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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. április 28-án, 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, Suchné Szabó Edit képviselő, Szabó László 
képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő. 

  
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető, Csák István műszaki csoportvezető, Csák 
Zsolt városmenedzser, 

 Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető, Szőke Imre 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tagja, 
Kovács Márton Kastélypark fürdő igazgatója, Lévainé 
Homoki Éva Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmények igazgatója,  

Napirendhez meghívottak: Mák Zoltán, Komjáthy Miklós, Bezzeg Zsolt 
EnvyronOil Kft. részéről, Sáriné Péli Márta - a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 
kuratóriumának titkára, Dr.Szelezsán Róbert, Tőkésné Gali 
Mónika Tourinform Iroda vezetője, 

 
Jelen van még: Huszár István füzesgyarmati vállalkozó. 

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a televízió előtt 
ülő lakosságot. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő 
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jelen van, a mai testületi ülést megnyitom. Az 5. napirendnél a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány beszámolója 
kapcsán a közalapítvány tisztújítására is sor kerülne. A tegnapi bizottsági ülésen 
elhangzottak alapján, illetve minden jelölttel sem tudtam még egyeztetni, ezért 
javaslom az ülés végén, zárt ülésen tárgyalni. Valamint a 10. napirendet 
javaslom, ami a helyi vállalkozások támogatására beadott pályázatok elbírálása 
és a 11. napirendet, mely az értékesítésre kijelölt ingatlanokra beérkezett 
pályázatok elbírálása, valamint a bejelentések közül a 9. és 10. számú 
bejelentést. Aki egyetért a zárt ülésre tett javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 2 nem 
szavazattal elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
95/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-
ai testületi ülésére előterjesztett  
- 10. és 11. napirendet, a 9. és 10. számú bejelentést az Ötv. 12. § (4) bek. 
b) pontja alapján, 
- valamint a Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 
közalapítvány tisztújítását az Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja meg. 
 

 
Bere Károly polgármester: A bejelentések még bővülnek egy bejelentéssel, a 
kerékpárút tervezéssel kapcsolatos pályázat elbírálásával. Aki a napirendeket 
elfogadja, jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 
nem szavazattal a napirendet megtárgyalásra elfogadta. 

 
H A T Á R  O Z A T  
96/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 28-
ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./ Az EnvyronOil Kft. tájékoztatója a Mol telephelyén tervezett beruházások 
megvalósításáról 

 Előadó: Bezzegh Zsolt ügyvezető igazgató 
 

2./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

3./  Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évi 
zárszámadási rendelet elfogadása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

4./ A 2010. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása és a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 

5./ A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 
közalapítvány beszámolója a működéséről 

 Előadó: Sáriné Péli Márta a kuratórium titkára 
 

6./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

7./   Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

8./  A közterület-használatról szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

9./    A kistérségi kulturális stratégia elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 

10./  Bejelentések 
 

1. Játszótér építésre területkijelölés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 

2. Beszámoló az önkormányzati vízművek üzemeltetéséből származó bérleti 
díjak és a vízmű vagyonon elvégzett munkák költségeinek lényeges 
eltéréséről  
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  
irodavezető 

 

3. Klapka utcai óvodatelep további  hasznosítására kérelem 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 

4. Inert-hulladék elhelyezésére földterület igénylés az Állami 
Vagyonkezelőtől 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 

5. Tájékoztatás a megtakarítási programról a polgármesteri tisztség 
megszűnésének esetére  
Előadó: Botlik Tiborné jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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6. Dr.Vida László fogorvos feladatellátási szerződésének megszüntetéséről 
tájékoztató 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

7. A Kastélypark fürdő SZMSZ-ének elfogadása  
Előadó: Kovács Márton fürdővezető 

 

8. Könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  
irodavezető 

 

9./ Kerékpárút tervezésével kapcsolatos pályázati kiírás elbírálása  
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt 

 
 

Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt a két ülés között 
végzett munkáról szóló előterjesztést kiegészíteném annyival, hogy 11.254 ezer 
forint vis maior támogatást kapott az önkormányzat a belvízelhárításra beadott 
pályázatra. Köszönet illeti ezért a kollégákat, akik elkészítették a pályázatot. 
Egy Kft-vel kötöttem szerződést, akik az áramszolgáltatókkal kötött 
szerződéseket átvilágítják és ha találnak megtakarítást, annak az 50 %-a a 
munkadíjuk. Az átvilágítás eredményéről majd tájékoztatom a képviselő-
testületet. Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszony kérdezte korábban, hogy 
mi a szándék a zimándújfalui testvérvárosi kapcsolattal. Tájékoztatom a 
lakosságot, hogy Zimándújfaluban Kocsis József alpolgármester úrral 5 pontban 
foglaltuk össze a testvér-települési kapcsolat jövőbeni elképzeléseit: a kulturális 
találkozókon való részvétel, ami eddig is volt, közös testületi ülés tartása. A 
képviselők kirándulása ebben az évben Zimándújfaluba és Aradra történne meg. 
Határmenti pályázatokra közösen pályáznánk, illetve más hozzájuk hasonló 
infrastruktúrával rendelkező településsel közösen pályázni fejlesztésekre. 
Felajánlottam, hogy aki Zimándújfaluból állampolgársági esküt szeretne tenni az 
Füzesgyarmaton megteheti.  
Az előző ülésen meghirdetett szemétszedési akcióban aki részt vett, ezúton 
köszönöm meg a részvételét. Van-e kérdés? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A kistérség káptalanfüreden történt 
megbeszéléséről kérnék tájékoztatást. 
 
Bere Károly polgármester: Múlt héten voltunk Káptalanfüreden, azoknak a 
településeknek a képviselői, akiknek tulajdona van a táborban. A felújítási 
igényeket mértük fel és megállapodtunk, hogy keressük a pályázati 
lehetőségeket. Közel 1 millió forintot ebben az évben a legsürgősebb munkákra 
rá kell költeni, mert két éve nem volt felújítás. Két faház nagyon veszélyes 
állapotban van, egy tűzcsapot kell áthelyezni és az elektromos vezetéket kell 
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felújítani,a 24 voltos áramellátást átalakítani 220 voltosra a házakban. Az 
üzemeltető maradt, aki volt. Az a nagy gond, hogy kevés gyerek tud eljutni a 
táborba a településekről, pl. Szeghalomról tavaly sem voltak és az idén sincs 
jelentkező. Körösnagyharsány képviselője felajánlotta, hogy 4 millió forintért 
vegyük meg a tulajdonrészét. 44 millió forintra értékelte egy ingatlanszakértő a 
tábort, így nem fogadtuk el az ajánlatot, mert irreális ez az összeg.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő úr 
fogadóórát tartott április 22-én, délelőtt 8-9 óra között. Kérnénk, hogy 
legközelebb inkább délután, vagy az esti órákban tartson fogadóórát, hogy aki 
dolgozik az is el tudjon jönni. A bajomi út állapotáról volt-e szó, történik-e 
javítás a közeljövőben? 
 
Bere Károly polgármester: A közútkezelő vezetőjének a tájékoztatását tudom 
elmondani ismét, hogy májusban várható egy nagyobb felújítás, amikor kátyúzni 
fognak. Nagyobb felújítás a Szeghalom-Vésztő közötti úton várható.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A labor működtetésével kapcsolatos 
tárgyalás eredményéről kérnék tájékoztatást.  
 
Bere Károly polgármester: Csak anyagi kérdésekről tárgyaltunk, a labor 
működését nem befolyásolja. Azt szerettem volna elérni, hogy a működtetési 
költségekbe segítsen a kórház, de sajnos azóta sem kaptam visszajelzést, hogy 
ez lehetséges e. Nem sok remény van rá, de tájékoztatás fogok adni, ha 
megérkezik a válasz. 
Nincs több kérdés, rátérünk a napirendek tárgyalására. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

Első napirend: 
 
