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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2013. szeptember 19-én a
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
üléséről.
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Szabó
László képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő.
Igazoltan hiányzik: Vida Imre képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő
SZMSZ szerint állandó meghívottak: Dr. Makai Sándor jegyző, Fehér László
aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoport vezetője, Csák Zsolt műszaki csoport vezetője, Balázsi László unitárius
nyugdíjas megbízott püspök, Lévainé Homoki Éva Hegyesi János Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Kovács Márton Kastélypark
Fürdő Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője.
Napirendekhez meghívottak: Balajti József Nagykunsági Környezetvédelmi
Kft. képviselője, Gergely Mária Falusi Vendégasztal Szolgáltatók
Egyesületének elnöke, Eke Jánosné gyémántdiplomás tanítónő, Hegyesi Róbert
polgármesteri hivatal műszaki előadója, Csaba Márton tervező.
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.)

Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy
Vida Imre képviselő úr hiányzik az ülésről, Lengyelországba kísérte a fiát az
kicx-boksz Európa bajnokságra, Suchné Szabó Edit képviselő asszony betegség

miatt van távol, jelen van 7 fő képviselő, az ülés határozatképes. A mai ülést
technikai hiba miatt nem tudja élőben közvetíteni a kábel-TV, vasárnap láthatják
majd a lakosok. A 3. napirendet, a gyermekétkeztetés közbeszerzési felhívását,
valamint a 10. számú bejelentést javasolja zárt ülésen tárgyalni az Mötv. 46. §
(2) bek. c) pontja alapján, mivel a nyilvános tárgyalása üzletei érdekeket sérthet.
Aki egyetért a két napirend zárt ülésen való tárgyalásával kézfelnyújtással
jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a zárt ülésre tett
javaslatot elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember
19-ei ülésén az alábbi napirendeket – az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja
alapján – zárt ülésen tárgyalja:
1. Gyermekétkeztetés közbeszerzési felhívás elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, dr. StumpfCsapó Ágnes az Akkurátus-Team Kft képviselője
2. A Kegyelet Temetkezési Szolgáltató kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki egyetért a kiküldött napirendek
tárgyalásával, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a meghívóban szereplő
napirendeket elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember
19-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
2. Döntés a kommunális hulladékszállítás gyakoriságának módosításáról
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Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Balajti
József ügyvezető igazgató a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
képviselője
3.Településrendezési Terv Módosítása tervezetének előzetes
véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
4. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. tagi kölcsönnel kapcsolatos
kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Kovács
Márton ügyvezető
5.Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése
előirányzatainak I. félévi módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
6. Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

2013.

