ingatlanról van szó, kezdjük a Macskási Zrt.-vel. Egy 

utat akarnak venni, földutat. Van e hozzáfűznivaló? 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Szerinte sima az ügy, már mindent elmondtak róla. Meg lenne az 

alternatívája, hogy el is tudjanak ott járni. Nem gondolja, hogy utakat és árkokat el kellene 

adnunk. 

 

Koncz Imre polgármester: Az a baj, hogy egy hónappal ezelőtt is itt volt, akkor meg is egyeztek 

abban, de amit vállaltak az egyik sem lett meg. Báló Zsolt azt mondta, akkor nem érdekli. 

Senkinek nem sürgős, tudnak még várni vele egy hónapot, csak akkor tényleg legyen benne 

valami előrelépés. 

 

Báló Zsolt képviselő: Teljesen egyértelmű, hogy mit akarnak. Teljesen egyértelmű, hogy a 

telepet akarják, teljesen egyértelmű, hogy miért. Lehet várni, csak nincs értelme. A területet 

mindenki meg tudja közelíteni. Senkit nem zárnak el a terület megközelítésétől, annyi, hogy 

vagy rövidebb úton megy be, vagy hosszabb úton, csak földúton. De az úton is be tudnak menni, 
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mert az utat nem zárják le, a telepet zárják le. Az meg teljesen logikus, hogy egy állattenyésztő 

telepen nem lehet keresztül járni. Amikor a TSZ-ből megtörtént a kiválás és nem rendezték 

akkor, akinek ezt rendeznie kellett volna. Egy telepet hogy lehet úgy eladni, hogy az út nincs 

benne, belső út, mert ez a telepen belül van. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Nem azt kérte, hogy ne zárják le, hanem, hogy a szélén hagyjanak 

helyet. 

 

Báló Zsolt képviselő: Azon a szélen senki nem fog eljárni. Ha a kerítést oda teszi, az lesz, hogy 

döntenek, borítanak. Miért verje magát költségbe? Neki ez a telep így nem jó és az 

állategészségügynek sem lesz jó. Méterre ugyan annyi, megmérte, csak földúton. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ha a szomszéd földjétől akar kijönni, akkor el kell mennie 500 

métert és ott kell kijönnie. 

  

Báló Zsolt képviselő: Ha a Borsodinál megy le, ugyan annyit megy méterre pontosan. 

 

Koncz Imre polgármester: Az volt, hogy megegyezik a szomszéd tulajdonossal, hogy oda 

engedi-e építeni az új utat. Neki mindegy, de ahelyett, hogy az önkormányzatnak bevétele lenne 

legalább ne fizessen rá, hanem akkor annak a költségét is szét kellene osztani azok között aki 

érintett. Lemond az önkormányzat 1 millió forintról, nem akar még pluszba kifizetni 100.000 

forintot. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: 1 millió forint volt, de az önkormányzat kezelésbe kapta, nem 

tulajdonba. de akkor ugyanazon a példán elindulva jön még 20 kérés, és nem tudnak kijárni az 

utakon. Törvényben nem engedné meg utakat eladni. 

 

Báló Zsolt képviselő: A törvény nem azt írja elő, azt írja elő, hogy a gazdáknak biztosítani kell 

a földre való bejutást. Ez meg biztosítva van. Szavaztassák meg, ha nem szavazzák, majd más 

úton fogják elérni, de a telep 2025-ben zárt lesz. 

 

Koncz Imre polgármester: Szánjanak rá még egy hónapot. és akkor júniusban döntenek így 

vagy úgy. Akkor felteszi szavazásra, hogy üljenek még egyszer össze és akkor próbálja 

mindenki tartani magát ahhoz. Mindenki kompromisszum képtelen. Aki elfogadja, hogy 

toljanak rajta még egy hónapot, az jelezze! 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 6 igen szavazattal, 

tartózkodás és 3 ellenszavazattal elfogadja az indítványt, hogy a Vételi ajánlattal 

kapcsolatos döntésről (Füzesgyarmat külterület 0932 hrsz.) szóló előterjesztés kerüljön le 

a napirendről. 

 

Koncz Imre polgármester: Következő a Garai tó és a mellete levő tér. A Füzesgyarmati Ipari 

Park Kft. adott vételi javaslatot 14.5 millió forinttért. Előtte a testület már elfogadta a szándékot, 

hogy ezt értékesíti. Amit készítettek értékbecslés az 40 millióról szól. Azt szavaztatná meg, 

hogy ha elfogadja, így a testület ajánlják meg 40 millió forinttért az Ipari Park Kft.-nek. Utoljára 
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megkérdezi a KUKA-t, hogy 40 millió forinttért van-e szüksége a területre. Ha azt mondja, neki 

nem kell belátható időn belül, akkor vigyék el ők. Februárba azt mondták nem kell. 

 

Lánczi Csaba képviselő: Ahogy említette a csapadék rendezés legyen benne. 

 

Koncz Imre polgármester: van e kérdés? Aki elfogadja az általunk készített 40 milliós 

értékbecsléssel, 3 telek 44,5 millió. 