1./ Az EnvyronOil Kft. tájékoztatója a Mol telephelyén tervezett beruházások 

megvalósításáról 
 Előadó: Bezzegh Zsolt ügyvezető igazgató 
 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm Mák Zoltán, Komjáthy Miklós, Bezzeg 
Zsolt urakat, a EnvyronOil Kft. munkatársait. A kft. megkereste az 
önkormányzatot, hogy egy energiapark befektetést szeretne Füzesgyarmat 
területén, a MOL telepen megvalósítani. Ez egy olyan beruházás  lenne, ami 
nem csak nekünk, de Kelet-Magyarországon is fontos lehet. Átadom a szót 
Bezzeg Zsolt ügyvezetőnek. 
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Bezzeg Zsolt EnvyronOil Kft ügyvezetője: A kft. célja a bioenergetika és az 
újrahasznosításnak az együttes véghezvitele. Az üzleti koncepció, amit 
összeállítottunk már több éves folyamat eredménye. Olyan üzemet szeretnénk 
megvalósítani, ami energiát termel újrahasznosítható hulladékokból, saját 
tőkével, illetve pályázatok segítségével. Első ütemben egy napelemparkot, ami 
fél megavattos teljesítménnyel rendelkezik, ha meglesz a feltétele, akkor 
egyidejűleg egy biogáz üzem tervezése és megvalósítása is megtörténhet, ez 1.2 
megavatt teljesítményű. A beruházással az önkormányzat hulladékgazdálkodási 
problémái megoldódnának. A harmadik ütemben orvosi bioetanol üzem 
valósulna meg, ami nem azonos az üzemanyag bioetanolllal. Erre  megvan a 
külföldi értékesítési piac. A távlatai cél pirolízis üzem létrehozása. Három éve 
van egy gyárunk, ahol folyamatosan teszteljük és folyamatosan fejlesztés alatt 
áll, itt már tökéletes technológiával lenne megépítve az üzem. A napelem és a 
biogáz olyan előkészületben van, hogy a tervezések és a technológia 
kiválasztása és beépítése van folyamatban. A kollégám és üzlettársam már 
épített és üzemeltet is bioüzemet, tehát az itt építendő nem az első lenne. Az 
önkormányzattal egy hosszú távú együttműködést szeretnénk létrehozni, - mivel 
ez többéves beruházási periódus – a közös célok, ill. a projektcélok 
megvalósítására. Ehhez kérnénk a képviselő-testület pozitív döntését. Alapítás 
alatt van egy klaszter, aminek ugyanez a célja, a bioenergetika és az anyagok 
újrahasznosítása. Szeretnénk az önkormányzatot is alapító tagként bevonni a 
klaszterbe. Ez nem jelent sem anyagi, sem más kötelezettséget az 
önkormányzatnak. A klaszter fejlesztési pályázatokat tudna elnyerni, az önerőt 
az EnvyronOil Kft. biztosítaná. Olyan célokat tudnánk közösen megvalósítani, 
ami beépíthető akár az önkormányzat működésébe is. Ha van energetikával 
kapcsolatos bármilyen fejlesztés, azt ezekbe a pályázatokba be lehet építeni. A 
klaszterben alapító tag a Szarvasi Egyetem, az EnvyronOil Kft., a füzesgyarmati 
önkormányzat, előkészületben van a MOL és egy magyar kereskedelmi bank. 
Ilyen még nem létezik Magyarországon, de ebben a projektben mindenki 
fantáziát lát és megvalósíthatónak, gazdasági szempontból megtérülőnek. Az 
első ütemben a napelem park valósulna meg, erre több koncepciót tudunk 
felajánlani az önkormányzat részére is, ami üzleti szempontból lehet érdekes. 
Két lehetőséget tartunk reálisnak, egyik, hogy saját beruházással készítjük el, 
vagy az önkormányzattal együtt és az önkormányzat tulajdonába kerül át a 
napelempark, az üzemeltetés pedig marad az EnvyronOil Kft.-nél. Erre olyan 
koncepciót tudunk közösen kidolgozni, hogy mindenkinek az érdeke az legyen, 
hogy gazdaságos és működésképes legyen. Részünkről van egy felajánlott üzleti 
lehetőség, ami találkozik az önkormányzat érdekeivel és lehetőségeivel és egy 
közös koncepciót ki lehet dolgozni. A felmerülő kérdésekre válaszolunk most, 
vagy akár e-mailen is. 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, 
megadom a szót Koncz Imre bizottsági elnöknek. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Két elvi támogató 
nyilatkozat kiadására van szükség, elsőként, hogy az önkormányzat egyetért a 
beruházás céljaival, illetve, hogy az önkormányzat hajlandó közösen pályázatot 
benyújtani. A bizottság mindkét nyilatkozat kiadását egyhangúlag  támogatja.  
 
Bere Károly polgármester: Harmadik határozati javaslat is lenne, hogy a 
képviselő-testület nyilvánítsa ki a szándékát, hogy a tudásközpontban, mint 
alapítók a klaszterben vegyünk részt.  
 
Szabó László képviselő: Örömmel olvastam a tájékoztatójukat, mert ezek 
nagyon modern technológiák, amik idekerülhetnének és sok lehetőség rejlik 
benne. Milyen szakképzettséggel, milyen képesítéssel lehetne ennél a 
beruházásnál dolgozni? Eddig a főiskolai, egyetemi végzettségű fiatalok nem 
találtak itthon munkát a meglévő munkahelyeken, ebben az esetben lenne erre 
lehetőség, hogy ezek a fiatalok itthon maradhassanak? 
 
Bezzeg Zsolt EnvyronOil Kft ügyvezetője: Nem csak a klaszter pályázási 
lehetősége között van  a tudásközpont. Nem véletlenül csatlakozott a szarvasi 
egyetem ehhez, mert ezek a technológiák, akár a biogáz, a pirolízis üzem a fő 
profilja a cégnek. Ez egy olyan fejlesztési szakaszt kíván, hogy a szarvasi 
egyetem kihelyezett tanszéket fog ide kihelyezni, és ők is közreműködnek 
ebben, de emellett munkahelyteremtésről is van szó. Lesz egy oktatási 
központunk is, hiszen nem kell egyből mérnöki tudással rendelkező kollégának 
ott dolgozni. Ezekhez a technológiákhoz kell egy szaktanfolyamot indítani, vagy 
átképzést és erre a tudásközpontban lehetőség lesz. Nyílván lesz szakképzett 
mérnökökre is szükség, és átképzésre is tanfolyamok elvégzésével.  
 
Szabó László képviselő: Az első két beruházási ütemben a napelem telepnél 490 
kW és a biogáznál 1,4 MW-os teljesítmény szerepel, ez milyen intervallumra 
értendő? 
 
Bezzeg Zsolt EnvyronOil Kft ügyvezetője: Óránként értendő. 
 
Bere Katalin képviselő: Hogy került a füzesgyarmati önkormányzat a 
látóterükbe? Biztos minden önkormányzat tártkarokkal várna egy ilyen 
ajánlatot.  
 
Bezzeg Zsolt EnvyronOil Kft ügyvezetője: Ez egy négy évre visszavezethető 
projekt. Csökmőn egy gumifeldolgozó üzemet akartunk létrehozni, de az akkor 
nem valósult meg, mert nem támogatta az önkormányzat. Akkor kivonultunk 
Magyarországról és külföldön csináltuk meg a pirolízises üzemet, ami működik 
is uniós szabvány szerint. Úgy kerültünk vissza, hogy a MOL-lal kezdtünk el 
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tárgyalni és mivel korábban is ezen a környéken próbálkoztunk már, és rokoni 
kötődés is van ehhez a térséghez, illetve a MOL-nak Füzesgyarmaton van ez a 
telepe és lehetőség van ebből vásárolni, ahol meg tudnánk valósítani, amit előtte 
pár faluval arrébb nem tudtunk. A jelenlegi politikai helyzet már segítőkészséget 
mutatott, hogy ebben a térségben tudjunk fejleszteni. Ez a térség a 
leghátrányosabb térségek közzé tartozik, így a pályázati támogatás is nagyobb, 
mint Pest megyében, vagy az ország fejlettebb részein. A beruházás csak sikeres 
pályázat estén valósulhat meg. A MOL-nak nagy a befolyása és nem mindenhol 
van ilyen lehetőség, hogy ilyen infrastruktúra legyen, mint ami itt ki van építve.  
Kicsit messze van Budapesttől, de ez áthidalható.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: A környezetvédelmi hatásokról szeretnék 
hallani néhány gondolatban, elsősorban a szaghatásra gondolok.  
 
Komjáthy Miklós EnvyronOil Kft. munkatársa: Amikor beviszik a biogáz 
üzembe az alapanyagot, onnantól nincs szaghatás, arra kell figyelni, hogy amíg 
beviszik, zárt rendszerbe kerüljön be az alapanyag. Biológilag bomló 
hulladékról, növényi alapanyagról, konyhai hulladékról, trágyáról van szó, 
ezekre a szállításnál kell odafigyelni. Zárt csőrendszeren kerül be az 
előfermentolba, vagy homogenizálóba, a többi csigás behúzóval bedobálásra 
kerül, ez vízzel el van árasztva és ettől kezdve szagmentes a rendszer.  
 
Bere Katalin képviselő: A IV. ütemben szereplő műanyag és gumihulladék 
hasznosításával kapcsolatban vannak félelmeim. Így is sok gond van a 
szaghatással a városban, ami sok problémát okoz a Kastélypark fürdőben, illetve 
a Gara Hotelben is. A gumihasznosítás milyen szaghatással jár? 
 