évi

7. Döntés folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
8. Döntés a „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-sárréten,
valamint
Bors
térségében”
utófinanszírozott
pályázathoz
támogatásmegelőző hitel felvételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
9. Döntés a Helyi önkormányzat működésének megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
10. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a
fenntartói feladatokról.
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Tőkésné
Gali Mónika irodavezető
11.Döntés a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői feladatok
ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
12. Bejelentések
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1. sz. Döntés Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi
állományának kialakítását segítő megállapodásról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. sz. A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
3. sz. Szociális Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó civil pályázat
tervezete
Előadó: Bere Károly polgármester
4. sz. Döntés a Kossuth 10 sz. alatti ingatlan hasznosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
5. sz. Mészáros György ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester
6. sz.. Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
7. sz. Döntés „ A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívása”
elnevezésű pályázaton való részvételről
Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester
8. sz. A Városközpontban található autóbuszöböl felújításáról és a Pozsonyi
utca aszfaltozásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
9. sz. Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere kérelmének
megtárgyalása
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt köszönti Eke
Jánosné Pipó Julianna tanítónőt, aki szeptember 7-én vette át a
Gyémántdiplomáját. 1953. augusztus 29-én diplomázott Szarvason a Tessedik
Sámuel Tanítóképző Főiskolán. Gratulál és hosszú, boldog életet, jó egészséget
kíván. (Virágcsokrot ad át.)
Eke Jánosné tanítónő: Megköszöni a virágot, majd elmondja, hogy egyik
szenvedélye a gyerekek, a másik a virágok. 8 évvel, kis késéssel kapta meg az
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Aranydiplomát, és akkor arra gondolt hogy vajon megéli-e a gyémántdiplomát.
Most viszont bízik benne, hogy meg fogja élni a vasdiplomát, amit 5 év múlva
kapna meg. A jelenlévők közül sokan voltak a tanítványai, akikre büszke, hogy
ilyen felelősségteljes munkát végeznek a város érdekében. Ehhez kíván jó
egészséget és kéri, hogy emlékezzenek néha a régi tanítókra. Bejezésül még azt
mondja el, hogy ha még egyszer születne, akkor is pedagógus lenne. (Elköszön
és kimegy a teremből.)
Bere Károly polgármester: A két ülés között folyó munkáról szóló
jelentéssel folytatják a munkát. Sok minden történt az előző ülés óta, amiről
röviden tájékoztatta írásban a képviselőket. A legfontosabb volt a szeptember
10-én záruló tárgyalássorozat Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős
államtitkár úrral a KUKA Robotics Kft. további füzesgyarmati tevékenységével
kapcsolatban. Örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy a Füzesgyarmati Ipari
Kft-vel 2017-ig meghosszabbította a KUKA a szerződést, illetve további
fejlesztési elképzeléseik is vannak. Van-e az írásos tájékoztatóval kapcsolatban
kérdés, vélemény?
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szeptember 4-ei
tárgyalással kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást hallani.
Bere
Károly
polgármester:
A
Városgazdálkodási
és
Intézményüzemeltetési Kft.-t ebben az évben hozta létre a képviselő-testület.
Mivel vitás kérdések merültek fel a számviteli és jogi ügyekkel kapcsolatban,
ezért megkérte dr.Stefán Zoltánt és Márkus Andrást, akik jártasak az
önkormányzati gazdasági társaságok ügyeinek intézésében, - az egri
önkormányzat városgazdálkodási kft. tanácsadói, hogy vizsgálják meg, hogy
rendben van-e minden, a vagyonátadás, üzemeltetési szerződés, illetve milyen
számviteli alapelvek alapján kell könyvelni. A következő testületi ülésre elő
fogja terjeszteni, ha módosításra lesz szükség.
Szabó László bizottsági tag: Június 25-én a város-rehabilitációs
pályázattal kapcsolatban volt megbeszélés, arról szeretne hallani bővebben.
Bere Károly polgármester: Jövő héten kedden folytatódnak a tárgyalások.
A legfontosabb része a kerékpárút építés, ill. a magasépítési munkák, ami a
családsegítő épületét is érinti. A kerékpárút építés tervezését kellett
felgyorsítani, mert amíg az nincs kész, addig nem lehet kezdeni a közbeszerzést,
ill. a megvalósítást. A pályázatot úgy lehetett benyújtani, hogy szerződést kötött
az önkormányzat a tervezőkkel, de nem csinálták meg a terveket. Bízik benne,
hogy a tárgyalás eredményeként hamarosan elkészülnek a tervek, mert utána
juthatna forráshoz az önkormányzat. Ebben az évben jó lenne hozzájutni a 15-16
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millió forinthoz, amit már eddig befektetett az önkormányzat. Jó lenne a
közbeszerzést is indítani, hogy jövő tavasszal elindulhasson a beruházás.
Mivel nincs több kérdés, rátérnek az első napirendre.
Napirendek tárgyalása
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Az előterjesztéshez két módosítási javaslata
van. A 16/2013. (II. 14.) számú határozat esetében a BMX pályával
kapcsolatban határidő módosítást kér, 2014. június 1-ig. Bízik benne, hogy
addig el fog készülni. A másik módosítás a Hotel Garával kapcsolatos. Erről
bővebben a zárt ülésen fog beszélni. Annyit el lehet mondani, hogy a bérleti
szerződéssel kapcsolatos szempontokat elfogadta a bank. Annyi változás történt
még, hogy nem kell kezességvállalás az önkormányzat részéről, elegendő lesz a
biztosíték, amit felemelt 4 millióról 10 millióra. Jövő héten lesz a Füzesgyógy
Kft. közgyűlése. Van-e kérdés, hozzászólás?
Koncz Imre képviselő: Az első határozatnál nem értette, hogy miért van
két időpont. Ezek szerint a 2014. június 1. a jó.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás,
szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést azzal a
módosítással, hogy a 16/2013. (II. 14.) számú határozat esetében a BMX
pályával kapcsolatban a végrehajtási határidő 2014. június 1-jére módosul, az
56/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat végrehajtási határideje a Hotel Gara
bérleti szerződésével kapcsolatban, 2013. december 31-ére módosul.
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést a módosításokkal együtt elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést az alábbi módosításokkal együtt fogadja el:
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- a 16/2013. (II. 14.) számú határozattal módosított 124/2012. (IX. 20.)
számú határozat végrehajtási határidejét a BMX pálya megépítésére
vonatkozóan, 2014. június 1-jére módosítja.
- az 56/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejét, a
Hotel Gara bérleti szerződésével kapcsolatban, 2013. december 31-ére
módosítja.
Második napirend
Döntés a kommunális hulladékszállítás gyakoriságának módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Balajti
József ügyvezető igazgató a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
képviselője
Bere Károly polgármester: Köszönti Balajti Józsefet a Nagykunsági
Környezetvédelmi Kft. képviselőjét. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
ülése nem volt határozatképes, ezért nem tudtak javaslatot hozni a képviselőtestület felé, viszont több képviselő is jelen volt, így az ott kialakult vélemények
után készült el a most kiosztott határozati javaslat. Átadja a szót Balajti
Józsefnek, hogy ismertesse a kérelmük lényegét.
Balajti József Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. képviselője: 2013. I.
félévben a füzesgyarmati önkormányzat közbeszerzést írt a kommunális
hulladékszállításra. A kft. pályázott a kiírás szerinti évi 52 ürítéssel. A szerződés
megkötésre került. A második félévtől kezdték a szolgáltatást és látták, hogy a
lakosság is igényli a heti rendszeres hulladékszállítást. A rezsicsökkentési
számítások alapján lehetőség nyílik arra, hogy a heti szállítás ne okozzon
jelentős terhet a lakosságnak. Tehát a javaslat lényege az, hogy heti szállításra
térnének át. Ha a képviselő-testület elfogadja a javaslatot, akkor már a jövő
héttől áttérnek a heti szállításra.
Bere Károly polgármester: Többen jelezték a lakosok közül, hogy heti
szállításra lenne szükség. Az árak a rezsicsökkentés miatt mérsékeltebb, a
lerakási díj sem terheli az önkormányzatot.
Szabó László képviselő: Az előző szolgáltató zsákjait meddig szállítják
el?
Balajti József Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. képviselője: A
gazdálkodási bizottság ülésén felmerült ez a kérdés és megbeszélte a
kollégáival, hogy október végéig elszállítják a TEPPE feliratú zsákokat is.
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Koncz Imre képviselő: Tájékoztatásul el kell mondani, hogy 18,-Ft-tal
kerül többe havonta a lakosságnak az, hogy minden héten el fogják vinni a
kukákat.
Szabó László képviselő: Azt szomorúan vette tudomásul, hogy a
vállalkozóknak bérleti díjat kell fizetni a kukák után. Erre miért van szükség?
Balajti József Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. képviselője: A
közbeszerzési kiírásban is az szerepelt, hogy 2011 db 120 literes kukát kell
biztosítani a lakosság részére. Tudták, hogy az előző szolgáltató a gazdálkodó
szervezetektől begyűjti az edényeit. Eltérő adatokat kapott, ezért arról nincs
pontos információja, hogy bérleti díjat számláztak külön, vagy a
hulladékszállítás díjába építette be az edényzet díját a TAPPE. A
zökkenőmentes átállás érdekében minden gazdálkodó szervezetnek biztosították
az igényelt nagyságú edényeket. Nincs könnyű helyzetben a kft. sem, az előzetes
költségkalkulációhoz képest a bevételi oldal nem úgy alakult, ahogy várták.
Ezért mindenképpen a bevételeket ki kell egészíteniük ezzel, hogy a gazdálkodó
szervezeteknek korrekt díjat állapítsanak meg. A 120 literes edényzet díjával
arányosan fogják képezni a díjat, a rezsidíj csökkentésről szóló rendelet ezt is
előírja. Az önkormányzat a rendeletében csak a 120 literes edényzet ürítési díját
határozta meg, ahhoz viszonyítva kell a kft-nek egy normál árat meghatározni.
A vállalkozásoknak adnak egy kedvezményes vásárlási lehetőséget, illetve a
bérleti lehetőséget biztosítják. Ez szükséges ahhoz, hogy a bevételi oldalt
erősítsék.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat 2013. szeptember
23-tól hetente végezteti el a közszolgáltatóval a hulladékszállítást a
jogszabályoknak megfelelően kialakított díjazás ellenében, s ennek megfelelően
módosítja a Közszolgáltatási Szerződést. Aki elfogadja a határozati javaslatot
kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal,
egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági
igények és a jogszabályi előírások alapján, az előterjesztésben foglaltak
szerint úgy dönt, hogy a szervezett szilárdhulladék szállítást 2013.
szeptember 23-tól hetente végezteti el a közszolgáltatóval a
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jogszabályoknak megfelelően kialakított díjazás ellenében, s ennek
megfelelően módosítja a Közszolgáltatási Szerződést.
A képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 115/2013. (VI. 14.)
sz. határozatát és felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés
aláírására.
Határidő: Közszolgáltatási szerződés aláírására 2013. szeptember 30.
Felelős: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Megköszöni Balajti úrnak a tájékoztatást, a
további részvétel alól felmenti.
(Balajti József elköszön és kimegy a teremből.)
Bere Károly polgármester: Mivel nem érkezett meg Csaba Márton tervező
a településrendezési terv tárgyalásához, ezért a Kastélypark Fürdő Kft. tagi
kölcsön kérelmével folytatják az ülést.
Harmadik napirend
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. tagi kölcsönnel kapcsolatos
kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Kovács
Márton ügyvezető
Bere Károly polgármester: Köszönti Kovács Mártont a Kastélypark Fürdő
Kft. ügyvezetőjét. A kérelmének a lényeg, hogy 8.370 ezer forintos támogatást
kér az önkormányzattól, mivel a bevételei elmaradtak a kiadásoktól. Illetve 3
millió forint tagi kölcsön nyújtását is kéri. Az önkormányzat nincs most olyan
helyzetben, hogy ennyi támogatást adjon. A 15 milliós tagi kölcsönből 10.500
ezer forintot visszafizetett, 4.5 millió tartozásuk van még. 3.870 ezer forintot kér
még ezen felül a likviditási gondjuk megsegítésére. A határozati javaslatban
szerepel, hogy a továbbiakban pénzintézet segítségével oldja meg a tagi kölcsön
helyett a likviditási gondjait. A nagyobb gond a 8.370 ezer forintos támogatási
kérelem, ami negatív üzleti eredményt jelez a kft-nél.
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: Annyival egészíti ki a
kérelmét, hogy 7.5 millió forint hiány előre tervezett volt, a képviselő-testület
így fogadta el. Ehhez képest 820 ezer forint az a hiány, ami előreláthatóan
keletkezik. Nem biztos, hogy év végén is ez lesz az eredmény, a szeptemberi
időjárás nem kedvezett a fürdőnek, valószínű, hogy nőni fog.
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Bere Károly polgármester: Valószínű, hogy további támogatást nem tud
adni az önkormányzat a mostani költségvetés alapján. Vitára bocsátja a kérést.
Szabó László képviselő: Több alkalommal kellett már az
önkormányzatnak tagi kölcsönt nyújtani, ezért gondolkodott-e a fürdő vezetése
azon, hogy milyen módon érhetne el többletbevételt? Az önkormányzat nem
fogj tudni állandóan támogatni.
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A Hotel Gara bezárása
nagyon hátrányos a gazdálkodásukra, ezért várják nagyon az újbóli megnyitást.
A hiány nagy része ebből a szolgáltatás kiesésből adódik. Már folytattak
előzetes tárgyalásokat a Füzesgyógy Kft.-vel, hogy partner lesz abban, hogy a
szállóvendégek szállásdíjába be fognak építeni egy kedvezményes fürdőbelépőt,
így át tudnak járni a vendégek és ez a fürdőnek jelentős bevétel lenne. A
gyógyvíz átadásból sem származik most bevétel, ami szintén jelentős. A fürdő
területén üzemelő erőmű, ha a kft. tulajdonába kerül kb. 3 éven belül, akkor a
karbantartási, fenntartási költségek maradnak csak és az energiát saját magának
előállítja. Jelenleg a kivitelező, üzemeltető kedvezményesen adja át a villamos
energiát a kft-nek. Most bruttó 14 millió forint az éves villamos energia költség.
A motor karbantartási, fenntartási költsége évi másfél, kétmillió forintba kerül.
Tehát ez kb. 12 milliós megtakarítást jelentene, illetve, ha a Hotel Gara
beindulna nem kellene hiányról beszélni.
Bere Károly polgármester: A foglalkoztatással kapcsolatos TÁMOP
programmal is lehetett volna takarékoskodni.
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A fürdőnek meg kell felelni
a törvényi és szakhatósági előírásoknak, azaz megfelelő szakembereket kell
alkalmazni. A szakmai feladatokat véleménye szerint nem közmunkásokkal kell
elvégeztetni, ami képzettséget igényel, illetve a bért sem tudták volna fizetni,
ezért vették igénybe a TÁMOP támogatást. A megfelelő színvonal
biztosításához még így is hiányzik legalább 6 fő. A következő évi üzleti
tervében azt fogja leírni, hogy a várható megtakarításokból, illetve pluszbevételt
a technikai színvonal megtartásra mellett, a személyi állomány bővítésre kell
fordítani. Ez a mostani tendencia, hogy nem állandó személyzettel dolgozik a
fürdő, gátolja a szakmai színvonal emelését. Tehát szeretné a személyi létszámot
stabilizálni, mivel szakmai szempontból ez indokolt. A képviselő-testület pedig
majd eldönti, hogy támogatja-e ezt az elképzelését.
Koncz Imre képviselő: Azt senki ne várja, hogy a fürdő valamikor is
nyereséges lesz, mert általában nem azok, főleg nem ilyen vállalkozási
formában.
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Bere Károly polgármester: Milyen vállalkozási forma lehetne nyereséges?
Már most szinte kötelező gazdasági társasági formában működtetni. Képviselő
úr biztos arra gondol, hogy önkormányzati intézményként még több közmunkást
lehetne alkalmazni. De 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság szinte
ugyanolyan feltételekkel vehet részt közmunka programban, a TÁMOP
programban. A további 6 fő alkalmazása kb. 15 millió forint többlet kiadást
jelentene. Ha fel tudja mutatni a kft. a 15 milliós többletbevétel lehetőségét,
akkor a képviselő-testület is biztos könnyebben megszavazza az üzleti tervben a
létszámbővítést.
Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A 2014-es évet fogja
érinteni.
Bere Károly polgármester: Ismeri a problémát, de az a helyzet, hogy „jár,
de nem jut.”
Koncz Imre képviselő: Erről úgy is csak 2015-be lehet majd szó, ha a
2014-es év nyereséges lesz.
Bere Károly polgármester: Még a jövő évi üzleti tervig hátha történik
előrelépés a Hotel Garával kapcsolatban. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás,
szavazatja az első határozati javaslatot, hogy a támogatást milyen formában és
módon biztosítja a kft. részére. A TÁMOP foglalkoztatási program kapcsán
jelentkező továbbfoglalkoztatási kötelezettségéhez 8.370.000.- forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt, a 15 millió forint tagi kölcsönből 4,5 millió forint
visszafizetési kötelezettségtől eltekint, a 3 millió 870 ezer forintot 2013.
december 31-ig folyósítja, lehetőség szerint a Kft. által kért időpontokban,
amennyiben azt az önkormányzat likviditási helyzete megengedi. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen szavazattal,
2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságának, a Füzesgyarmati
Kastélypark Kft-nek a TÁMOP foglalkoztatási program kapcsán jelentkező
továbbfoglalkoztatási kötelezettségéhez 8.370.000.- forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt.
A támogatás fedezete az önkormányzat fejlesztési, és működési tartaléka.
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A támogatást az alábbiak szerint biztosítja:
- a 66/2013. (IV. 25.) határozatában jóváhagyott 15 millió forint tagi
kölcsönből 4,5 millió forint visszafizetési kötelezettségtől eltekint.
- 3 millió 870 ezer forintot 2013. december 31-ig folyósítja, a lehetőség
szerint a Kft. által kért időpontokban, amennyiben azt az önkormányzat
likviditási helyzete megengedi.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A második határozati javaslat, mely szerint a
Kastélypark Fürdő Kft. a likviditási gondjainak a kezelésére a kintlévőségeit
próbálja meg behajtani, illetve számlavezető pénzintézetétől igényeljen
folyószámla-hitelt. Amennyiben ez nem vezet eredményre, és az
önkormányzatnak van rá anyagi fedezete, maximum 3 millió forint tagi kölcsönt
nyújt, 2013. december 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel. Aki egyetért
a határozati javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságának, a Füzesgyarmati
Kastélypark Kft-nek a bevételei és kiadásai eltérő áramlásából eredő
likviditási gondjának kezelésére elsősorban kintlévőségeinek behajtását,
illetve számlavezető pénzintézetétől folyószámla hitel igénybevételét
szorgalmazza.
Amennyiben e lehetőségek bizonyítottan nem vezetnek eredményre, illetve
ha az önkormányzat likviditási helyzete az adott időszakban erre
lehetőséget nyújt, csak abban az esetben biztosít maximum 3 millió forint
tagi kölcsönt, 2013. december 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Bere Károly polgármester
Negyedik napirend
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Füzesgyarmat
Város
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetése
előirányzatainak I. félévi módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: A bevételek és kiadások módosultak az év eleji
számokhoz képest. A legfontosabb, hogy 830 millió forint összeggel fogadta el a
Képviselő-testület az év elején a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét,
most 1.394.220 ezer forint a fő összeg. Ez adódik a szennyvízberuházásból, a
kerékpárút építésből, foglalkoztatási támogatásoknak, illetve egyéb más
tevékenységeknek is. Van-e kérdés, vélemény a rendelet-módosítással
kapcsolatban? Mivel nincs, kéri, hogy aki elfogadja a 2013. évi költségvetés
előirányzatainak I. félévi módosításáról szóló rendeletet kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a rendeletmódosítást
elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 7/2013. (IX. 19.) önkormányzati
rendelete – a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról – a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Ötödik napirend
Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Nem költekezett túl az önkormányzat egyik
költségvetési helyen sem, a bevételi tervet nagyjából sikerült teljesíteni. Az első
félévben befejeződött a kerékpárút építés, a sportcsarnok felújítása, a
szennyvízberuházás, saját erőből történt járdaépítés, a katolikus kápolna előtti
terület rendbetételéhez megtörtént az anyagvásárlás. Viszont több dolog is
nehezíti a gazdálkodást. A szennyvízberuházás kapcsán volt egy 85 %-os
támogatás, ami 95 %-ra emelkedett, de ezt a 10 %-os támogatást még mindig
nem kapta meg az önkormányzat, pedig májusban megtörtént a szerződéskötés.
Ez 80-90 millió forint bevételt jelentene. Nehezen halad a víziközműtől is a
pénz kiutalása az OTP részéről, ami 80 millió forint lenne. A HURO pályázat
kapcsán 34 millió forint nem lett még kifizetve egy szabálytalansági eljárás
miatt a román fél részéről. Nem érkezett előleg a szociális város-rehabilitációval
kapcsolatban. Az is nehezíti a helyzetet, hogy a folyószámla hitelkeretet 80
millióról 21 millióra lecsökkentette az OTP. Ezzel kapcsolatban lesz majd
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előterjesztés a későbbi napirendeknél. Bízik benne, hogy az EFI iroda előlege és
más támogatások is megérkeznek és október végére pozitívabb lesz a kép a
költségvetés szempontjából. Az oktatási bizottság és az egészségügyi bizottság
is tárgyalta a napirendet, kéri bizottsági véleményeket ismertetni.
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sportbizottság elnöke: A bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a beszámolót.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke: A bizottság szintén 3 fővel tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolták a beszámolót.
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja. Azt még nem is említette,
hogy a Békés Megyei Vízművek is 240 napra utalja a bérleti díjat.
Szabó László képviselő: A pályázatok elnyerésekor is szó volt róla, hogy
nehézséget okozhat, ha nem történik meg időben a pályázati pénzek utalása. De
ezek pillanatnyi nehézségek, előbb-utóbb rendeződik a pénzügyi helyzet. A
jövőben jobban oda kell figyelni a pályázatoknál, hogy ne kerüljön ilyen
helyzetbe az önkormányzat. De azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt
évekhez képest, és talán a következő évekhez képeste is, 2013-ban valósultak
meg a legnagyobb értékű pályázatok.
Bere Károly polgármester: Sajnos ez országos gond, mert ha Brüsszel
nem utalja a pénzeket a Kormány sem tudja továbbutalni. A szennyvízberuházás
különbözete kapcsán járt utána, hogy mikor is lesz ez kifizetve és biztosították
róla, hogy megvan ez az összeg csak még nem tudják az átutalás módját. Nem
tudják, hogy az önerő alapokat hogy veszik le, átutalják és az önkormányzatnak
kell visszautalni, vagy a különbözetet utalják ki. Tegnap voltak kint a Széchenyi
Pályázatíró Irodától, áttekintették a pályázatokat, bízik benne, hogy felgyorsul a
pénzek kifizetése.
Koncz Imre képviselő, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az
önkormányzat mérleg szerinti eredménye pozitív, csak készpénze nincs. Most
60 milliós lyuk van a költségvetésben, ami vagy befolyik, vagy nem és mivel év
végén nem lehet folyószámla hitele az önkormányzatnak, ezért fejlesztési
hitelből kell fedezni a kiadásokat. Ennek az a hátránya, hogy költsége van az
önkormányzat részéről, holott nem az önkormányzat tehet róla, hogy nem
folytak be a pénzek a számlájára.
Bere Károly polgármester: Köszöni képviselő úr hozzászólását. Annyi
talán a pozitív, hogy a kamattámogatás kapcsán az EU támogatás talán olcsóbb,
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mint a folyószámla hitel. Valamint bízik benne, hogy a BM-től megkapja az
önkormányzat a visszatérítendő, vagy a vissza nem térítendő támogatást.
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a beszámolót elfogadta
és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. I.
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.
Felhívja a figyelmet a módosított előirányzatok éves szinten történő
betartására, és a továbbiakban is a szabályszerű gazdálkodás folytatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bere Károly polgármester
Önkormányzati intézmények vezetői
Hatodik napirend
Döntés folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Az önkormányzat 80 milliós folyószámla
hitele jövő héten lecsökken 21 millióra, ennyi állami támogatást kap az
önkormányzat december hónapban, mivel nem lehet folyószámla hitele év
végén. Eredetileg december 20-ig szólt a hitel-megállapodás. Van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nincs, szavazásra bocsátja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint a 2013. évi
költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank
Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint számlavezető
intézettől – 23.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe az
önkormányzat, 2013. december 20-ai lejárati határidővel. A hitelt, kamatát és
járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
Aki elfogadja a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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147/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi
költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP
Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint
számlavezető intézettől – 21.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet
vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál
számlát nem vezet.
Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és
az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást biztosít.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adóbevétel
OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi,
hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a
folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat
megfizetésére.