 

Lánczi Csaba képviselő: Az a telek, hogy kapcsolódik közvetlenül hozzá? Ott megy egy út. 

 

Koncz Imre polgármester: Az utat is adják hozzá. 

 

Dr. Blága János jegyző: A ingatlan-nyilvántartás szerint az nem út. 

 

Koncz Imre polgármester: Van a nádas, ott van a kis terület a Garai tér, a Garai tér és a nádas 

között van egy föld 50 méter hosszú, ami nem is út az ingatlan-nyilvántartás szerint. 

 

Dr. Blága János jegyző: Azt az utat ki lehet váltani úgy, hogy a Garai teret megkerüli, most is 

ott járnak be. 

 

Lánczi Csaba képviselő: Akkor maga a Garai tér is benne lenne? Ki néz ott 30 vagy 20 család 

az udvarán és azt látja? 

 

Koncz Imre polgármester: Nem biztos, hogy napelemet rak, egy ilyen napelem parkhoz 

kiszolgáló épületet. 

 

Lánczi Csaba képviselő: Akkor a lakosoknak ott meg van hagyva egy 6 méter sáv, amin tudnak 

menni? Kivéve a kis szakasz, zsákutca lenne kétfelől? Aggályai vannak. 

 

Dr. Blága János jegyző: A két ingatlant elválasztaná egy út egymástól, nem egy tömbben adnák 

el. Ott lehet csinálni egy telekhatár rendezést, úgy, hogy a Garai térhez hozzácsapódna a 

mostani földút és az útalapos útból ki lenne alakítva egy ténylegesen út az ingatlan-nyilvántartás 

szerint is. Legalább helyre lenne téve ez. A szerződésbe bele lehet ezt tenni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A szerződés még visszajön? 

 

Dr. Blága János jegyző: Nem kell visszajönnie, de visszahozhatják. A 14 milliós ajánlat egy 

nagyon elrugaszkodott összeg. Az értékbecslő azt becsülte fel, hogy az egy záportározó, ami 

használaton kívül van, azt nem vizsgálta, hogy a település egyetlen legnagyobb területe, ahol 

még ipari tevékenységet lehet kialakítani. Azt sem vizsgálta meg, hogy ők oda napelem parkot 

akarnak építeni, mert a két értékbecslő más módszertant alkalmazott. A mi értékbecslőnk 

megvizsgálta a létre jövő vagyonnak az értékét, a bekerülési értéket, a vagyon értéket, és a 

maradvány érték 40 millió forint. 
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Lánczi Csaba képviselő: A záportározó szükség szerint fel lesz töltve. Van a településen 

rengetek összedőlt épület. Nem lehet azokat oda bevarázsolni, hogy a település is szebb legyen 

egyúttal? 

 

Dr. Blága János jegyző: Nem lehet. 

 

Koncz Imre polgármester: Akkor szavaztatná. Aki ezt így elfogadja, az jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2022. (V. 26.) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat belterület 287 hrsz., 292 hrsz., 299 

hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

értékesíteni kívánja  

 

az értékbecslő által meghatározott áron a Füzesgyarmat belterület 287, 292 és 299 hrsz.-ú 

ingatlanait. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtókat 

haladéktalanul értesítse.  

 

Felelős: Koncz Imre, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Koncz Imre polgármester: Lenne még három dolga. Az első, hogy pénteken lesz a nemzeti 

összetartozás napja, ezen ki tudna részt venni, mert ő nem lesz akkor Füzesgyarmaton. Az 

önkormányzat is készíttet csokrot. 

 

Fehér László képviselő: Ő elvállalja. 

 

Koncz Imre polgármester: A következő, hogy megkeresték a pedagógusok, lesz pedagógus nap. 

Az intézmény nem támogatja őket agyon, így 100.000 forintot kérnének az önkormányzattól. 

A civil keret terhére be tudják vállalni. Ezért nem osztottak mindent ki. Az utolsó, hogy az 

egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kérdőívre visszatérnek, vagy mi lesz vele? Jöjjön vissza 

a 2 hét múlva a szociális bizottságon, és ott eldöntik, hogy mi legyen, mert szerinte ez így 

nagyon hosszú. 21 kérdésre senki nem fog válaszolni. Ha mindenki csak fél percet tölt el vele 

plusz a vélemény. Egy fél órát senki nem fog vele eltölteni. 
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Dr. Blága János jegyző: El kell dönteni, hogy lesz e valami következménye az eredménynek a 

testületre. Előbb fel kell dolgozni. 

 

Koncz Imre polgármester: Akkor a Szociális bizottság majd visszatér erre. Másnak van e valami 

mondandója? 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Azt szeretné kérni, hogy augusztus 31-ig hosszabbítsák meg a most 

július 30-ig érvényes bérletet. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lehet emelni a bérlet árát a mostani helyzetben? 