Komjáthy Miklós EnvyronOil Kft. munkatársa: Nincs szaga, mert nem 
szemétégetésről van szó. A pirolízis egy hő hatására átalakuló folyamat, amikor 
alkotóelemeire van visszabontva az anyag. Három éve működik egy gyárunk. A 
negyedik ütemre ez azért van betéve, mert tökéletesíteni akarjuk, nem azért, 
mert olyan magas a káros anyag kibocsátás, és nem merjük ott megépíteni. A 
legfontosabb terméke a pirolízisnek az olaj, de nem olyan minőségű, amit el 
lehetne adni a MOL-nak, de saját felhasználásra alkalmas pl. áramfejlesztőbe, 
dízel motorok üzemanyagaként. De ez üzleti szempontból erre nem elegendő 
ebből a profit, nem éri meg. A pirolízis üzem káros anyag kibocsátása 15 ezer 
tonnás évi feldolgozottságú üzem esetében téli tüzelés alkalmával egy családi 
ház 4 hónapos káros anyag kibocsátásával egyenlő. Tehát eleve olyan a 
technológia, hogy nem jön ki káros anyag, ami egy találmány miatt 
kivitelezhető. Nincs technológiai leállás, 24 órás üzemben működik olyan 
szűrési rendszerrel, hogy a káros anyag kibocsátást szinte nem is lehet mérni. A 
telep a település keleti részén fekszik, így a szélirány is kedvez, ha lenne káros 
anyag kibocsátás, akkor sem a település felé jönne. 
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Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, elsőként szavaztatom azt a 
javaslatot, hogy a képviselő-testület az elvi támogatást adja meg, hogy 
megvalósuljon ez az ipari beruházás. Aki egyetért vele jelezze. 
A  képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
97/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EnvyronOil Kft. 
kérelmére nyilatkozik, hogy támogatja a füzesgyarmati MOL bázistelep 
szabad területein megvalósuló ipari beruházás, napelem park, biogáz üzem, 
bioetanol üzem, pirolízis nagyüzemi technológia fejlesztés és ezekhez 
kapcsolódó Tudásközpont megvalósulását. 
 
A tervezett fejlesztések összhangban vannak a város rendezési tervével és 
az önkormányzat hosszú távú fejlesztési- és stratégiai elképzeléseivel, 
terveivel.  
 
Megbízza Bere Károly polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Bere Károly polgármester: A  következő határozati javaslat, hogy a képviselő-
testület elvi támogató nyilatkozatot ad ki ahhoz, hogy közösen pályázzunk a 
napelem park létrehozására. Aki egyetért vele jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R  O Z A T  
98/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
füzesgyarmati, MOL bázistelep szabad területein megvalósuló ipari 
beruházás napelem park ütemének közös, együttműködésben történő 
megvalósítását, energetikai pályázaton való közös indulást. 
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Az EnvyronOil Kft. a pályázathoz az önerőt, tervezést, a pályázati 
lebonyolítás és a későbbi üzemeltetést is biztosítja az önkormányzat 
részére.  
Megbízza Bere Károly polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Bere Károly polgármester: A harmadik határozati javaslat, hogy a tudásközpont 
alapításában a klaszterben alapítóként vegyen részt a füzesgyarmati 
önkormányzat. Aki ezzel egyetért, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R  O Z A T  
99/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a füzesgyarmati MOL bázistelep szabad területein megvalósuló ipari 
beruházás, napelem park, biogáz üzem, bioetanol üzem, pirolízis 
nagyüzemi technológia fejlesztés és ezekhez kapcsolódó Tudásközpont 
megalapításában, a klaszterben alapítóként részt vesz. 
 
Megbízza Bere Károly polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Bere Károly polgármester: A részleteket pedig folyamatosan megbeszéljük a kft. 
képviselőivel, hogy jogilag és gazdaságilag is mindkét fél jól járjon, hogy ha 
megvalósul Füzesgyarmaton ez a beruházás. Megköszönöm a kft. jelenlévő 
képviselőit és felmentem őket a további részvétel alól. 
 
A kft. képviselői elköszönnek és elhagyják a tárgyalótermet.  
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Második napirend 
 

       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Bere Károly polgármester: A 24/2011. számú határozathoz van kiegészítésem, 
amit kérek eredeti előterjesztésként figyelembe venni. Tárgyalásokat folytattam 
a Bólem Kft-vel és megállapodtunk, hogy a szükséges munkákat ők el fogják 
végezni garanciában. Ez május közepén fog kb. megvalósulni, ezért június 30-ai 
határidőre fog ez az akusztikai probléma megoldódni, amiről sokan még csak 
nem is hallottak a szakemberek közül, hogy ilyen létezik. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, megadom a szót Koncz Imre 
képviselő úrnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja a jelentést. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom a napirendet. 
Mivel nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
100/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadta. 

 
 

Harmadik napirend  
 
  Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évi 

zárszámadási rendelet elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
Bere Károly polgármester: A TV-nézők részére néhány adatot ismertetek a 
beszámolóból. A tavalyi bevétel 1.659 millió forint volt, a kiadás 1.598 millió 
volt. A 2009-es év gyakorlatilag 2010. év végéig tartott, mert 2009-ben több 
pénzmaradvány húzódott át, mivel több fejlesztés nem kezdődött el időben. 
Tavaly megvalósult az óvodai beruházás, az Egészségügyi Központ felújítása. 
Fejlesztésekre összesen 382 millió forintot költött a város. Szociális kiadásokra 
165 millió forintot fordítottunk, ami közvetlenül került a lakossághoz, szociális 
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segély és egyéb ellátás formájában, valamint 78 millió forint közvetett 
támogatást is kaptunk. Az iparűzési adóbevétel és az idegenforgalmi adóbevétel 
sajnos 13 millió forinttal kevesebb lett a tervezettnél. Szerencsére 9 millió 
kiegészítést kaptuk állami normatívaként. Kb. 4 millió forint adót nem tudtunk 
behajtani a tavalyi évben. Összességében pénzmaradvány is keletkezett év 
végén, tehát hiány nélkül zártuk az évet. Ami fontos dolog, mert eredetileg 22 
milliós hiánnyal lett tervezve a költségvetés tavaly. A fejlesztésekkel nőtt az 
önkormányzat vagyona, valamint megvásároltuk a fürdőnél a Schultz Panziót. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót Koncz 
Imrének, a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 2010. év hivatalos 
lezárása a zárszámadás, tehát ezen már túl vagyunk, ezért nem is alakult ki nagy 
vita a bizottsági ülésen. Egyhangúlag  támogatta a bizottság az elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, 
megadom a szót a bizottság elnökének.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:  A 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a napirendet. 
 
Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
is tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke:  4 igen szavazattal egyhangúlag  
elfogadásra javasolja a bizottság a napirendet. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Mivel nincs kérdés, hozzászólás 
elsőként szavaztatom a beszámolót. 
Aki elfogadja a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
101/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki a zárszámadási rendeletet elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a zárszámadási rendeletet elfogadta. 
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(A 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet a 2010. évi költségvetésének 
zárszámadásáról a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Negyedik napirend 
 
 A 2010. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása és a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
 
Bere Károly polgármester: Közel 6 millió forint pénzmaradvány keletkezett. A 
költségvetés elfogadásakor már említettem, hogy nem lett betervezve az idei évi 
költségvetésbe a karácsonyi utalvány fedezete, ez kerülne most bele a 
költségvetésbe, valamint közfoglalkoztatásra 2.352 ezer forintot terveznénk. 
Tavaly a Hármas-Körös Vízgazdálkodási Társulásnak 1.328.190.- Ft nem lett 
kifizetve, aminek a jogosságát vitatjuk. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének átadom a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Valamennyivel több, 
mint 6 millió a pénzmaradvány. Ennek kétharmadát fordítanánk a karácsonyi 
utalványokra, egyharmadát a közmunkakeret növelésére, ezt a bizottság 
egyhangúlag  támogatja.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Pontosítanám, hogy a pénzmaradvány 
6.319 ezer forint, és javasoljuk jóváhagyni az előterjesztésben szereplő kérelmek 
szerint. Amikor elkezdtük tervezni a költségvetést, akkor úgy tűnt, hogy nem 
lesz pénzmaradvány és céltartalékot helyeztünk el a 2011.évi költségvetésbe és 
abból lesz a karácsonyi utalványra a fedezet és a közfoglalkoztatásra a keret.  
 
Bere Károly polgármester: Az a lényeg, hogy kicsivel több, mint 6 millió 
forintunk  van, amit el tudunk költeni ebben az évben. 
A pénzmaradvány beépítésre került a költségvetési rendeletünkben, ezért azt 
módosítani kell.  
Aki a 2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 9/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása  – 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Ötödik napirend 
 
 A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 

közalapítvány beszámolója a működéséről 
 Előadó: Sáriné Péli Márta a kuratórium titkára 
 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm Sáriné Péli Mártát, a kuratórium titkárát. 
Megkérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Sáriné Péli Márta a Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság 
továbbtanulásáért közalapítvány kuratóriumának titkára: A TV nézőknek 
mondanám el, hogy 15 éves lett a közalapítvány, ez a kuratórium 12 éve vette át 
a működtetését. Ez idő alatt két személycsere történt és úgy gondolom, hogy 
sikeresen tudtuk működtetni a közalapítványt. 10 lehet kérni az adó 1 %-át és 
eddig 4.385 ezer forintot kaptunk ilyen címen. E mellett kaptunk minden évben 
önkormányzati támogatást is, 3-400 ezer forint körüli összegben az utóbbi 
években. Koncz Imre képviselő úr 9. éve minden hónapban a tiszteletdíjából 10 
ezer forintot utal a közalapítványnak.  
Az elmúlt év márciusában 37 kérelmező fiatal között 730.000,- Ft, októberben 
48 fiatal között 930.000,-Ft került kiosztásra. Ez 15-20 ezer forintot jelent 
hallgatónként és alkalmanként. Fontos ez a támogatás a füzesgyarmati 
fiataloknak, hiszen sokba kerül az utazás, az étkezés, amikor távol vannak a 
családtól.  
 