kötelezettséget

vállal

a

hitel

és

járulékaink

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Bere Károly polgármester
Hetedik napirend
Döntés a „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-sárréten,
valamint
Bors
térségében”
utófinanszírozott
pályázathoz
támogatásmegelőző hitel felvételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Erre célzott Koncz Imre képviselő úr az előző
hozzászólásában. Ez egy fejlesztési hitel felvételét jelentené, ez is segítené a
16

jelenlegi likviditási helyzetet. A magyarországi rész lezárult, de a romániai
oldalon történt valami hiba és szabálytalansági eljárás indult, ezért késik a pénz
kiutalása. Volt Borson ebben az ügyben tárgyalni, ők azt nyilatkozták, hogy
„elnyelik” ezt az összeget, ha levonják tőlük, nekik nem jelent problémát.
Kijelentette polgármester úr, hogy továbbiakban nem is szeretne
Füzesgyarmattal pályázni. Bízik benne, hogy ha lezárul a vizsgálat megkapja az
önkormányzat ezt a pénzt. Van-e kérdés, vélemény?
Koncz Imre képviselő: Miért éppen 23 millióról van szó?
Bere Károly polgármester: Átadja a szót Sándor Gyuláné pénzügyi
osztályvezetőnek.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Ez a pályázat is két támogatási
formából áll: EU-s támogatás és hazai forrás, 85 – 15 %-ban. A 23 millió forint
az EU-s forrás 85 %-ból képzett összege. Most 18 millió forintot lehet lehívni,
illetve ki lehet egészíteni a hátralévő számlák 85 %-áig.
Bere Károly polgármester: Az EU-s támogatásnak két része van, a
magyar költségvetésből finanszírozott és az Európai Uniótól kapott.
Koncz Imre képviselő: Ez a maximum, amit le lehet kérni?
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Igen. Kéri a pénzintézet a
támogatási szerződést és amennyi abban szerepel, az lehet a maximum.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás
szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely
szerint az önkormányzat az OTP Bank Nyrt-től legfeljebb 23.000.000,-Ft
összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt vesz fel, a Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013(HURO ETE) „A határon
átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében
„HURO/1001/024/1.2.3 számú támogatás megelőlegezése céljából.
Kéri, hogy aki elfogadja határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank
Nyrt-től legfeljebb 23.000.000,-Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt
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vesz fel, a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013(HURO ETE) „A határon átnyúló kommunikáció
kiépítése
a
Körös
Sárréten,
valamint
Bors
térségében
„HURO/1001/024/1.2.3 számú támogatás megelőlegezése céljából.
A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 2014. március 31-ig
futamidőre kéri rendelkezésre tartani.
A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal
történik.
A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év. A kamat
megfizetése negyedévente történik.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékos költségeinek
fentiek szerinti visszafizetésére, és a fizetési kötelezettség éves
költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat
költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja továbbá a projekt a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 (HURO ETE) „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös
Sárréten, valamint Bors térségében „HURO /1001/024/1.2.3 számú
támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem térítendő támogatás bankra
történő engedményezését.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti
szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást.
A hitelfelvétel megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben (stabilitási
törvényben) foglaltaknak.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Megérkezett Csaba Márton tervező úr, így a
településrendezési terv módosításával folytatják az ülést.
Nyolcadik napirend
Településrendezési Terv Módosítása tervezetének előzetes véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Köszönti Csaba Márton tervező urat. Ismerteti,
hogy több területen zajlik a településrendezési terv módosítása. A biogáz üzem
kapcsán, a fermentáló területe miatt, a Csák tanya, a KUKA Robotics Kft.
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környékén, hogy a különböző munkahelyteremtő, ipari létesítmények részére
építési engedélyt lehessen adni. Pl. a fermentáló területén most a jogi helyzet
nem enged semmit építeni, ezért szükséges a településrendezési terv módosítása.
A szakhatóságok módosításokat tettek, ezeket kell a képviselő-testületnek
véleményezni. Átadja a szót Csaba Márton úrnak.
Csaba Márton tervező: A rendezési terv készítése egy hosszú folyamat, a
hatóságtól kezdve a lakosság véleményének kikéréséig. A folyamat
egyharmadánál tartanak most. Az érintettek előzetes kiértesítése történt meg, az
egyeztetési tervdokumentáció elkészítése, amit elküldtek az illetékes
hatóságoknak, akik visszajeleztek. Ezek egy része a tervezőnek szól, a másik
része képviselő-testületi döntést igényel, mert olyan dolgot érint, hogy ütközik
pl. a megyei tervvel, vagy hatóság jogkörével. A képviselő-testület hozhat olyan
döntést, hogy nem érte egyet a tervekkel és a polgármestert megbízza, hogy
egyeztető tárgyalást hívjon össze, ahol meg lehet vitatni. Véleménye szerint a
hatóságok észrevételei nem sértik az önkormányzat érdekeit. Észrevétel volt a
macskási telepnél. Füzesgyarmatnak nagyon régi a rendezési terve, egy nagyon
régi térképre, ami még az 1800-as években készült, csak tovább lett vezetve.
Néhány éve teljes felújításra került Füzesgyarmat teljes térképállománya. A
macskási major területe a rendezési tervben már majorként szerepel, de nem
olyan övezeti besorolásban, amilyenre lehetőség lenne. Az indítás a biomassza
üzem területére vonatkozó változásokkal indult, de akkor már az egészet
érdemes rendezni. Az állami főépítész észrevételezte, hogy ha előzőleg csak
kisebb terület módosításáról volt szó, akkor ne akarjanak nagyobb területen
módosítani, mert ezzel félrevezethetik a hatóságokat. A megyei tervben pedig
erdőterület van ennek a majornak egy részén tervezve. Tehát ütközik a megyei
tervvel az itteni elképzelés. Ki lehet küszöbölni egy új hatósági eljárással, de
akkor leáll a rendezési terv egy féléves hatósági külön eljárás miatt és még az
állami főépítész kérésének ezzel nem is tesznek eleget. Ezért azt javasolja, hogy
maradjanak az eredeti tervnél és csak a biomassza üzemnél változtassák meg a
rendezési tervet. Ez a terület a megyei tervben szereplő erdőterületet nem érinti.
A többi észrevétel a terv technikai részét érinti és a helyi építési szabályzattal
kapcsolatban vannak még észrevételek, aminek véleménye szerint részben helyt
lehet adni. A dűlőutaknál lévő fasorokkal kapcsolatban volt egy olyan javaslat,
amiből nem tűnt ki, hogy kinek a kötelezettsége. Lehet ragaszkodni a fasor
telepítéséhez, de meg kell mondani, hogy hova, ki telepíti és milyen
kötelezettségei vannak. Magának az útnak a területét le lehet szűkíteni még
fasorral, mint régen, amikor 4 méteresek voltak a dűlőutak, de a kombájnok nem
férnek el rajta. Volt olyan önkormányzat, ahol úgy döntöttek, hogy lehet a fasort
visszaállítani, de nem az út területén, hanem a mezőgazdasági művelési területen
a tulajdonosoknak kötelezővé tette az önkormányzat. Mivel nem kötelező, azt
javasolja, hogy ne szabályozzák ezt le. Mivel eddig rossz volt a gyakorlat
megfogalmazták, hogy az oldalhatáros beépítés mit jelent. Észrevételezte az
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állami főépítész, hogy ez felesleges, mert magasabb szintű jogszabály rögzíti.
Egy mellékletszám nem volt jó, illetve lemaradt maga a melléklet a
dokumentációból. Az állattartó létesítmények védőtávolságairól szól a melléklet,
amit most kaptak meg a képviselők a határozati javaslatban. Az állattartási
rendelet a tartás módját határozta meg, amit vissza kellett vonni az
önkormányzatoknak, így ez szabályozatlan lett, mivel a régi rendezési tervek és
helyi építési szabályzatok az állattartási rendeletekre hivatkoztak. A rendezési
tervben azt nem lehet szabályozni, hogy az állatokat hogyan lehet tartani, de
hogy az állattartó épületet milyen feltételekkel lehet építeni, azt lehet
szabályozni. Tehát itt csak a védőtávolság lenne meghatározva.
Szabó László képviselő: A védőtávolság csak az új építésű épületekre
vonatkozik? A már meglévőkre nem?
Csaba Márton tervező: Nincs visszamenőleges hatálya.
Koncz Imre képviselő: A külön engedélyt, a „ke” rövidítéssel muszáj
belevenni, vagy lehetne törölni? Ez a rendeletből lett átemelve?
Csaba Márton tervező: Úgy gondolja az már olyan nagyságrendű, hogy
zavarhatja a szomszédokat. Ebben az esetben jobban meg kell vizsgálni, meg
kell nézni, hogy milyen technológiával akarják az állatot tartani stb, ezért ehhez
a népegészségügyi és állategészségügyi szakvéleményt kérjen az önkormányzat.
Koncz Imre képviselő: Az a javaslata, hogy ezeket töröljék a határozati
javaslatból.
Bere Károly polgármester: Ne legyen külön engedély?
Koncz Imre képviselő: Igen.
Bere Károly polgármester: Ha a másikat betartja, akkor bármekkora
épületet lehet építeni.
Csaba Márton tervező: Vagy azt is meg lehet határozni, hogy 1502 fölötti
nagyságút nem lehet építeni. Ezt helyileg kell tudni, hogy milyen nagyságig
lehet elmenni.
Bere Károly polgármester: Ha valaki a Gacsári utca végén akar építeni
egy 300 m2-es disznóhizlaldát és senkit nem zavar, akkor ezzel megtiltja az
önkormányzat.
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Koncz Imre képviselő: Lakott területen mindenkinek van szomszédja,
ezért javasolja ezt törölni és akkor később nincs vele gond.
Bere Károly polgármester: Ha lesz ilyen kérés, akkor a képviselő-testület
megtárgyalja és akkor módosítja ezt az egy pontot. Ehhez nem kell egyeztetési
eljárás.
Csaba Márton tervező: A mostani egyeztetés után újból el fogják küldeni
a hatóságokhoz és nekik ismét észrevételezési lehetőségük van. Ha
észrevételezik, hogy nem értenek egyet a 150-300 m2-ig szabályozott
alapterülettel, vagy a külön eljárással, de ha nem lesz észrevételük, utána nem
lesz lehetőség újabb módosításra a képviselő-testületnek.
Bere Károly polgármester: A módosító javaslatot szavaztatja először. Aki
egyetért azzal, hogy a 300 m2-nél nagyobb épületet…
Koncz Imre képviselő: Az összes „ke” jelzésű kerüljön törlésre.
Bere Károly polgármester: Akkor nincs kivétel, hogy külön engedély
alapján lehetőség van az építésre. Aki elfogadja a módosító indítványt…
Csaba Márton tervező: Szavazás előtt pontosítaná, hogy arról szavaz a
testület, hogy a 300 m2-nél nagyobb ne legyen? Ez benne van, hogy annál
nagyobb nem építhető. Csak van két esetben a külön engedélyre vonatkozó „ke”
jelölés. A helyett az fog szerepelni, hogy a 150-300 m2-es nagyhaszonállatra
vonatkozó épület nem építhető.
Koncz Imre képviselő: Azt jelenti, hogy belterületen 20 lónál többet ne
tartson senki.
Csaba Márton tervező: Helyben tudják eldönteni, hogy meddig szabad
elmenni, milyenek az igények.
Bere Károly polgármester: Egyértelművé vált a 20 ló példájával. Aki
támogatja így a módosító javaslatot, mely szerint külön engedély alapján sem
építhető 150-300 m2-es nagyhaszonállat tartására épület, építmény,
kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosító javaslatot
elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
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Füzesgyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Településrendezési Terv módosítása és Helyi Építési Szabályzata teljes
felülvizsgálatának tervezetével kapcsolatos módosító javaslatot elfogadja,
mely szerint külön engedély alapján sem építhető 150-300 m2-es
nagyhaszonállat tartására épület, építmény.

Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati
javaslatot a Településrendezési Terv módosítása és Helyi Építési Szabályzata
teljes felülvizsgálatának tervezetével az egyeztetési szakaszban megkeresett
államigazgatási szervek által tett észrevételekkel kapcsolatban a módosítással
együtt. Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
a módosítással együtt elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Településrendezési Terv módosítása és Helyi Építési Szabályzata teljes
felülvizsgálatának tervezetével az egyeztetési szakaszban megkeresett
államigazgatási szervek által tett észrevételekkel kapcsolatban az alábbiak
szerint dönt:
a.) Békés Megyei Önkormányzat KO/5-46/2013. ikt. számú észrevételére:
A Macskási Major területén az eredeti, a jelenleg érvényben lévő
szabályozás marad, az egyeztetési anyagban szereplő változtatási
szándékunktól elállunk, csak a Biogáz üzem területét kívánjuk az eredeti
szabályozáshoz képest módosítani.
b.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal Állami Főépítész CSD/01/317-4/2013. ügyiratszámú
észrevételére:
Az egyeztetési anyag helyi építési szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet-tervezet 4.
§ (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerinti fasorok visszatelepítési
kötelezettségével a képviselő-testület nem kíván élni.
A Rendelet 6. §-át az új (4) bekezdésben foglaltakkal nem kívánjuk
kiegészíteni, mivel azt magasabb rendű jogszabály tartalmazza.
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A Rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdésében az állattartó épület és
kifutójának létesítésekor betartandó védőtávolságait a 12. számú melléklet
az alábbiak szerint tartalmazza:
12. melléklet
Állattartó létesítmények védőtávolságai
1. a kis haszonállatok ketrece, ólja kifutója, ásott és fúrt kúttól minimum
10,0 méter távolságra helyezhető el.
2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója ásott kúttól minimum 15,0 méter,
fúrt kúttól minimum 10, 0 méter távolságra legyen. A komposztáló, nem
zárt siló, almostrágya és trágyalégyűjtő ásott és fúrt kúttól 25,0 méter
távolságra legyen
3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és állattartó épület között nem kell
védőtávolságot tartani, ha:
a.) a vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal
készült és
b.) az épület állékonyságát nem veszélyezteti.
4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250
méteren belül tartani tilos.
A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó,
trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől és
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (távolság méterben):
Állattartó létesítmény
bruttó alapterülete

Kis haszonállat

Nagy haszonállat

baromfi

egyéb

szarvasmarha

egyéb

10 m2-ig

6

6

-

-

10-20 m2-ig

6

6

10

10

20-80 m2-ig

10

10

10

10

80-150 m2-ig

20

20

20

20

150-300 m2-ig

30

30

-

-

300 m2-nél nagyobb épület lakóterületen nem építhető.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
tervezőt.
Határidő: 2013. szeptember 30.
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Felelős:

Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Megkérdezi Csaba Márton tervezőtől, hogy
kell még a képviselő-testületnek tárgyalni a rendezési tervet?
Csaba Márton tervező: A képviselő-testület döntését átvezeti, majd meg
küldi a szakhatóságoknak, elkészíti az un. megbízói választ, melyben benne van
a Képviselő-testület döntése szerinti változás és amit a hatóságok észrevételének
megfelelően módosítani kell nem érdemi módosításokat. A szétküldés után 8
nappal, ha nem érkezik rá válasz, közszemlére kell tenni – ha jól tudja – 30
napra. Utána utolsó véleményezésre el lehet küldeni azt állami főépítésznek,
neki van záró véleményezési lehetősége. Remélhetően nem tesz észrevételt, amit
egyébként 8 napon belül kellene megtennie.
Bere Károly polgármester: Novemberben tartani fognak egy várospolitikai
fórumot, amire meghívnák Csaba urat és beszámolna a lakosságnak erről a
tevékenységről. A következő testületi ülésen dönt a Képviselő-testület a
napirendről.
Csaba Márton tervező: Csak ne november első hetén legyen.
Bere Károly polgármester: Megköszöni Csaba úrnak a munkáját és a
további részvétel alól felmenti. A következő napirend előtt 10 perc szünetet
rendel el.
Szünet
Kilencedik napirend
Döntés a helyi önkormányzat működésének megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: A beszámolóban említett, hogy milyen
likviditási gondjai vannak az önkormányzatnak. Az önhikis pályázat helyett van
ez a pályázati forma, amin már tavaly is nyert az önkormányzat. Bízik benne,
hogy ebben az évben is sikerül kiegészítő támogatáshoz jutni. Vitára bocsátja.
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot, mely szerint 32 millió forint vissza nem térítendő és 25
millió forint visszatérítendő támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32 millió forint
összegű vissza nem térítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4.
melléklet 1. pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti tartalék című
központi költségvetési előirányzaton belül a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.
A 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII. 31.) BM rendelet
2.§ (2) bek. c.) pontjára való hivatkozással, a kérelem indokaként az alábbi
egyedi szempontokat és összegeket jelöli meg:
- pénzbeli szociális ellátások csökkenése miatt
18
mill ft
- Vízi közművagyon bérleti díjának elmaradása miatt
9
mill ft
- Idegenforgalmi adó csökkenés miatt
5
mill ft,
Összesen:
32
mill ft
2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 25 millió forint összegű
visszatérítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1.
pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti tartalék című központi
költségvetési
előirányzaton
belül
a
helyi
önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra.
A 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet
2.§ (2) bek. c.) pontjára való hivatkozással, a kérelem indokaként az alábbi
egyedi szempontot jelöli meg:
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 ( HURO ETE) „ A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös
Sárréten, valamint Bors térségében „ HURO /1001/024/1.2.3 számú
pályázatunk
utófinanszírozott
pályázat
pályázati
forrásának
megelőlegezésére.
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló
adatszolgáltatást a pénzügyi osztállyal készítesse el,
a Magyar
Államkincstárhoz való továbbításáról gondoskodjon.
Határidő: 2013. szeptember 30.
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Felelős: dr. Makai Sándor jegyző

Tizedik napirend
A Turinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a
fenntartói feladatokról.
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Tőkésné Gali
Mónika irodavezető
Bere Károly polgármester: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
átalakult önkéntes társulássá és a tourinform irodát nem kívánják közösen
működtetni az önkormányzatok. Felvetődött, hogy Füzesgyarmatra átkerüljön. A
HURÓ pályázat lehetőséget adott a szerkesztőségi iroda kialakítására, ami
megtörtént és a tourinform irodáról most kellene dönteni. A társulási ülésen nem
tudtak határozatot hozni. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság
tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének.
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sportbizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolta,
mint ahogy a kiosztott határozati javaslatban szerepel, hogy részarányosan
viselje Füzesgyarmat a tourinform iroda költségeit, ha lehetséges és a többi
település elfogadja.
Bere Károly polgármester: Az a javaslat, hogy a működési költségek 50
%-át Füzesgyarmat, 25 %-át Vésztő a másik 25 %-át a többi önkormányzat, aki
érintett ebben a tevékenységben. Vésztő város érdekelt a legjobban a CsoltMonostori emlékpark kapcsán. Felveti majd polgármester úrnak, hogy ha
igénylik, egy héten néhány napot ott is tölthetne az irodavezető. Közel 9 millió
a költsége a tevékenységnek évente. Külön-külön megkeresné az
önkormányzatokat, hogy hajlandóak-e támogatni a tevékenységet. A bizottsági
ülésen javasolta Szabó László bizottsági tag, hogy csak a tourinform iroda nevet
vegye át az önkormányzat és menet közben kiderül, hogy hogyan lehetne
működtetni. A következő testületi ülésig utánajárnak, hogy mi a feltétele a
tourinform iroda működtetésének.
Ibrányi Éva alpolgármester: Korrekt ajánlatnak tartja a többi
önkormányzat felé ezt a javaslatot és bízik benne, hogy élni fognak vele. Az 50
% jelentős hozzájárulás lenne, de ha beindul a Hotel Gara és a Kastélypark
Fürdő miatt, arányosnak tartja az 50 %-ot, valamint Vésztőnek a 25 %-ot.
Semmiképpen nem támogatja, hogy kikerüljön Füzesgyarmat a jelenlegi
turisztikai folyamból. Szeretné, ha egyezségre jutnának a kistérségi
önkormányzatok, mert véleménye szerint szükség van a tourinform irodára.
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Bere Károly polgármester: Nincs több hozzászólás. Szavazásra bocsátja a
kiosztott határozati javaslatot, mely szerint a polgármestert keresse meg a
többcélú kistérségi társulás településeit a Tourinform Iroda átvétele kapcsán a
működtetés költségmegosztása érdekében és tegyen javaslatot arra, hogy a
működés költségeinek 50 %-át Füzesgyarmat átvállalja, ha Vésztő
Önkormányzata vállalja a 25 %-os részarányt, a többi települési önkormányzat
pedig együttesen vállalja a további 25 % megfizetését. Aki egyetért a határozati
javaslattal jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy írásban keresse meg a többcélú kistérségi társulás
településeit a Tourinform Iroda átvétele kapcsán a működtetés
költségmegosztása érdekében.
Tegyen javaslatot arra, hogy a működés költségeinek 50 %-át
Füzesgyarmat átvállalja, ha Vésztő Önkormányzata vállalja a 25 %-os
részarányt, a többi települési önkormányzat pedig együttesen vállalja a
további 25 % megfizetését.
Határidő:
Felelős:

2013. október 15.
Bere Károly polgármester

Tizenegyedik napirend
Döntés a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői feladatok
ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: Az önkormányzat pályázatot írt ki az
óvodavezetői feladatok ellátására. Mivel nem volt más jelentkező, javasolja,
hogy továbbra is Károlyi Zsigmondnét bízza meg a képviselő-testület. Az
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tárgyalta, megadja a szót a
bizottság elnökének.
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Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sportbizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta
mindkét határozati javaslatot.
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés Károlyi Zsigmondnéhoz, vagy a
határozati javaslathoz?
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Rózsika az intézményvezetői állás
betöltéséhez szükséges iskolát most végzi, mikorra várható, hogy befejezi?
Károlyi Zsigmondné pályázó: 2014. június elején lesz a szakvizsga. A
Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékének az intézményvezetői
szakán kezdte el 2013-ban ezt a szakképzést, mivel intézményvezetői szakvizsga
szükséges a feladat ellátásához és a meglévő szakvizsgája nem felel meg a
törvényi előírásoknak.
Ibrányi Éva alpolgármester: Mint az intézmény alkalmazottja,
tapasztalatból tudja, hogy a fél év alatt Rózsika nagy lelkesedéssel végezte a
munkáját. Mindenképpen támogatja a további megbízását.
Bere Károly polgármester: Szavaztatja az előterjesztésben szereplő első
határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület Károlyi Zsigmondnét
bízza meg a Lurkófalva Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával 2013.
szeptember 1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő
kiválasztásáig, legfeljebb 2014. augusztus 15-ig. Aki elfogadja a határozati
javaslatot jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva
Óvoda Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával
2013. szeptember 1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő
kiválasztásáig, legfeljebb 2014. augusztus 15. napjáig – az intézmény
dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné (születési név: Simon Róza) 5525
Füzesgyarmat, Petőfi utca 9. sz. alatti lakost bízza meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Bere Károly polgármester

Károlyi Zsigmondné: Megköszöni a képviselő-testületnek a megbízást,
megpróbálja a feladatokat az eddigieknek megfelelően folytatni és reméli, hogy
pozitív dolgokat fognak produkálni az intézményben.
Bere Károly polgármester: Sok sikert és jó egészséget kíván hozzá. A
másik határozati javaslat a díjazásról szól, az intézményvezetői pótlékát, a
közalkalmazotti illetménye mellett az illetményalap 40 %-ában, mely jelenleg
61.858,-Ft, javasolják megállapítani. Aki elfogadja a határozati javaslatot
jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva
Óvoda Füzesgyarmat intézmény megbízott intézményvezetőjének,
Károlyi Zsigmondnénak a vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye
mellett az illetményalap 40 %-ában (mely jelenleg 61.858,-Ft) állapítja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly polgármester

Tizenkettedik napirend
Bejelentések
Első bejelentés
Döntés Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi állományának
kialakítását segítő megállapodásról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnoksága és az önkormányzat között jönne létre
egy együttműködési megállapodás a tartalékos rendszer személyi állományának
feltöltésének elősegítésére. Az a lényege, hogy a parancsnokság igyekszik a
tartalékosokat behívni és ha önkormányzati munkahelyet érinti, akkor ez alapján
a megállapodás alapján kell elengedni a tartalékos szolgálatra.
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Koncz Imre képviselő: Erről a bizottsági ülésen nem beszéltek, de nem
érti, hogy mi értelme van ennek a gyakorlatban. Az önkormányzati dolgozókra
vonatkozik, férfiakra, 50 év alattiakra, ill. a 40 %-ára, ami ebben az esetben
másfél főt jelenthet.
Bere Károly polgármester: A közmunkásokat is érintheti.
Koncz Imre képviselő: De csak arra az időszakra, amíg közmunkás és arra
nem lehet megállapodást kötni. Alá lehet írni, de a gyakorlatban nincs értelme.
Bere Károly polgármester: Ez a feladata a Hadkiegészítő
Parancsnokságnak. Az is bonyolítja a helyzetet, hogy polgári szolgálatra is be
vannak osztva azok, akik alkalmasak műveleti tartalékosnak. 150 embert érint a
polgári szolgálat, így nemigen marad műveleti tartalékos, de a szerződést meg
lehet kötni. Vitára bocsátja. Nincs kérdés, vélemény. Aki elfogadja az
előterjesztésben szereplő megállapodás-tervezetet az Önkéntes Műveleti
Tartalékos Rendszer személyi állományának kialakítására, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az
Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi állományának
kialakítását szolgáló megállapodást és megbízza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Bere Károly polgármester

Második bejelentés
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság
tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének.

30

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
kérelmet. Mint előterjesztő elmondja, hogy halmozottan hátrányos helyzetű
beteg gyermekek gondozására szakosodott az egyesület és Füzesgyarmatról 15
fő gondozását végzik, ami nélkülözhetetlen és egyedi eset. Az egyesület 20 éve
működik Vésztőn, de Füzesgyarmaton kívül Szeghalom, Okány, Bélmegyer,
Körösújfalu településekről is érkeznek értelmileg akadályozott és autista
gyermekek, fiatalok hozzájuk. A személyi feltételek javítása akkreditációhoz
kötött. Kérik az önkormányzatunk segítségét. Mivel Vésztő közel van, minden
nap hazajöhetnek a gyerekek. Kér mindenkit, hogy lelkiismeretére hallgatva
támogassa ezt a kérelmet. Ismeri a szülők helyzetét, hogy milyen küzdelmet
folytatnak a gyerekek érdekében, ezért kéri a nevükben is a segítséget.
Ibrányi Éva alpolgármester: Néhány éve betekinthetett az egyesület
munkájába és látta, hogy milyen áldozatos és speciális munkát végeznek az ott
dolgozók. A 15 gyerek nagy részét ismerte az óvodából és tudja, hogy
Füzesgyarmaton nem tudják biztosítani ezeknek a gyerekeknek a fejlődését az
iskolában, sőt már nehéz az óvodában is. Mindenképpen támogatja az egyszeri
200 ezer forintos támogatást, mert ezeknek a gyerekeknek ez nagyon fontos,
hogy speciális fejlesztést kapjanak.
Koncz Imre képviselő: Nem derül ki a szövegből, számára nem teljesen
világos a kérelem. Arról van szó, hogy egy magániskolának a plusz
létszámigényét támogatná az önkormányzat gyakorlatilag hitelből. Akkor tud
több létszámot felvenni, ha az akkreditációt az önkormányzat kifizeti. Ha az
akkreditációra nincs pénze, akkor hogy lesz a többlétszámra? Nem biztos, hogy
egyszeri támogatást kérnek, hanem egyre többet.
Bere Károly polgármester: A megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásához kapcsolódik az akkreditáció, a munkaügyi központtól 100 %os bér- és járulék támogatást kaphatnak a dolgozókra.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Elkerülte képviselő úr
figyelmét, hogy a kérelemben melyik Kormányrendeletre hivatkoznak.
Koncz Imre képviselő: Nem ismeri a Kormányrendeletet, így hiába
hivatkoznak rá.
Bere Károly polgármester: Ez egy jog eljárás, ha megvan az
akkreditációja, akkor kaphat támogatás a munkaügyi központtól a megváltozott
munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Így működik az Ösvénynél is. 3
millió forintos megtakarítás van az orvosi ügyelettel kapcsolatban, abból lehetne
finanszírozni a 200 ezer forintot.
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Szavazásra bocsátja a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület kérelmét, mely
szerint az önkormányzat egyszeri 200.000,-Ft-ot biztosítson az értelmileg
akadályozott fiatalok intézményének működési feltételei javítása érdekében. Aki
támogatja a kérelmet, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013/2014.
tanévre egyszeri 200 eFt-tal támogatja a Vésztői Sérült Gyermekek
Egyesületét, az értelmileg akadályozott fiatalok intézményének működési
feltételei javítása érdekében.
A támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében orvosi ügyeletre
betervezett pénzmaradványból biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Bere Károly polgármester

Harmadik bejelentés:
Szociális Város-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó civil pályázat tervezete
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A szociális város-rehabilitációs pályázatba
civil szervezeti programok is beépítésre kerültek, velük egyeztetve lett, akik
dolgoztak rajta amíg az IVS elkészítése zajlott. A határozati javaslat arról szól,
hogy pályázat lenne kiírva, és azokkal akik végigdolgozták a két évet,
szerződést kötnének. 100 %-os finanszírozású a pályázat. Az előterjesztésből
lehet látni, hogy mire mennyi pénz van.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lehet tudni, hogy melyek azok a
civil szervezetek, akik részt vettek a pályázat kidolgozásában?
Bere Károly polgármester: Elég sokan voltak a megbeszéléseken, pl. a
Lovas Barátok Egyesülete, a Nádas Alapítvány, az óvodai alapítvány, a
Margaréta Családos Egyesület, az Anonymus, Polgári Egyesület, Vöröskereszt.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A többiek miért nem vettek részt a
megbeszéléseken?
Bere Károly polgármester: Mindenki ki lett értesítve, de nem gondolták,
hogy nyer a pályázat. Még lehet változtatni, ha valakinek valamilyen jó ötlete
van.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem tud róla, hogy az Idegennyelv
Oktatásáért Alapítvány kapott meghívót.
Bere Károly polgármester: Még van rá a mód, hogy bekapcsolódhasson
más civil szervezet is.
Ibrányi Éva alpolgármester: Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztés
szerepel a programok között.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Elkerülte a figyelmét.
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs
szavazásra bocsátja a Szociális Város-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó
civil pályázat tervezetét, aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 kódszámú „Szociális Városrehabilitáció Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázat Programalap
felhasználása során az önkormányzat által kiírt „mini-projekt” pályázatok
nyerteseit Bere Károly polgármester úr döntse el a pályázati szabályzat és
működési kézikönyv leírásainak figyelembevételével.
A pályázatok megjelenéséről, ütemezéséről, formai tartalmáról és minden
egyéb kérdésben Bere Károly polgármester úr dönt a pályázati szabályzat
és a működési kézikönyv leírásainak figyelembevételével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bere Károly polgármester
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Negyedik bejelentés
Döntés a Kossuth 10 sz. alatti ingatlan hasznosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület a Kossuth utca 10. szám
alatti ingatlan hasznosítására pályázatot írt ki még év elején. Sokáig nem
érkezett rá jelentkező, majd a nyáron Molnár László adott be kérelmet, amit meg
is tárgyalt a testület. Most Gergely Mária is beadott írásban egy elképzelést az
ingatlan hasznosítására, helyi termékcentrum megvalósítására. Mária a
közmunkaprogram keretén belül a fűszernövény termelésben már
tevékenykedik, ennek az ingatlannak az egyik részét szárításra, raktározásra
használják. Időközben Molnár László visszavonta a mai ülésre beadott kérelmét.
Köszönti Gergely Máriát, átadja neki a szót.
Gergely Mária Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesületének elnöke:
Örül, hogy a nyilvánosság előtt beszélhet az ötletükről. Több füzesgyarmati
lakos, akik különböző termékeket állítanak elő, tehát kistermelők ötlete volt,
hogy létre kellene hozni egy helyi termékcentrumot, ahol a termékeiket
értékesíthetik. Nem csak a füzesgyarmati kistermelők, hanem a környező
településekről is csatlakozhatnának ehhez a centrumhoz a termékeikkel, ami a
lakosságnak, de a turistáknak is érdekes lehet. Mivel most használják az
épületet, ez adta az ötletet és az önkormányzat továbbra is tudná használni a
mostani tevékenységre, a fűszernövények szárítására, csomagolására,
raktározására. Illetve egyéb termékeket is lehetne értékesíteni, amit előállít az
önkormányzat. Hogy hogyan és milyen formában működtetnék nem tudták még
kidolgozni, mivel az ősszel tárgyalja a Parlament a szövetkezeti törvényeket.
Szeretnék szövetkezi formában értékesíteni a termékeket, mert így egyszerűbb
lenne az értékesítés. Azt kérik, hogy ne rezsi alapú legyen az elszámolás, hanem
állandó bérleti díjat állapítson meg az önkormányzat, mert ezzel tudnának
kalkulálni a kistermelők és az önkormányzat is. 50-60 ezer forint bérleti díjat
tartanak reálisnak, ami fedezné annak az épületrésznek a költségeit, amit
használnának. A másik hasznosítási javaslatuk a fűszerkert továbbfejlesztésére
vonatkozik. Egy bemutatókertet szeretnének megvalósítani, amit óvodások,
iskolások, illetve a turisták is meg tudnának tekinteni, hogy ne csak zacskóból
ismerjék meg a fűszernövényeket. A gyógy- és fűszernövények aromaterápiás
kezelésre is alkalmasak, tematikus utakat lehetne kialakítani – akár fizetős
szolgáltatás keretében – a fürdő szolgáltatásait ezzel is ki lehetne egészíteni. Az
épületben még lehetőséget kaphatnának kézművesek foglalkozásokat,
bemutatókat tartani. Tehát értékesítési centrum és turisztikai látványosság is
lehetne az épület.