 

Dr. Blága János jegyző: Június 1. után igen. Lehet, hogy az önkormányzat ellen beszél, de ha 

szolgáltatást ugyan azon az áron árusítják és csökkentünk a szolgáltatás mennyiségén, az 

szerinte áremelésnek minősül, amely a veszélyhelyzet alatt nem lehetséges az Önkormányzat 

100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Már egyszer kiszámolták, 46 bérletet adtak el tavaly. Ezek alapján, 

ha nem emelnek árakat, akkor sem okoz az önkormányzatnak veszteséget úgy, hogy augusztus 

31-ig van a bérlet nem szeptember 30-ig, mert ugye tavaly addig volt. Rákérdezett a fürdőnél, 

idén két bérlet ment el az alapján, hogy csökkentették két hónapra az árat. Csak reméli, ha újra 

meghirdetik, az idén is ki tudják hozni. Szeretné, ha most szavaznának. 

 

Koncz Imre polgármester: Ha testület elfogadja, hogy augusztus 31-ig legyen érvényes a 

fürdőbérlet, de a fürdő meg nem akarja. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A testület üzemelteti a fürdőt. Úgy volt az előző testületi ülésen, 

hogy megbeszélik. Utána látta a Facebookon, hogy már el lett döntve, nem 3 hónapra szól a 

bérlet, hanem kettőre. Ezt a két hónapot akarja három hónapra változtatni. 

 

Koncz Imre polgármester: Úgy tisztességes, ha fürdő azt mondja, hogy ennyibe kerül, a testület 

megszavazza, hogy csak ennyi, és akkor a különbözetet meg kiegyenlíti. 

 

Dr. Blága János jegyző: Az áremeléses rendelet a Kft.-re is vonatkozik. Ha csökkenti a 

szolgáltatást ugyan azon az áron, akkor lényegében árat növel. Ezt nem teheti meg. Akkor 

legalább várta volna meg június 1-ét. 

 

Dr. Barta Krisztina képviselő: Az sem érthető, hogy amit itt megbeszélnek, annak teljesen 

ellentmondó információ jelenik meg a facebookon. Nem tudja konkrétan megmondani, mert 

nem jegyzetelte ki. Ami testületin még nem dőlt el, de ott már kiírják. 

 

Koncz Imre polgármester: Ez egy gazdasági társaság. Mondhatja neki a testület, hogy ő a 

tulajdonos, de akkor illene neki kompenzálni. Nem mondhatják, hogy 5 forinttért engedj be 

mindenkit, de legyél nyereséges. Ez a kettő nem működik így. 
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Dr. Sánta Tibor képviselő: A testületi megbeszélésen szó sem volt július 31-ig, ez egy teljesen 

új információ. Ezt is át kellene még gondolni. Egy úszó szezont hogy lehet befejezni július 30-

ig. 

 

Koncz Imre polgármester: Legyen egy javaslat és akkor megszavaztatja. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Azt javasolja, hogy a jelenlegi bérlet áron ne július 30-ig, hanem 

augusztus 31-ig adják ki ezt a bérletet ebben az évben. 

 

Dr. Sánta Tibor képviselő: De akkor azt is fel kellene vállalnunk, hogy ha ő kimutatja, hogy 

neki ez veszteséget okozott, ha 2 hónapról 3 hónapra ki van tolva ez a dolog, akkor vállalják 

fel, hogy kompenzálják. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az idei bérlet árakkal ez nem hoz veszteséget a Kft.-nek. Ez a 

költségvetés úgy van számolva, ahogy a törvény előírja, két úszómester három órában, meg egy 

gépész 3 órában minden reggel. Egyetlen egyszer sem volt a gépész, de minek, hogy a 

munkabére el volt e számolva nem tudom. De ettől függetlenül bele lett számolva a gépész 

munkabére is napi három órában. 

 

Koncz Imre polgármester: Volt egy javaslat, azt akkor megszavaztatja. Aki ezt az indítványt 

támogatja, kérem, jelezze! 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 3 igen szavazattal, 3 

tartózkodás és 3 ellenszavazattal, a Fürdő bérlet érvényességi idejének július 31-ről 

augusztus 31-re történő hosszabbításáról szóló javaslatot nem fogadja el. 

 

Dr. Blága János jegyző: Érti, hogy dönteni akar a testület, de arról akar dönteni, hogy utasítja a 

saját Kft.-jét, hogy tartson be egy jogszabályt, ami vonatkozik rá. Ilyen döntést nem kell hozni 

egy testületnek, mert a Kft. testület nélkül is köteles betartani a rá vonatkozó jogszabályokat. 

Ha tavalyi szabályok szerint veheted meg május 30-ig a bérletet, akkor, ha megveszed tavalyi 

szabályok szerint a bérletet most, akkor azt megveszed szeptember 30-ig. Ezt úgy képzeljük el, 

hogy valaki lakik egy szociális bérlakásba, aki a koronavírus járvány miatt rászoruló. Lejár a 

szerződése, kilakoltatom és ugyan azt a szociális bérlakást kiadom nekik, mint albérletet tripla 

áron. Ezt próbálja a jogszabály kizárni, sajnos ez az önkormányzati gazdasági társaságok más 

szolgáltatásaira is vonatkozik. Ezért sok baj van természetesen a törvénnyel, de most ez van. 

 

Koncz Imre polgármester: Az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

   Koncz Imre                Dr. Blága János 

  polgármester                                  jegyző 
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