Bere Károly polgármester: Fontosnak tartom én is alapítvány működését, ami a 
környékben egyedülálló, hogy támogatják a rászoruló fiatalokat a 
továbbtanulásban. Megköszönöm a közalapítványban végzett munkájukat a 
kuratórium tagjainak. 
Tárgyalta az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság, megadom a szót 
a bizottság elnökének. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag  javasolja a beszámoló elfogadását.  
Köszönet illeti azokat, akik a fiatalok érdekében, önzetlenül, sok éven át 
tevékenykednek ebben az alapítványban. Megpróbálják az alapítvány bevételeit 
növelni, hogy segíteni tudjanak minél több fiatalon. Ezt azzal hálálják meg a 
támogatásban részesítettek, hogy amikor munkába állnak az adójuk 1 %-át 
felajánlják az alapítványnak. Reméljük, hogy ha a fiatalok el tudnak helyezkedni 
és egyre több 1 % fog érkezni. Most ezek többségét Konczné Szendrey 
Zsuzsanna „szerzi” meg az alapítvány részére, amit ezúton is köszönök. 
Reméljük a tisztújítás úgy fog lezajlani – ami végül zárt ülésen fog megtörténni, 
amivel nem értek egyet – hogy figyelembe veszi a képviselő-testület, hogy az 
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egyik oldalon a fiatalok segítése van önzetlen módon, olyan emberek részéről, 
akik nem szenvednek rangkórságban, és nem feltétlenül akarják ezt a munkát 
csinálni. A másik oldalon pedig az olyan emberek vannak, akik szeretnének 
pozícióhoz  jutni. Bízom a képviselő-testület bölcs döntésében az alapítvány 
további sorsát illetően. 
 
Bere Károly polgármester: Azért javasoltam a zárt ülést, mert méltatlan lenne a 
képviselő-testülethez, ha olyan hangnem alakulni ki, mint a tegnapi bizottsági 
ülésen. Nem sikerült még az egyeztetéseket lefolytatni ebben a dologban, de zárt 
ülésen meg tudjuk tárgyalni. Nem ragaszkodom a személyi javaslataimhoz. A 
kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, mindenki megtiszteltetésnek 
veszi, hogy részt vehet ebben a munkában. Az elnök asszony és a jelenlévő 
titkár asszony munkáját itt kell kiemelnem és fontosnak tartom a további 
munkájukat. Nem gondoltam, hogy teljes tisztújításra kerüljön sor, az élet hozta 
az előterjesztett javaslatot, a lemondás és egyéb ok miatt. 
 
Szabó László képviselő: Jelenleg még az alapítvány ellenőrzési bizottsági tagja 
vagyok. Az elmúlt időszakban a Koncz házaspárnak nagy érdeme van abban, 
hogy olyan anyagi előnyökhöz jutott az alapítvány, amiből sok fiatalt lehetett 
támogatni. Konczné Szendrey Zsuzsanna, az alapítvány elnöke, olyan sok 1 % -
ot tudott az alapítványhoz hozni, ami több százezer forintot jelentett évente. 
Reméljük hogy ezt teheti még ezután is. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja 
az alapítvány beszámolóját, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
beszámolót elfogadta.  
 

H A T Á R  O Z A T  
102/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 
beszámolóját elfogadja. 
 
 

Bere Károly polgármester: Megköszönöm Sáriné Péli Márta munkáját, a további 
részvétel alól felmentem. 
 

Hatodik napirend 
 

 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Bere Károly polgármester: Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Csak technikai 
jellegű módosításról van szó, a bizottság egyhangúlag támogatta a 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki 
elfogadja a rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. 
 
(A 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Hetedik napirend 
 
       Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 

1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Botlik Tiborné jegyző: Néhány adminisztrációs hibát kérnék javítani, amit 
eredeti előterjesztésként kérek figyelembe venni. Az 1. §-ban és a 2. §-ban is a 
„polgármesteri hivatal” helyesen „polgármesteri hivatalban”. Az alpolgármester 
nem csak páros héten, hanem minden héten tart ügyfélfogadást és nem 
csütörtökön, hanem szerdán 15 órától 17 óráig.  
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, 
kérem a bizottság véleményét ismertetni. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és 
hatásköréből kimaradt a babaérkezési támogatás elbírálása.  
 
Bere Károly polgármester: Ezt is kérem eredeti előterjesztésként figyelembe 
venni. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogadja az önkormányzat 
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosítását kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadja. 
 
(A 11/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet – a önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az is változás volt, hogy döntési 
jogkör szerepel. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A jogalkotási törvény módosult, ezért kellett döntési 
jogkörre javítani, ami korábban a képviselő-testület által leadott feladat- és 
hatáskörként szerepelt az SZMSZ-ben.   
 
Bere Károly polgármester: A szavazás végeredményét ez már nem befolyásolja, 
új szavazást nem rendelek el. 
 

Nyolcadik napirend 
 
  A közterület-használatról szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
Bere Károly polgármester: A Kormányhivatal és az ombudsman jelezte, hogy a 
házalást nem lehet tiltani, legálisan végezhető, ezért ezt pontosítani kell a 
rendeletünkben. Azért vezette be az önkormányzat a tiltást, mert – amit a 
jelenlévő rendőrkapitány úr is biztosan meg tudna erősíteni – sok esetben 
bűncselekményt követtek el, akik házalással jutottak be a lakásokba. Megadom 
Fehér László aljegyző úrnak a szót, ha van kiegészítése. 
 
Fehér László aljegyző: Az előterjesztésben elírás történt, mert a február 17-ei 
ülés szerepel a címben, az április 28. helyett. A Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnöke majd ismerteti a bizottsági ülésen elhangzott javaslatot. A 
házalással kapcsolatban a kereskedelmi törvény szabályozza, hogy az üzleten 
kívüli kereskedelem tiltását és korlátozását csak a kormányrendelet és a 
kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján csak más rendelet szabályozhatja, 
önkormányzat erre nem kapott felhatalmazást. Az előző képviselő-testület 
akarata volt ennek a tiltása, ami véleményünk szerint is jogos igény, de nincs rá 
törvényi felhatalmazásunk, így ezt a szakaszt hatályon kívül kell helyezni. 
Illetve a rendelet törvényi átfésülése történt meg és ezért kellett módosítani a 
rendeletet, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. 
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Bere Károly polgármester: Megadom a szót Koncz Imre képviselő úrnak, mint a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A közterület-
foglalási engedélyek kiadásának a módjával foglalkozott a bizottság főként. A 
rendelet egy önkorlátozást tartalmaz az önkormányzat számára, tehát saját magát 
korlátozza. Módosító javaslat volt, de nem szavaztunk róla, csak arról, hogy 
kerüljön vissza a képviselő-testület elé a 3. pont, a rendelet 5. § (2) bekezdése 
kerüljön ki a rendeletből és ezzel megszűntethető lenne az önkorlátozás.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Vida Imre képviselő: Továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy legalább 
regisztrációhoz kössük a házaló kereskedelmi tevékenységet. Amíg ez nem 
változik megnyugtatólag, nem tudom megszavazni. Inkább mi sértsünk jogot, 
mint a füzesgyarmati lakosságot lopják meg. A lakosság érdekében hoztuk 
annak idején ezt a döntést. Valamint azt javaslom, amit a bizottság, hogy a  
rendelet 5. § (2) bekezdése kerüljön ki a rendeletből. 
 
Bere Károly polgármester: Módosító javaslat, hogy regisztrációhoz kössük, nem 
tudom, hogy van-e erre lehetőség, de úgy gondolom, hogy van.  
 
Vida Imre képviselő: Iparűzési adó fizetésénél is van regisztrációs kötelezettség. 
Mielőtt valaki elkezdi a házalást, jöjjön be a hivatalba és regisztráltassa magát és 
kap egy engedélyt, hogy házalhat.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Ez év január 1-től az egyszeri árusítás esetében nem kell 
iparűzési adót fizetni, ezért tehát nem kell bejelentkezni az árusnak. De kérheti a 
település jegyzője, hogy ha valaki mozgóárusítást végez, jelentkezzen be. Egy 
igazolólapot töltünk ki, amivel igazolhatja, hogy regisztráltatta magát a 
jegyzőnél. Így fokozottan tudjuk felügyelni a tevékenységét a polgárőrség és a 
rendőrség segítségével. Kérem, hogy szavazza meg a képviselő-testület a 
rendeletmódosítást, mert nincs törvényi felhatalmazásunk a tiltásra a házaló 
kereskedés esetében, mert a Kormányhivatal és az ombudsman jelzéssel fog élni 
és kérni fogja a képviselő-testületet, hogy a törvénysértő rendeletet módosítsa. 
Ha ez nem történik meg, akkor bíróság fogja hatályon kívül helyezni. Tehát 
nincs értelme, hogy ne fogadja el a képviselő-testület a rendeletmódosítást. De 
tehetünk érte, hogy a jövőben se zaklassák a lakosságot a házaló kereskedőknek 
nevezett bűnözők.  
 