34

Bere Károly polgármester: A határozati javaslat úgy szól, hogy 60 ezer
forint + rezsiköltség, azt is fizetni kellene a bérlőnek. Ha jól értelmezte, akkor
nem Gergely Máriával kötne az önkormányzat szerződést, hanem a majdani
szövetkezettel? Amíg nem jön létre nem kötnének szerződést?
Gergely Mária: Amíg nincs szövetkezet, egyenként kellene szerződést
kötni mindenkivel. Mindenkiért nem tud garanciát vállalni.
Koncz Imre képviselő: Elhangzott, hogy fizetős szolgáltatások is lennének.
Azt ki fogja beszedni, kié lesz? A szövetkezet, vagy az önkormányzat? Erre még
úgy is vissza kell térni.
Gergely Mária: Ez mind nyitott kérdés még. Még csak az ötletig jutottak
el, nem a konkrét dolgokig. Át kell beszélni a képviselő-testülettel és a leendő
szövetkezeti tagokkal is. A részleteket utána dolgoznák ki, ha van rá esély, hogy
az épületet megkapják hasznosításra.
Bere Károly polgármester: Meg lehet szavazni a 60 ezer forintot + rezsit,
és a konkrét feltételeket megbeszélik, ha létrejön a szövetkezet.
Gergely Mária: Az is lényeges kérdés, hogy milyen állapotban kapják meg
az épületet, felújítva, vagy a mostani állapotban? Akkor a díjakat mérsékelni
kell, vagy nem fizetni bérleti díjat, ha a szövetkezet újítja fel.
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja.
Koncz Imre képviselő: Ebben most nem lehet dönteni még. Van egy elvi
szándék és majd kiderül mi lesz belőle.
Bere Katalin képviselő: Várják meg, amíg a szövetkezet megalakul,
akivel szerződést lehet kötni.
Bere Károly polgármester: A határozati javaslattal úgy gondolja a többség
egyetért, de most nem fogja még szavaztatni, javasolja, hogy napolják el a
döntést. Ha közben valaki 200 ezerért kiveszi, - egy évvel ezelőtt még annyi volt
a bérleti díja – természetes az kapná meg.
Gergely Mária: Azt szeretnék megtudni, hogy az önkormányzat hogyan
értékeli ezt a hasznosítási ötletet. Most még a részletek megtárgyalása nem
annyira fontos. Egy szövetkezetet nem fognak úgy létrehozni, hogy nem tudják,
hogy az épületet tudják-e használni a céljaikra.

35

Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy az ötletet támogatja a
képviselő-testület.
Koncz Imre képviselő: Le kellene ülni a szövetkezet képviselőjével. Most
még az is elhangzott, hogy az önkormányzatnak fel kellene újítani. Akkor
viszont nem 60 ezer lenne a bérleti díj, de az is elhangzott, hogy ha nem újítja
fel az önkormányzat, akkor még bérleti díjat sem akarnak fizetni. Polgármester
úrnak kellene tárgyalni és letisztázni a nyitott kérdéseket. Eddig erről nem volt
szó, hogy az önkormányzat felújítja az épületet.
Gergely Mária: Nem látta képviselő úr, hogy milyen állapotban van az
épület.
Bere Károly polgármester: Volt egy másik javaslat is a hasznosításra,
kávézó, fiataloknak szórakozóhely.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha nem is hoznak most döntést, de
elviekben támogatja a Gergely Mária által elmondottakat. Az egészséges
életmódot népszerűsítenék, munkahelyteremtés is lenne, a termelők el tudnák
adni a termékeiket. Az épület azért van most ilyen rossz állapotban, mert nem
lakják, ezért fontos lenne, hogy hasznosítva legyen. Polgármester úr és jegyző úr
Gergely Máriával pontosítsák a feltételeket és terjesszék a képviselő-testület elé,
utána lehetne konkrétan beszélni róla.
Bere Károly polgármester: Az a határozati javaslata, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a helyi termékcentrum
megvalósítására kezdjen tárgyalásokat Gergely Máriával és a következő
képviselő-testületi ülésre terjessze elő a tárgyalás eredményét. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Gergely Máriával, a Falusi
Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete elnökével, a Kossuth utca 10. alatti
önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatban, a Helyi
Termékcentrum megvalósításáról.
A tárgyalás eredményét az októberi képviselő-testületi ülésen terjessze elő.
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Felelős: Bere Károly polgármester
Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés

Ötödik bejelentés
Mészáros György ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Személyesen kereste meg Mészáros György
Nagyváradi lakos, hogy a szomszédjában van két önkormányzati telek, ami
eléggé gondozatlan, sajátjaként rendben tartaná, ezért szeretne megvásárolni, az
ingatlankataszterben nyilvántartott értéken. Az egyiket az önkormányzat
megörökölte, amin egy lakóház is volt, de az lebontásra került, az önkormányzat
takarította el a törmeléket.
Koncz Imre képviselő: A törmelék eltakarítása biztos többe kerül az
önkormányzatnak, mint 70.000,-Ft, amennyiért megvenné. Ha már ennyiért adja
az önkormányzat, akkor a mostani állapotban adja el.
Bere Károly polgármester: Akkor nem takarítja el az önkormányzat az ott
maradt törmeléket. A személyes megbeszélésen erről nem is volt szó, hogy el
fogja takarítani.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A víziközmű társulási díjat ki
fizeti meg?
Bere Károly polgármester: Önkormányzati tulajdonnál nem kellett
társulási díjat fizetni és biztos rá lett kötve a csatornára, akkor már erre a telekre
nem kell fizetni.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem kellene felemelni az árát a
teleknek?
Bere Károly polgármester: Ennyi van az ingatlankataszterben, de
javasolhat képviselő asszony többet is.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A szennyvízbevezetésért kellett az
önkormányzatnak fizetni?
Bere Károly polgármester: Nem kellett önkormányzati telekért.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ezek szerint jól jár az új tulajdonos.
Bere Károly polgármester: Nem akar épületet építeni rá, csak lesz neki
egy nagy portája. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot azzal, hogy ahogy
jelenleg áll, úgy kerüljön a kérelmező, Mészáros György tulajdonába a két telek,
ingatlanonként bruttó 70.000,-Ft vételárért. Aki elfogadja a határozati javaslatot,
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező 1236 hrsz-ú, (1060m2), 1238 hrsz-ú (1039m2) beépítetlen
területeket értékesíti Mészáros György (5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi
utca 45. sz.) alatti lakos részére, ingatlanonként bruttó 70.000,-Ft
összegben.
Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével, valamint a
polgármestert a szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
2013. november 30.

Hatodik bejelentés
Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvény alapján lehetőség van értéktár és Települési
Értéktár Bizottság létrehozására. A bizottság választja ki azokat a kulturális,
nemzeti értékeket, amit be lehet sorolni a nemzeti értékek közzé. Az Oktatási,
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság látná el a tevékenységet, az
alpolgármester asszonnyal, Fekete Jánossal a Csánki Dezső Helytörténeti
Egyesület elnökével kiegészülve, a Hegyesi János Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény pedig a koordinációs munkát látná el.
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sportbizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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Bere Károly polgármester: A művelődési házban összeül a bizottság és
eldönti, hogy melyek azok a füzesgyarmati értékek, amik a törvény alapján
belekerülhetnek az értéktárba. Az elmúlt időszakban volt már ilyen
kezdeményezés, így elő van már készítve az a munka a művelődési háznál.
Szabó László képviselő: Örül ennek a kezdeményezésnek, mert van olyan
érték, ami a füzesgyarmatiaknak természetes, viszont egy kívülállónak érdekes
lehet és ezek nincsenek dokumentálva.
Fehér László aljegyző: A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája meg lett híva a bizottsági és a testületi ülésre is, el is jött az egyik
munkatársuk, csak összetévesztették az időpontot, és nem tudott itt maradni az
ülésre. Viszont kérte tolmácsolni, ami az előterjesztésben le is van írva, hogy
hungarikumokat, természeti értékeket, egyéni, csoportos alkotásokat lehet
felvenni az értéktárba. Van helyi, megyei, országos értéktár gyűjtemény és
minden szinten az Települési Értéktár Bizottság dönt arról, hogy mely értéket
vesznek fel a gyűjteménybe. Ebben az évben még papíralapon történik a
kezelése, a javaslattétel. A települési bizottságok a megye felé tehetnek
javaslatot, hogy a megyei értéktárba is bekerüljön a helyi szinten felvett érték.
De jövő évben várható, hogy informatikai rendszer lesz kiépítve, meg lehet
nézni, hogy mik szerepelnek az értéktárakban és elektronikusan lehet a
javaslatokat is megtenni. A megyei iroda munkatársa javasolta, hogy a
lakosságot a médián keresztül, illetve szórólapokon is tájékoztassa az
önkormányzat arról, hogy bárki tehet javaslatot az értéktárba való bekerülésről,
amit a helyi bizottság bírál el. A megyei iroda ebben az évben három
alkalommal fog „műhelyrendezvényt” szervezni, ami egy szakmai találkozó és a
környező települések Települési Értéktár Bizottság tagjait fogják meghívni.
Segítséget adnak majd a működési szabályzat elkészítésében is, amit a
novemberi testületi ülésre fognak előterjeszteni.
Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot az értéktár és az Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról. Aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település
természeti-táji adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi
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értékeinek feltárása, megőrzése és továbbfejlesztése érdekében értéktárat és
Települési Értéktár Bizottságot hoz létre.
Az Települési Értéktár Bizottság tagjainak felkéri az Oktatási Kulturális
Turisztikai és Sportbizottság Elnökét és tagjait, az alpolgármestert, a Csánki
Dezső Helytörténeti Egyesület elnökét és a Hegyesi János Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézmény igazgatóját, aki szakmai, koordinátori
feladatokat lát el.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét,
valamint az érintetteket értesítse.
Felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sportbizottság elnökét, hogy az
Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának tervezetét készítse
el és terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2013. október 19., szabályzat előterjesztésére 2013.
novemberi testületi ülés
Bere Károly polgármester, Oktatási Kulturális Turisztikai és
Sportbizottság elnöke