Bere Károly polgármester: Azt meg lehet szavazni, hogy kössük regisztrációhoz. 
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Botlik Tiborné jegyző: Arról határozatot lehet hozni.  
 
Bere Károly polgármester: A következő testületi ülésen pedig jogilag 
meghatározott módon beépítésre kerülne. 
 
Fehér László aljegyző: A jegyzőnő által elmondottakat szeretném megerősíteni. 
Rendszeresen megkerestek bennünket házaló tevékenységet végzők, hogy 
járuljunk hozzá, hogy házaló tevékenységet végezzenek Füzesgyarmaton, de a 
rendelet értelmében erre nem volt lehetőség. Megtehetjük, hogy vezetünk egy 
nyilvántartást arról, hogy mikor kezdte el a házaló tevékenységet a városban. 
 
Bere Károly polgármester: Rendészeti szempontból fontos lenne, mert ezzel 
azokat elijesztenénk, akik nem tisztességes úton járnak.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A hittérítők is zaklatják a lakosokat, jó 
lenne, ha ők is csak engedéllyel kereshetnék meg a lakosokat. 
 
Bere Károly polgármester: Erre úgy gondolom nincs lehetőségünk, mindenki 
oda kopogtat be ahova akar, és mindenki azt enged be a lakásába, akit akar. Ezt 
biztos, hogy nem lehet korlátozni. 
Mivel nincs több hozzászólás, szavaztatom a Vida Imre képviselő úr módosító 
javaslatát, hogy regisztrációhoz kössük a házaló tevékenységet. 
Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
103/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a házaló 
kereskedést regisztrációhoz köti. 
 
Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javasolta, 
hogy az előterjesztés 3. pontjában szereplő tiltást vegyük ki, tehát ne legyen 
módosítva az 5. § (2) bekezdése. Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
módosító javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
104/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság javaslatát elfogadta, hogy a közterület-használatról 
szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására készült 
rendeletmódosítás  5. § (2) bekezdésével  ne módosuljon a rendelet. 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki a módosításokkal együtt elfogadja a közterület-
használatról szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását 
kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadja. 
 
(A 12/2011. (IV. 28.)önkormányzati rendelet – a közterület-használatról 
szóló 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: A regisztráció miatt egy alaposabb jogilag történő 
átvizsgálás után, a következő testületi ülésre biztos vissza fogjuk hozni a 
rendeletet.  
 

Kilencedik napirend 
 
        A kistérségi kulturális stratégia elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm Tőkésné Gali Mónikát a Tourinform 
Iroda vezetőjét, aki mint a Közkincs kerekasztal  program szervezője, elmondja 
szóban a napirend lényegét, hogy a lakosság is értesüljön róla. 
 
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője: A kistérségi kulturális 
stratégia egy kétéves program részének egyik eleme. 2009-ben végrehajtottunk 
egy Közkincs kerekasztal programot a kistérségben, 9 település közművelődési 
szakembereivel, valamint meghívást kapnak a térség kulturális téren működő 
civil szervezetei és vállalkozók is. 2010-ben pályázatot adtunk be és idén 500 
ezer forint támogatást kaptunk. Többféle követelménynek kell megfelelni, pl. az 
előző évi szakmai anyagra építve, el kell készíteni a kistérség kulturális 
stratégiáját. Ennek az elkészítésére a megye két szakemberét kértük fel, 
Pocsajiné Fábián Magdolnát és Dombi Ildikót. Az anyag elkészült a térségben 
dolgozó közművelődési szakemberek bevonásával, mely egy helyzetértékeléssel 
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kezdődik, majd megfogalmazza a stratégiai célokat, melyek az együttműködés 
eredményeként kézzelfogható projekteket eredményezhetnek. Szintén pályázati  
kritérium volt, hogy három projekt megvalósíthatóságát is ki kellett dolgozni. 
Végül nem az kerül kidolgozásra, ami az anyagban van, most van folyamatban. 
Az első a kistérségi közművelődési, kulturális, kommunikáció erősítése, a 
második térségi kastélytúra, kastélyhétvége kialakításának 
megvalósíthatóságának az elemzése, a harmadik Bucsa-Ecsegfalva-
Kertészsziget kulturális együttműködési lehetőségeinek a feltárása. Havonta 
mindig más-más településen szervezzük meg az ötletbörzéket és a 
szakemberekkel közösen az aktuális problémákat megbeszéljük. Ezeknek az 
eredménye volt a három projektötlet kidolgozása is. A térségi rendezvény 
naptárat is összeállítottuk, bár nehéz volt, mert későn kapjuk meg a 
rendezvények időpontjait. Ebben az évben is, május 15-től, megjelenik a 
rendezvény-naptár nyomtatott formában. A kastélytúra és kunhalomtúra, 
valamint templomok hétvégéje projekt elméleti hátterét a körösladányi 
helytörténeti gyűjtemények házában dolgozó Kazinczi István vállalta fel. A 
vésztői művelődési ház vezetője vállalta, hogy ha ezt az anyagot megkapják 
ajánlásokkal fogják ellátni az anyagot. Így a Tourinform irodának már egy kész 
terméket kell eladni. Ez a példa jól mutatja, hogy kevés pénzből ilyet dolgot is 
létre lehet hozni. Füzesgyarmaton is volt már ilyen Közkincs kerekasztal 
megbeszélés, a következő Dévaványán lesz május 11-én. A rendezvények 
nyitottak, bárki részt vehet rajta, elmondhatja az ötleteit.  
 
Bere Károly polgármester: Az oktatási bizottság tárgyalta, megadom a szót a 
bizottság elnökének. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottsági ülésen Lévainé Homoki Éva igazgató asszony válaszolt a 
kérdésekre. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  javasolja a kistérségi 
kulturális stratégia elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Szabó László képviselő: Elhangzott, hogy van még három projekt, ami ehhez a 
stratégiához tartozik. Jó lett volna látni a három projektet, amit említett Mónika. 
Ez miért nincs benne, ha a stratégiához tartozik? A rendezvénynaptár elkészítése 
pozitívumként értékelhető.  
 
Tőkésné Gali Mónika: A három projekt plusz dolog, nem a stratégiához tartozik. 
Annak az elkészítési határideje május 10-e, és még mi sem kaptuk meg a 
kidolgozott projekteket. A megbízott szakemberek úgy gondolták, hogy ez a 
három kidolgozott projektelem megfelelő lesz, de nem felelt meg, ezért tovább 
dolgoztunk az anyagon és május 10-én fogják leadni, de ez nem szerves része a 
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stratégiának. A rendezvénynaptárat sikerül összeállítani térség szinten. Nem 
lezárt, végleges anyagnak tekintjük. A pályázat követelménye, hogy 
rendelkezzünk stratégiával, amit benyújthatunk a kiírónak. A május 9-ei 
megbeszélésünkön fő téma lesz a stratégia további bővítése. A helyzetelemzésbe 
belekerült részek és célok még tovább bővíthetőek, amit a kulturális 
szakemberekkel meg fogunk beszélni és kerülnek bele valószínű további 
elemek. Olyan értéktár is készült térségi szinten, ami Füzesgyarmat esetében is 5 
oldal terjedelmű. A kunhalmok, természeti örökség, tárgyi örökség, szellemi 
örökség tárgyában térképeztük fel és jelenítettük meg. A megbeszélésekről 
készült jegyzőkönyveket meg lehet tekinteni a Sárréti Közkincs honlapján, 
illetve a települések honlapján is kaphat egy linket.  
 
Szabó László képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy elkészül a három 
projekt megvalósítási terve, amit nem láttunk. 
 
Tőkésné Gali Mónika: A pályázat írója szerint nem szükséges, hogy része 
legyen a stratégiának, de három kidolgozásra került, ami pluszként vállalt 
feladat volt.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Többször volt olyan az elmúlt években, hogy egy 
időpontban volt megtartva több település nagy rendezvénye. A 
rendezvénynaptár összeállításánál figyelembe vették, hogy ne ütközzenek a 
programok? 
 
Tőkésné Gali Mónika: Igen gondoltak, de vannak feszültség. Dévaványa és 
Körösladány a városnapokat azonos hétvégére szervezik, amit úgy is lehet 
reklámozni, hogy nagyszabású sárréti fesztivál, ami két helyszínen is zajlik 
egyszerre. De nem lehet egy településre sem nyomást gyakorolni, hogy ne arra 
az időpontra tegye a rendezvényét, amire akarja. Fogunk olyan javaslattal élni, 
hogy azt a rendezvényt támogassa az önkormányzat, ami nem ütközik más 
település nagyrendezvényével, de ezt a társulási ülésen kell elfogadni a 
polgármestereknek.  
 
Vida Imre képviselő: A füzesgyarmati rendezvények hiányosan szerepelnek, 
nincs benne pl. a május 1-jei fürdőben szervezett majális, ami évek óta 
megrendezésre kerül. Az ÖTE tűzoltó tábora, ami szintén több éve van, valamint 
a látványosságok közül kimaradt a gólya, ami hozzátartozik Füzesgyarmathoz, a 
Szitás Erzsébet Képtár, a lovastanya, a tájház, a templomok. Van egy 
természetjáró navigációs geopont a bucsai úton, az 500 éves tölgyfa. A 
következő átdolgozásnál ezeket bele kellene venni. 
 
Tőkésné Gali Mónika: Ha minden belekerült volna minden településről, akkor 
nagyon vastag anyag készült volna el, és nem ez volt a cél. A 
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rendezvénynaptárba kerülnek a rendezvények, az értéktár célja, hogy az értékek 
itt legyenek megtalálhatóak és ez megtalálható a honlapon, illetve Lévainé 
Homoki Éva segítségével ki lehet egészíteni az anyagot.  
 
Bere Károly polgármester: A többcélú társulás egyhangúlag  elfogadta a 
tervezetet. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a Szeghalmi 
Kistérség Kulturális Stratégiáját kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
105/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja – a K2a-
4-11/da10 pályázat keretében elkészült – Szeghalmi Kistérség Kulturális 
Stratégiáját. 
 

Bere Károly polgármester: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
 

Tizedik napirend 
 

 

Bejelentések 
 
Első bejelentés: 
 

Játszótér építésre területkijelölés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
Bere Károly polgármester: A gazdasági programba belevettük, hogy minél több 
játszótér épüljön Füzesgyarmaton. Az előterjesztés arról szól, hogy felmértük, 
hogy hol lehetne játszóteret létesíteni, de a van más ötlet el lehet mondani. Egy 
sorrendet is jó lenne felállítani, bár nem biztos, hogy abban a sorrendben lehet 
megvalósítani. Ha megtörténne a kijelölés, utána lehet a gyűjtés is 
eredményesebb lenne. A javaslatban szerepel, a sárszigeti Áchim András utca, a 
Mátyás utca 29. szám alatti óvoda területe, a Kont utca Mátyás utca  sarok, a 
Kossuth utca 89. sz. alatti iskola udvara, a Kossuth utca 60. és Vörösmarty utca 
sarka, ami az előző testületnél is szóba került. A Bajcsy Zsilinszky utca középén 
lévő terület, amire a tervek is készen vannak, mivel az előző ciklusban erre 
pályázat lett beadva, valamint a Garai téren is van egy terület, ahol játszóteret 
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lehetne megvalósítani. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, 
átadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: A bizottság javasolt egy 
sorrendet felállítani és ebben a sorrendben javasolja elfogadásra 4 igen és 1 nem 
szavazattal. A javasolt sorrend a következő:  
1. A Kossuth utca 89. sz. alatti iskola, 2. A Mátyás utca 29. szám alatt lévő volt 
óvoda, 3. A Bajcsy Zsilinszky utca, 4. A sárszigeti Áchim András utca, 5. Garai 
tér, 6. Kossuth utca 60. sz. alatti terület. 
 
Bere Károly polgármester:Az oktatási bizottság is tárgyalta, átadom a szót 
Várkonyiné Csáforda Évának. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság nem szavazott róla, csak beszéltünk róla. A sorrend 
megváltoztatását javasoltam a bizottsági ülésen, mivel nem javaslom a 
gépállomási iskolánál a játszótér építését. A Kossuth utca 60. szám alatti 
területet javaslom elsőnek, az előző ciklusban több testületi tag is ezen a 
területen szerette volna megépíteni. Másodiknak a Bajcsy Zs. utcán, ha már a 
tervek is megvannak. Az iskola vezetőjével, és a Kossuth utcán tanító 
pedagógusokkal nem lett egyeztetve ez az elképzelés, hogy ott játszótér legyen. 
Nem csak a gyerekek használnak egy játszóteret, hanem az idősebb korosztály 
is, az épület megóvásáért ki fog felelni, illetve ki vállalja a felelősséget az 
esetleges balesetért, mert a pedagógusok nem tudnak minden gyerekre 
odafigyelni. Ezért nem javaslom ott a játszótér építését és megfontolásra 
javaslom. 
 
Bere Károly polgármester: A Kossuth utca 89. és a Mátyás utca egyenrangú 
megvalósítás szempontjából, mert ezen a két helyen lehetne leggyorsabban 
megvalósítani. A bölcsőde ha átköltözik ott készen is lesz a játszótér, mert ide 
nem kell szakhatósági engedély, az építési engedélyt a leggyorsabban be lehet 
szerezni. Ez tűnt a leglogikusabbnak, ezért lett ez javasolva a bizottsági ülésen.  
Szó volt még a parkolási rendelet megalkotásáról is a fürdő körül, ennek 
kapcsán kértem meg Kovács Zsoltot, hogy tervezzen meg bizonyos dolgokat és 
készített a játszótér esetleges területeire is egy skiccet. A Bajcsy Zs .utcára pedig 
megvannak a tervek. Szerintem előny lehet, ha egy oktatási intézmény területén 
van játszótér, hiszen akkor ott a gyerekek játszhatnak. Nem tudom mi a 
véleménye Bánfi Attila intézményvezető úrnak? 
 
Bánfi Attila intézményvezető: Tegnap hallottam, hogy szóba került ez az 
iskolatelep is, mint lehetséges terület játszótér kialakítására, így a pedagógusok 
véleményét nem tudtam kikérni. Szerintem is előny egy játszótér egy 
intézményben, csak még nem ismerem a részleteket. Pl. le lesz kerítve az 
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iskolától? Lehetne-e arról szó, hogy az óvodától kerítsenek le egy területet, ha az 
iskola területe csökken a játszótér miatt?  Támogatom az ötletet, szerintem jó 
helyen van, de egy közvélemény-kutatást lehetne még végezni.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Örülök, hogy igazgató úr is így látja. A kerítést 
arrébb lehetne tenni az óvoda felől és akkor nagyobb lenne az udvar. Ott 
legalább ki lenne használva a játszótér.  
 
Bánfi Attila intézményvezető: A vagyonvédelmi szempontokat is meg kell majd 
vizsgálni. 
 
Bere Károly polgármester: Ez csak egy elvi döntés lenne, most még nincs is 
pályázat, lehet csak jövőre valósulna meg. De ha más kedvező lehetőség lesz a 
többi helyre, akkor az úgy is a testület elé fog kerülni. De most legalább a 
lehetséges helyeket határozzuk meg. A szociális város-rehabilitációs 
programban is kell játszóteret megjelölni. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A Kossuth utca 60. szám alatti terület is nagyon jó 
lenne, amit két éve is szerettünk volna, de az iskolánál a strand közelsége miatt 
jobb lenne. Bízom benne, hogy hamarosan megvalósulhatna, hiszen továbbra is 
gyűjtjük a pénzt rá, valamint egy jótékonysági rendezvényt is szervezünk erre a 
célra és bízom benne, hogy novemberre sikerül a játszóteret megépíteni.  
 
Bánfi Attila intézményvezető: A fenntartási és üzemeltetési kérdéseket kell majd 
átgondolni.  
 
Bere Károly polgármester: Most az a lényeg, hogy döntsük el, hogy mely 
területeken lehet játszóteret építeni és az első három, négy helyet határozzuk 
meg. A Polgári Egyesület így egy konkrét helyre tudná gyűjteni a pénzt rá.  
 
Vida Imre képviselő: Korábban akadály volt, hogy a terület nem park, játszótér 
művelési ágban van, ezeket a területeket mindet átminősítjük, vagy csak első 
hármat? 
 
Botlik Tiborné jegyző: A pályázathoz volt akkor szükséges az átminősítés, de a 
megvalósításhoz is szükséges lesz majd. A kivitelezés előtt, illetve ha pályázatot 
adunk be, akkorra játszótér művelési ág változást be kell jegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba. 
 
Vida Imre képviselő: Most nem lehet megtenni? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ha eldönti a testület, hogy ezek a területek játszótér 
művelési ágban szerepeljenek, akkor azonnal is be lehet jegyeztetni.  
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Bere Károly polgármester: Legalább az első négyet. 
 
Vida Imre képviselő: Javaslom, hogy ezt tegyük meg. 
 
Szabó László képviselő: A tervekben olasz játékok szerepelnek, a 
megvalósuláskor majd magyar gyártmányú játékokat tervezzünk be.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Természetesen, a magyar valószínű olcsóbb is. 
 
Bere Károly polgármester: Megkérem Koncz Imre képviselő urat, hogy 
ismertesse még egyszer a bizottság által javasolt sorrendet.  
 