Hetedik bejelentés
„ A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívása” elnevezésű
pályázaton való részvételről
Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester
Bere Károly polgármester: A pályázaton elnyert pénzből egy Hegyesi
János emlékét megőrző bronz mellszobor készülne el. A teljes költsége
7.142.857,-Ft, az igényelt támogatás 5.000.000,-Ft, saját erő 2.142.857,-Ft
lenne, amit a jövő évi költségvetésben kellene betervezni. Az Oktatási,
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tárgyalta, megadja a szót az elnökének.
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sportbizottság elnöke: A bizottság 1 igen és 2 tartózkodás mellett nem
támogatta a határozati javaslatot.
Ibrányi Éva alpolgármester: Részt vett a bizottsági ülésen és szomorúan
vette tudomásul a bizottság döntését, azt, hogy Füzesgyarmat kulturális
bizottsága esélyt sem ad egy 20 éve jelentkező igénynek, hogy emléket állítson
az önkormányzat Hegyesi Jánosnak, aki országosan is elismert alakja a
településnek. 30 %-os önerőre van szükség, ami 2.100 ezer forint. Ha
belegondolnak képviselőtársai, hogy májustól szeptemberig minden hétvégén
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kisebb-nagyobb kulturális rendezvények vannak, ami szintén pénzbe kerül. Erre
is szükség van, de egy szobor hosszú távú befektetés, maradandó kulturális
érték, aminek nem csak eszmei és művészeti értéke van. Egy háztartásban is
nagy kiadást jelent, ha a szerettének valaki síremléket állít, de még is a többség
szeretetből, tiszteletből megteszi. Ehhez lehet hasonlítani ezt a kiadást is az
önkormányzat részéről. 20 év alatt már többször felvetődött, hogy Hegyesi János
bácsinak egy méltó emléket állítson az önkormányzat, de anyagi okok miatt
mindig elmaradt. Most van olyan lehetőség, hogy 70 %-os támogatást lehessen
rá kapni, de még az sem biztos, hogy megnyerik a pályázatot. A szobor bronzból
készülne, mészkő talapzattal, összesen 220 cm magas lenne, zsűrizett, tehát
komoly művészeti értéke lenne. Megismétli, hogy érthetetlen számára a
bizottság döntése és nagyon rosszul érintette, véleménye szerint a lakosság nagy
részének is fáj ez a döntés.
Koncz Imre képviselő: Számára viszont az előterjesztés érthetetlen, mert
egy szobor állítása nem így szokott működni, hanem felkérnek több művészt,
hogy készítsenek terveket, azt minősíti egy szakmai grémium, mert a képviselők
nem értenek hozzá, hogy melyiket lehet megcsinálni ahhoz, hogy méltó emléket
állítsanak. Nem tudja a 7 millió forint mire elég, de úgy emlékszik, hogy a Szent
Borbála szobor 6 millió forint volt 20 évvel ezelőtt. Az a baj, hogy későn került
ide a képviselő-testület elé.
Ibrányi Éva alpolgármester: 10 napja tudta meg, hogy van ilyen pályázati
lehetőség és a beadási határidő szeptember 30. Mivel művészeti alkotás nem kell
hozzá közbeszerzési eljárás, nem kell több alkotást megcsináltatni. A makett
elkészítése is pénzbe kerül. A pályázat kb. 50 %-át a művész állja, a 7 millióban
benne van a művészi munka értéke, a bronzöntés díja, a tereprendezés, a
zsűriztetés, tehát minden felmerülő költség.
Bere Károly polgármester: Győrfi Lajos szobrászművészt kérték fel,
akinek az életrajzát olvashatják az előterjesztésben, ez garantálja, hogy valóban
művészi munka készülne el. De egyébként zsűriztetve lesz, csak úgy lehet
felállítani a szobrot, mert egyébként nem adnak rá pályázati támogatást.
Ibrányi Éva alpolgármester: Tud még referenciát mutatni.
Koncz Imre képviselő: Nem a referenciáról van szó. Elhangzott, hogy 220
cm magas lenne a szobor, de lehet ebből 170 cm a talapzat.
Ibrányi Éva alpolgármester: A félalakos szobor 110 cm magas, mint
ahogy a viaszból készült tervezeten is látszik nagyobb, mint egy mellszobor. A
talapzat 140 cm magas. A lábánál lesz egy töredék, ahol lesz egy tábla, ami
János bácsi ’56-os eseményeken való részvételére utal.
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Koncz Imre képviselő: Jó lett volna legalább egy látványterv, hogy
hogyan fog kinézni a térben a szobor. Az a baj, hogy sokszor azért ad be
pályázatot az önkormányzat, mert pénzt adnak, de nem lehet tudni, hogy mi sül
ki belőle.
Bere Károly polgármester: Itt van a látványterv a szoborról, egy
művészeti kollégium fogja zsűrizni, ha ők nem tartják megfelelőnek, akkor nem
lehet felállítani a szobrot. Alpolgármester asszony sokat dolgozott már rajta,
rövid a határidő, nem lehetett előbb előterjeszteni.
Bere Katalin képviselő: A bizottsági ülésen tartózkodott a szavazástól, de
nem azért mert nem ért egyet Hegyesi János bácsi szellemiségével, illetve
magával az ötlettel. De úgy gondolja, hogy már méltó emléket állított azzal az
önkormányzat, hogy a közművelődési intézmény a Hegyesi János nevet kapta,
illetve a Lenin utcát Hegyesi János utcának nevezték el. A 7.142 ezer forintot
kérdőjelezte meg, hogy nincs más, amire ezt a pénzt költeni tudná az
önkormányzat? Nagyon rossz a gazdasági helyzet, sokan szociális segélyből
élnek, ezért biztos, hogy sok embert irritálna, hogy ennyi pénzt ilyen célra
fordítanának….
Ibrányi Éva alpolgármester: Az önkormányzatnak nem ennyibe kerül…
Bere Katalin képviselő: Tudja, de a többi 5 millió is közpénz. Inkább az
utak állapotát kellene javítani a Kossuth utcán, a Gacsári utcán, illetve nagyon
sok utcán még. Nem a kultúra ellen szólt, elismeri Hegyesi János bácsi
munkásságát, de egyébként a szobor véleménye szerint nem hasonlít rá.
Ibrányi Éva alpolgármester: Ez csak egy viasz makett, ez még alakítva
lesz, az arányokat lehet látni.
Bere Katalin képviselő: Az a problémája, hogy a 7 millió forintból sok
mást lehetne csinálni. Erre is szükség van…
Ibrányi Éva alpolgármester: Ne az kerüljön kihangsúlyozásra, hogy 7
millióba kerül, mert az önkormányzatnak 2. 100 ezer forintjába kerül.
Bere Katalin képviselő: De az 5 millió is közpénz.
Ibrányi Éva alpolgármester: De a kulturális alap erre a célra írta ki a
pályázatot, ezt a pénzt úgy is ilyen célra fogják költeni, csak akkor megkapja
más település.
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Bere Katalin képviselő: Elmondta a véleményét, nem az ötlet ellen van,
hanem ezt a pénzt más hasznos célra is lehetne fordítani, amit mindenki
élvezhetne.
Bere Károly polgármester: Mindenki élvezheti, hiszen ha ránéz a
szoborra, megáll mellette és Hegyesi Jánosra fog gondolni. Rengeteg szobor van
az országban – Kossuth, Petőfi – és Füzesgyarmaton nincs egy sem. Szoktak
szobrot állítani azoknak az embereknek, akikre büszkék lehetünk, Hegyesi
Jánosra Füzesgyarmat lakossága büszke lehet.
Ibrányi Éva alpolgármester: 20 éve igény van rá, mindegyik testület
szeretett volna szobrot állítani, de anyagi okok miatt nem tudott, most van rá
pályázati lehetőség.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ki az a lokálpatrióta, aki ezt
felvállalja? A képviselő-testületnek kell felvállalni, hogy emléket kell állítani
egy elismert embernek és ez nem is lehet kérdés. Az is természetes, hogy
képviselőtársa pénzügyi oldalról közelíti meg a dolgokat. Mint a szociális
bizottság elnöke elfogult, de furcsának tartotta, hogy 200 ezer forinton is
vitatkozni kellett. Igaz itt már 2 millió forintról van szó, de ez is egy emlék,
amire Füzesgyarmatnak áldozni kellene, megadni a tiszteletet Hegyesi János
emlékének.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szintén tartózkodott a szavazástól a
bizottsági ülésen. De az rossz fényt vet a városra, hogy alpolgármester asszony
kultúra ellenesnek tartja az oktatási bizottságot. Akkor nem jó embereket
választottak a bizottságba. A saját pénzén sokat költ kultúrára, könyvekre,
képzőművészeti alkotásokra, újságokra, színházba is jár, tehát nem lehet
mondani, hogy kultúra ellenes. De ki garantálja, hogy 5 millió forintot nyer az
önkormányzat, ha kevesebbet, akkor ki fogja kipótolni? Már több pályázatnál
történt, hogy nem nyerte el az önkormányzat a várt összeget. Amint értesültek
erről a pályázati lehetőségről, rendkívüli testületi ülést kellett volna összehívni,
hogy a képviselő-testület akar-e, illetve kinek akarna szobrot állítani. Mert most
úgy tűnik, hogy alpolgármester asszony döntötte el, hogy Hegyesi János
bácsinak kell szobrot állítani, bár tiszteli János bácsi munkásságát.
Bere Károly polgármester: Hogy miért nem hívott össze rendkívüli
testületi ülést? Úgy gondolta, hogy egyértelmű, hogy ezt a pályázati lehetőséget
ki kell használni és Füzesgyarmaton az elmúlt 70 év leghíresebb szülöttje
Hegyesi János, akinek az emlékére szobrot lehet állítani. Úgy gondolta, hogy ez
nem ad okot vitára, hogy ki lehetne még méltó rá. Most sem hangzott el más
személyre javaslat….
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A pályázatot csak meg kellene
ismerni, ne csak a kezüket emeljék fel.
Bere Károly polgármester: Elmondta, hogy miért nem lett rendkívüli ülés
összehívva. A többi részlet pedig most került még kidolgozásra, azért most
terjesztették elő és vagy megszavazza a testület, vagy nem. Furcsának tartja,
hogy ezen ennyit vitatkoznak, mint korábban Lázár Gyulával kapcsolatban,
pedig úgy gondolta, hogy ez egyértelmű, hogy Füzesgyarmat szülöttje és tárjuk
a nyilvánosság elé a híres szülötteket, hogy mindenki megismerje.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha nem kerülne az
önkormányzatnak pénzébe, akkor egyértelműen támogatnák, de nem kevés
pénzről van szó.
Bere Károly polgármester: Ha 3-4 milliót nyernek a pályázaton, akkor azt
is el tudja képzelni, hogy közadakozásból összejönni a többi pénz. Amikor
helyreállították a Széchenyi utca sarkán a feszületet, nem közpénzből történt,
hanem a festést, kerítésjavítást, egyéb munkákat ingyen végezték el, akik
fontosnak tartották, hogy fel legyen újítva az a park. A Jézus szobrot ingyen
festette le Földesi Jenő cége. Utána büszkék voltak rá az emberek, hogy úgy néz
ki, mint ahogy gyerekkorukban volt. Bízik benne, hogy a Hegyesi János
szobornak is örülne a lakosság. Ez a makett valóban nem jól sikerült, mert nem
nagyon hasonlít János bácsira, ezen alakítani kell. A családdal is beszélni fog a
szobrász. Ha nem fog hasonlítani rá, ne fogják elfogadni. Ha készen lesz,
mindenki büszke lesz rá és a vitát el fogják felejteni. De ehhez be kell adni a
pályázatot és nyerni kell.
Ibrányi Éva alpolgármester: Tóth Zoltán tiszteletes úr szólt, hogy van egy
ilyen pályázat. Egyből szólt polgármester úrnak, hogy mit szól hozzá,
pályázzanak-e? Ezután egyből elkezdte a munkát, mert nagyon rövid a határidő.
Az összes eddigi információ a képviselő-testület elé van terjesztve. Senki nem
garantálja, hogy az 5 millió forintot megnyerné az önkormányzat. Beszéltek
erről is a szobrászművésszel, ha 3 millió forintot nyer a pályázat, akkor nem 5/4es szobor lesz, hanem csak mellszobor, mivel csökkenteni kell a költségeket.
Olyat nem mondott, hogy kultúraellenes a kulturális bizottság, csak azt, hogy
értetlenül és szomorúan vette tudomásul, hogy egy kulturális bizottság még az
esélyét sem adja meg annak, hogy pályázzanak. Sajnálja, ha így lehetett
értelmezni, akkor bocsánatot kér érte.
Szabó László képviselő: Az oktatási, kulturális bizottság ülésén egyedül
szavazta meg a pályázat beadását, mivel úgy gondolta, hogy támogatni kell.
Meg lehet közelíteni racionálisan és érzelmi oldalról is ezt a kérdést, de 50 év
múlva senki nem kérdezi meg, hogy hogyan került ide ez a szobor, hanem csak
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megnézik az emberek. Ha belegondolnak képviselőtársai minden településen
van szobor, Füzesgyarmaton miért nincs? Az a pénz, amit erre a célra szánnak
országosan, úgy is erre a célra lesz elköltve, ha itt nem ért vele egyet a
képviselő-testület, akkor is, csak nem nálunk lesz elköltve, hanem más
településen. Ha mégis megvalósulna a szobor, nem fogják megkérdezni, hogy
miért épült meg, hanem tisztelegni fognak Hegyesi János emléke előtt.
Ibrányi Éva alpolgármester: Tavaly is kiírásra került már ez a pályázat és
ebből a pénzből fogják jövő héten Debrecenben felavatni Szabó Magda szobrát.
Szabó László képviselő: Példaként hozza fel, hogy amikor az Országházat
építették, akkor sem állt jól pénzügyileg az ország és még is megépítették
Európa egyik legszebb épületét.
Ibrányi Éva alpolgármester: Templomokat építettek.
Bere Károly polgármester: A vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mely szerint beadja az
önkormányzat a pályázatot a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati
felhívásra és saját erőként a 2.142.857,-Ft-ot a 2014. évi költségvetésében
biztosítja. Aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen szavazattal, 3
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a Vizuális Művészetek Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívásra.
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat
magára nézve elismeri és betartja.
A projekthez szükséges önerőt (2.142.857;-Ft) a 2014. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Ibrányi Éva alpolgármester

Bere Károly polgármester: Ha nyer a pályázat vissza fogja hozni a testület
elé.
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Nyolcadik bejelentés:
A Városközpontban található autóbuszöböl felújításáról és a Pozsonyi utca
aszfaltozásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A jelenlegi helyén nem jó helyt van az
autóbuszváró, egy korábbi terv szerint kerülne áthelyezésre. Valamint a
Pozsonyi utca leaszfaltozására kerülne sor, mivel rossz az út állapota. A
víziközmű társulástól átvett pénzeszközből finanszíroznák a költségeket.
Felvetődött az a javaslat, hogy a buszöböl kapcsán a közútkezelővel, a Pozsonyi
utcai útépítés kapcsán a KUKA Robotics vezetésével vegye fel a kapcsolatot a
polgármester. Sajnos a víziközműtől nem érkezett meg még a pénz az
önkormányzathoz, így elfogja a két javaslatot. Valószínű, hogy át fog húzódni
tavaszra. A buszöböl áthelyezése lenne a legsürgősebb, a szennyvízberuházásból
nem lehetett finanszírozni, így meg lehetne oldani, hogy Barkócziék végre be
tudjanak járni az ingatlanjukra. A javaslat szerint írni fognak a közútkezelőnek,
van olyan információja, hogy rendelkeznek valamennyi forrással karbantartásra.
Vitára bocsátja a napirendet. Úgy gondolja, hogy az jó ötlet, hogy külső
forrásból próbálják megvalósítani a két beruházást. A Pozsonyi utcán a KUKA
Robotics mellett épül a parkoló, legalább az út készüljön el addig. Mivel nincs
kérdés, vélemény szavaztatja a módosított határozati javaslatot, mely szerint a
buszöböllel kapcsolatban a közútkezelővel venné fel a kapcsolatot, a Pozsonyi
utcai útépítéssel kapcsolatban a KUKA Robotics Kft-vel és az októberi ülésen
beszámol, hogy milyen eredménye lett a tárgyalásoknak. Aki ezzel egyetért
jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő Kossuth utcai buszöböl
felújításával kapcsolatos munkák elvégzése érdekében folytasson tárgyalást
a Közútkezelő Kht-vel.
A Pozsonyi utca leaszfaltozásának anyagilag történő támogatása érdekében
tárgyaljon a KUKA Robotics Kft. vezetésével.
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A polgármester mindkét tárgyalás eredményéről számoljon be a következő
képviselő-testületi ülésen.
Határidő:
Felelős:

értelem szerinti
Bere Károly polgármester

Kilencedik bejelentés:
Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere kérelmének megtárgyalása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Elég érdekes a kérelem, de mivel a képviselőtestületnek lett címezve, elő kellett terjesztenie. Füzesgyarmaton kevés a
katolikus, de azért meg kell vitatni. Több határozati javaslatot is küldtek, az V.
számút javasolja elfogadásra, hogy küldjenek földet Komlóskára. Átadja a szót a
képviselőknek. Mivel nincs kérdés, hozzászólás szavazásra bocsátja az V. számú
határozati javaslatot. Aki elfogadja jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza?
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpátmedence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az
önkormányzat a nemzet egységének megvalósításához egy marék földet
adományoz.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 30.
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: A nyílt ülés napirendje véget ért. Átadja a szót a
képviselőknek.
Ibrányi Éva alpolgármester: Füzesgyarmat csatlakozott az Itthon vagyok!
Szeretlek Magyarország! című országos programhoz, mely szeptember 28-án
lesz megtartva. 400 ezer forint pályázati pénzt adtak a program
megvalósításához, melynek az a célja, hogy a helyi értékeket bemutassa.
Szombaton 14 órától este 20 óráig tartó rendezvény lesz a fürdő előtti
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színpadon, majd vasárnap este fél 10-kor máglyagyújtás lesz a nagyiskola
udvarán. Ezt minden településen ugyanebben az időpontban teszik meg, akik
csatlakoztak a rendezvényhez, ez lesz az összefogás jelképe országosan. A
rendezvényen lesznek gyerek és felnőtt programok is, az alcíme „Minden ami
szilva” így lehetőség lesz bemutatni szilvás gombócot, szilvás lepényt,
szilvapálinkát stb. Nem verseny lesz, csak bemutató, kóstoló.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több bejelentés, a következő
testületi ülés időpontját ismerteti, mely október 31-én, csütörtökön lesz, illetve
október 23-án tartják az ünnepséget.
Ibrányi Éva alpolgármester: A nézők nem fogják látni, mivel vasárnap
fogja közvetíteni a TV, de elmondja, hogy a holnapi napon minden jelenlévőt
vár a Tiszta levegő, mozdulj érte! című rendezvényre a piactérre, reggel 10
órakor. A bölcsődések kismotoros felvonulásával kezdődik, majd az óvodások,
iskolások
ügyességi,
játékos
programjai
következnek
biciklivel,
görkorcsolyával, gördeszkával, majd BMX bemutató, illetve délután a Nordic
Walking (magyarul: skandináv gyaloglás, síjárás) sporttal ismerkedhetnek meg a
jelenlévők, amit azoknak is javasolnak, akik csak kímélő tornát végezhetnek.
Végül elindulnak a biciklisek az Árpád utcán végig és végül a Kossuth utca
végén 48 db gömbkőrist ültetnek el, hogy a levegő tisztaságáért is tegyenek a
rendezvény keretében.
Bere Károly polgármester: Köszöni a tájékoztatást, ezzel a nyílt ülést
bezárja, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát.

K. m. f.

Bere Károly
polgármester
távolléte miatt, megbízásából:

dr. Makai Sándor sk.
jegyző

Ibrányi Éva sk.
alpolgármester
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1. számú melléklet
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete
Füzesgyarmat Város Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete 2.§
(2)-(3) bekezdése helyébe a következők lépnek
„2.§ (2): A képviselő-testület a 2013. évi költségvetését
1 394 220 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
(3) A 2012. évi b e v é t e l e k é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak
szerint alakulnak:

1.
2.
3.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
III.
1.
2.

Megnevezés
BEVÉTELEK
Egyéb saját működési bevétel
ÁFA bevételek,-visszatérülések
Műk.c.hozam- és kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/
- építményadó
- idegenforgalmi adó
- iparűzési adó/állandó jell.
- iparűzési adó/ideiglenes jell.
- talajterhelési díj
Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:
Adópótlék,adóbírság
Átengedett SZJA 8%-a
SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.
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Előirányzat
42 673
40 179
90
82 942
40 000
1 500
261 592
0
4 100
307 192
1 500
0
0

IV.
V.

3. Termőföld bérbeadásából
4. Gépjárműadó
Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:
Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VI.
1.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IX.
1.
2.
X.
1.
2.
XI.
1.
2.
XII.

XIII.

XIV.

0
11 983
11 983
0

Telep.önk.műk.tám.
Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás
Óvodaműködtetési támogatás
Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása
Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése
Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása
Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása
Központosított műk.c.támogatások
Egyéb műk.c.központi támogatás
Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-10-ig/ össz.:
Kölcsön visszatérülése háztartásoktól
Működési célú pénzeszköz átvétel /1./össz.:
Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől
Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől
Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.
Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől
Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:

320 675
96 467
52 048
7 686
37 026
42 028
25 067
8 400
6 790
22 856
5 597
303 965
15 308
15 308
29 126
50
12 000
14 498
150 762
11 023
217 459

Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:
Felhalmozási áfa visszatérülése
Ingatlan (telek) értékesítése
Termőföld értékesítése
Járművek értékesítése
Egyéb felhalmozási bevétel
Osztalék és hozambevételek
Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:
Központosított felh.c.támogatások
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről
Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:
Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől
Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból
Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:

940 349
31 869
0
80
276
4 000
0
36 225
23 056
56 198
79 254
14 073
0
14 073
7 058
284 032
291 090

Felhalmozási bevételek összesen:
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:
1. Hitel
2. Likvid hitel
Hitelek összesen/1-2-ig/
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVIII.-ig)
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420 642
29 464
0
29 464
3 765
0
3 765
1 394 220

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA
Felhasználás szerint:
1. Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)
2. Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

1.
2.
3.
4.

Forrás szerint
Saját bevétel
Állami forrás
Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök
Kölcsön visszatérülés
Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)
Hitel
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

KIADÁSOK
ezer Ft-ban
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása ( tankönyv támogatás)
Működési célú tám.ért.kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
Befektetési kiadások
Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:
Tartalékok
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Tartalékok /1-2-ig/ összesen:
Hitel
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:I-IV-ig/

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA
Felhasználás szerint:
Működési célra
Felhalmozási célra
Tartalékok
Hitel
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Előirányzat
973 578
420 642
1 394 220

427 859
395 202
522 622
15 308
29 464
3 765
1 394 220

297 618
69 363
256 633
130 306
15 066
118 102
15 130
902 218
42 254
336 474
4 642
500
305
384 175
9 420
28 182
37 602
70 225
1 394 220

Előirányzat
902 218
384 175
37 602
70 225

Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

1 394 220

2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a
módosítások 2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő
átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2013. szeptember 20. napján lép hatályba.

Füzesgyarmat, 2013. szeptember 19.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember 19-én.

dr. Makai Sándor
jegyző
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