Koncz Imre képviselő: 1. A Kossuth utca 89. sz. alatti iskola, 2. A Mátyás utca 
29. szám alatt lévő volt óvoda, 3. A Bajcsy Zsilinszky utca, 4. A sárszigeti 
Áchim András utca, 5. Garai tér, 6. Kossuth utca 60. sz. alatti terület. 
 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a bizottság javaslatát kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal a bizottsági javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
106/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
önkormányzati területeket jelöli ki játszótér építésére:  
 
1. Kossuth utca 89. sz. alatti iskola udvara, 
2. Mátyás utca 29. szám alatt lévő volt óvoda udvara, 
3. Bajcsy Zsilinszky utcai 1045 hrsz-ú terület, 
4. Áchim András utcai 1923 és 1924 hrsz-ú terület, 
5. Garai téri 287 hrsz-ú terület, 
6. Kossuth utca 60. sz. alatti ingatlan. 
 
Ezzel egyidejűleg a korábban területkijelölésekkel kapcsolatos 159/2009. 
(VII. 3.), 208/2009. (IX. 15.) és a 241/2009. (X. 29.)Kt. számú 
határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: Vida Imre képviselő úr javaslatát szavaztatom, hogy 
a művelési ág változást jegyeztessük be a földhivatalnál az első négy területre. 
Aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
107/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi 
önkormányzati területeket jelöli ki átminősíteni park-, játszótér művelési 
ágba:  
 
1. Kossuth utca 89. sz. alatti iskola udvara, 
2. Mátyás utca 29. szám alatt lévő volt óvoda udvara, 
3. Bajcsy Zsilinszky utcai 1045 hrsz-ú terület, 
4. Áchim András utcai 1923 és 1924 hrsz-ú terület. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a Körzeti Földhivatalnál járjon el a területek 
művelési ág változása ügyében. 
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 
 

Második bejelentés: 
 

Beszámoló az önkormányzati vízművek üzemeltetéséből származó bérleti 
díjak és a vízmű vagyonon elvégzett munkák költségeinek lényeges 
eltéréséről  
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  irodavezető 

 
Bere Károly polgármester: A Vízművek felé több mint 8 millió forintos 
tartozásunk lett a rekonstrukciós munkák miatt. Ebben az évben nincs rá 
fedezetünk, hogy ki tudjuk fizetni, ezért azt javaslom, hogy halasszuk el egy 
évvel. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, de nem volt 
egyértelmű a döntésük, átadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A város tulajdonát 
képező vízmű hálózatot a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemelteti és ennek 
kapcsán úgy érzik, hogy fel vannak jogosítva arra, hogy a város pénzével is 
gazdálkodjanak. A bizottsági ülésen úgy gondoltuk, hogy először ennek a 
jogosságát kellene megvizsgálni, hogy erre van-e joguk? Ha a szerződés szerint 
van rá joguk – akkor rossz a szerződés és azt kell módosítani – akkor az 
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átütemezést támogatja a bizottság. De mindenképpen az elsődleges, hogy 
vizsgáljuk meg. Ezzel a módosítással 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 
bizottság támogatja.  
 
Bere Károly polgármester: El tudom fogadom a javaslatot, ne fizessünk 
feleslegesen ilyen nagy összegeket. Vitára bocsátom. 
 
Vida Imre képviselő: Fontos, hogy a vízmű nyilvántartása szerint van 
adósságunk. Szerintünk nincs.  
 
Bere Károly polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
visszavonom és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatát szavaztatom.  
A tárgyalások eredményét pedig majd ismét a képviselő-testület elé terjesztjük, 
hogy mi lesz a megállapodás. Aki egyetért vele, hogy vizsgáljuk meg a 
követelés jogosságát, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
108/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. vezérigazgatójával  az üzemeltetésből származó bérleti díjak 
és a vízmű vagyonon elvégzett azonnali, valamint tervezett rekonstrukciós 
munkák költségei közötti eltérésről. 
 
A tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a soron 
következő testületi ülésen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: A napirend másik része a közkifolyók számának a 
csökkentésére vonatkozik. A januári testületi ülésen a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a közkifolyók számát 10-re csökkenti. Néhány lakost ez  nagyon 
rosszul érintett és panasszal élt, amit jogosnak találtunk, így módosul a 
közkifolyók száma, amit továbbra is működtetünk. Így marad a közkifolyó a 
Baross utca 47. sz., a Béke utca 1. és a Petőfi tér 3. sz. alatti ingatlanok előtt, 
valamint a Kossuth u. 38., Kossuth u. 86., Kossuth u. 89/B., Kossuth u. 123., 
Garai u. 10. Arany J. u. 43., Széchenyi u. 77., Mátyás u. 9., Mátyás u. 44., 
Klapka u. 33. sz. alatti ingatlanok előtt.  
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Van-e kérdés? Mivel nincs, aki elfogadja az előterjesztést kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület az előterjesztést 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
109/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete a város belterületén 
az alábbi közkifolyóknál biztosítja a vízvételi lehetőséget: 
 
Baross utca 47. sz.,  Béke utca 1.,  Petőfi tér 3. sz.,  Kossuth u. 38., Kossuth 
u. 86., Kossuth u. 89/B., Kossuth u. 123., Garai u. 10., Arany J. u. 43., 
Széchenyi u. 77., Mátyás u. 9., Mátyás u. 44., Klapka u. 33. sz. alatti 
ingatlanok előtt.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. felé a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Harmadik bejelentés: 
 

Klapka utcai óvodatelep további  hasznosítására szóló kérelem 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: A Margaréta Családos Egyesület és a helyi 
Vöröskereszt kérte a Klapka utcai óvodai telephelyet hasznosításra. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
megállapította, hogy az ingatlan hasznosítása az intézményvezető jogköre, 
térítésmentesen odaadhatja. Viszont ha a többletköltség lesz a közművek 
használata miatt, arra az intézmény nem állíthat be többletköltséget az éves 
költségvetésébe, így rá  kell, hogy terhelje az igénybevevő szervezeteknek. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Vida Imre képviselő: A bölcsőde el fog költözni a szociális intézmények mellől, 
így szerintem ott lesz üres helyiség. Az intézménnyel együtt még jobban tudnák 
segíteni a rászorulókat.  
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Bere Károly polgármester: A Családos Egyesület vezetője Kovácsné Czeglédi 
Mária Tünde képviselő asszony, elfogadja ezt a javaslatot? 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Tudomásom szerint nem lesz ott 
olyan helyiség, ami számunkra megfelelő lenne. 
 
Szabó László képviselő: Azért kell a bölcsődének elköltözni, mert szükségük 
van a több helyre a kibővült feladatkörük miatt. Az alsó részen most klub 
működik, a mosoda ott van, a rokkantak van kialakítva szociális helyiség, az 
ételkiosztás ott folyik és mellette van az iroda és a folyosón kialakított rész. 
Most odakerült még az adósságkezeléssel kapcsolatos feladatkör is. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Biztos arra gondolt képviselőtársam, hogy ha 
elköltözik a bölcsőde, a családsegítő a helyére költözik, és ezért lesz szabad 
hely. 
 
Szabó László képviselő: Csak most egy kis irodában dolgoznak négyen, az 
adósságkezeléssel foglalkozó hölgy az idősek klubjában kapott már helyet, ahol 
már ketten dolgoznak, tehát alig férnek, egymást zavarva tudnak csak dolgozni. 
Ha felköltöznek, akkor lesz talán hely mindenkinek, hogy nyugodt körülmények 
között dolgozhasson.  
 
Bere Károly polgármester: Fenntartja képviselő úr a javaslatát? 
 
Vida Imre képviselő: Mindenképpen biztosítani kell helyet, de célravezetőbb 
lenne összekötni a családsegítővel.  
 
Bere Károly polgármester: Az egyesületet még lehet, hogy el lehetne helyezni, 
de a Vöröskeresztnek az adományok elhelyezéséhez nagyobb hely kell.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, a Margaréta Családos Egyesület 
elnöke: Kevés a hely, 22 tagú az egyesület, de a rendezvényeken már 90 fő a 
gyerekkel együtt.  
 
Bánfi Attila intézményvezető: A képviselő-testület véleményét szerettem volna 
hallani a közüzemi számlákkal kapcsolatban, de a bizottság már állást foglalt 
benne és ebben a szellemben fogok eljárni. Azt nem tudom, hogy az egyesületek 
hogy fognak majd erre reagálni.  
 
Bere Károly polgármester: Érdekes a kérdés, mert biztos van más egyesület is, 
aki igénybe veszi az intézményt és akkor a javaslatnak mindenkire vonatkozni 
kellene. Az intézmény az ez évi előirányzatot megtervezte-e a rezsire? 
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Bánfi Attila intézményvezető: Nem terveztük, mert többször elhangzott, hogy 
szeptembertől a Klapka utcai óvodában csak pedagógiai szakszolgálat működik. 
Nem tartom kizártnak, hogy ki tudjuk gazdálkodni a szükséges összeget, 
felvállalhatom, de nem tudom mi lesz belőle.  
 
Bere Károly polgármester: A Kossuth utcai óvodában két egyesület van most, itt 
is lenne kettő. Fenntartja képviselő úr a javaslatát? 
 
Vida Imre képviselő: Igen. 
 
Bere Károly polgármester: Hiába szavazzuk meg, ha az egyesületnek nem felel 
meg.  
 
Bere Katalin képviselő: Támogatom, hogy megkapják a kért épületet, csak fel 
tudják vállalni a rezsiköltséget? Vagy pedig a civil szervezetek támogatásaként 
kérnek majd működési költségre? 
 
Bere Károly polgármester: Meg kellene állapítani egy havi fix összeget, hogy 
mennyit után kellene fizetni a civil szervezeteknek. Pl. 10 ezer forint után 
kellene fizetni, de akkor mindenkinek, mert ez mindenkit érint. 
 
Koncz Imre képviselő: Ez nem igaz, mert pl. a többi egyesület, akinek helye van 
már tudta tervezni, hogy ők ott lesznek. Azért döntött a képviselő-testület a 
bezárásról, hogy költséget takarítson meg.  
 
Bere Károly polgármester: De egy üresen álló ingatlannak lehet az 
állagmegóvása is annyiba kerülne.  
 
Koncz Imre képviselő: De az volt a cél, hogy ezeket a költségeket ne kelljen 
fizetni, aki igénybe akarja venni, az vállalja, hogy kifizeti.  
 
Bere Károly polgármester: Az intézményvezető nem zárkózott el, legalább is 
ebben az évben. Olyan nagy rezsit nem jelente a két intézmény ottléte.  
 
Koncz Imre képviselő: Mindegy mennyi, ez elvi kérdés. 
 
Bere Katalin képviselő: Egyetértek vele, hogy helyet biztosítsunk az 
egyesületeknek, de mint képviselő azt nem tudom megszavazni, hogy a 
rezsiköltséget az önkormányzat fizesse, egyetértek a Koncz Imre képviselő 
úrral, hogy ez elvi kérdés.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Nincs itt az ESZI vezetője, így nem tud nyilatkozni, hogy 
tud-e helyet biztosítani. A felújítási tervben látható, hogy az épület teljes 
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mértékben ki lesz használva, most nagyon kevés a hely a feladat ellátására. 
Véleményem szerint ott nem lesz üres helyiség.   
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondolom ebben az évben oda kellene adni az 
épületet a két civil szervezetnek és jövőre visszatérnénk rá. Akkor az egyesület 
is tudna tervezni költséget a kiadásokra. Ebben az évben kiderülne, hogy mennyi 
költsége van havonta, hogy használják az épületet.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: El tudom képzelni, hogy az egyesületek  járuljanak 
hozzá a rezsihez egy méltányos összeggel. Mindenki fizet tagdíjat, abból lehet 
rezsit fizetni. 
 
Bere Károly polgármester: Az a módosító javaslatom, hogy adjuk oda az 
épületet és ebben az évben ne kérjünk még érte díjat a két egyesülettől. Az 
intézményvezető úr pedig figyeli, hogy mennyi a rezsiköltség és jövőre 
egységesen fizet minden civil szervezet.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ha már rendbe tettük a busz bérleti díját, a 
fűnyírást, akkor ezt is meg lehet oldani. Mindenki számára jó legyen, de mégse 
legyen ingyen.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Bejelentem a személyes 
érintettségemet, mint az egyesület elnöke. 
 
Bere Károly polgármester: Azt javaslom, hogy ne zárjuk ki a képviselő asszonyt 
a szavazásból. 
Aki egyetért vele, hogy ne zárjuk ki, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással Kovácsné Czeglédi 
Mária Tünde képviselő asszonyt nem zárta ki a szavazásból. 
 

H A T Á R  O Z A T  
110/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Czeglédi 
Mária Tünde képviselő asszonyt – személyes érintettsége miatt – nem zárja 
ki a szavazásból a Klapka utcai óvodatelep további hasznosítása című 
bejelentés tárgyalásakor. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a módosított határozati javaslatot, hogy 
ebben az évben térítésmentesen kapja meg a kért ingatlant a helyi Vöröskereszt 
és a Margaréta Családos Egyesület, kézfelnyújtással jelezze. 



 33

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodással a módosított határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
111/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
Vöröskereszt vezetőjének és a Margaréta Családos egyesület elnökének a 
Klapka utcai óvodai telephely további térítésmentes hasznosítására 
benyújtott kérelmét támogatja. 
 
Megállapítja, hogy az intézményvezető dönthet a helyiség és az udvar 
térítésmentes használatáról, ezért a kérelmét átadja a hatáskörrel rendelkező 
KLAPI intézményvezetőjének azzal, hogy a döntésről a képviselő-testületet 
tájékoztassa, valamint arról, hogy ez a használat mennyi többlet 
rezsiköltséggel jár. 
 
Határidő: 2011. október 1. 
Felelős: Bánfi Attila intézményvezető 
 

 
Bere Károly polgármester: A Vida képviselő úr javaslata ezzel a döntéssel 
okafogyottá vált.  
 
Negyedik bejelentés: 
 

Inert hulladék elhelyezésére földterület igénylés az Állami 
Vagyonkezelőtől 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: A gazdasági programban szerepelt az inert hulladék – 
azaz a betontörmelék, építési, bontási hulladék – elhelyezésének megoldása. A 
legmegfelelőbb helyszín erre az un. répaplacc bizonyult, ami Magyar Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet kezelésében van, előzőleg pedig a Vörös Csillag Tsz 
tulajdona volt. A napirendet tárgyalta a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, 
megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki elfogadja 
a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
112/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes 
tulajdonba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez a füzesgyarmati 0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 m2 területű és a 
Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanra, alapellátási feladatának 
ellátásához, inert hulladék gyűjtése, elhelyezése céljára. 
 
A tulajdonjog rendezéséig az önkormányzat kéri a térítésmentes 
használatbavétel lehetőségét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezéséhez szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. május 28. 

 
Ötödik bejelentés: 
 

Tájékoztatás a megtakarítási programról a polgármesteri tisztség 
megszűnésének esetére  
Előadó: Botlik Tiborné jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 

 
Bere Károly polgármester: Átadom majd az ülés vezetését Ibrányi Éva 
alpolgármester asszonynak, mivel érintett vagyok ebben a kérdésben. Az Arnold 
polgármester úr balesetet után több biztosító is megkereste az önkormányzatot, 
ezért hoztuk a testület elé.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Átveszem az ülés vezetését és megkérem a jegyző 
asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket erről a biztosítási formáról. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A törvény szerint a polgármestert, a tisztsége 
megszűnésekor háromhavi illetményének megfelelő végkielégítés illeti meg, 
amit a képviselő-testület még háromhavi illetményének megfelelő 
végkielégítéssel kiegészíthet. Erre a biztosítók már több éve kidolgoztak egy 
konstrukciót, ami egyfajta előtakarékosság és életbiztosítást is tartalmaz. Mivel 
2 millió forint fölött van az értéke, ezért a képviselő-testületnek kell dönteni, 
hogy részt vegyünk ebben a megtakarítási programban, vagy nem. Ha elfogadja 
a képviselő-testület a javaslatot egy ajánlati felhívás alapján árajánlatot kérünk a 
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biztosítóktól és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság dönt, hogy melyik 
ajánlat a legkedvezőbb. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha újabb ciklusra is megválasztják a 
polgármestert, akkor a megtakarított összeg marad az önkormányzatnál, ha jól 
értelmeztem. Melyik biztosítónál szándékozik az önkormányzat megkötni a 
biztosítást? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A határozati javaslatban benne van, hogy a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság dönt legalább három árajánlat alapján. 40 
hónapos futamidőre szól, 011. június 1-jei kezdettel. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester:Bejelentem a személyes érintettségemet. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Javaslom, hogy ne zárjuk ki polgármester urat a 
szavazásból. Aki egyetért vele, hogy ne zárjuk ki, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
113/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A polgármesteri 
tisztség megszűnésének esetére szóló megtakarítási programról” napirend 
szavazásából nem zárja ki Bere Károly polgármestert. 
 

Ibrányi Éva alpolgármester: Aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
114/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklus végén 
esedékes polgármesteri végkielégítés és biztosítása érdekében élet- és 
balesetbiztosítással egybekötött előtakarékossági szerződés kötését 
határozza el, 40 hónapos futamidőre 2011. június 1-jei kezdettel. 
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A biztosítási konstrukció kiválasztásáról a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság dönt legalább három árajánlat alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződés 
megkötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére és a szerződés 
aláírására. 
 
A képviselő-testület a biztosítási díjak fedezetét a mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Hatodik bejelentés: 
 

Dr.Vida László fogorvos feladatellátási szerződésének megszüntetéséről 
tájékoztató 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Tájékoztatásul közöljük a képviselő-testülettel, 
illetve a lakossággal, hogy dr.Vida László fogorvossal közös megegyezéssel 
2011. június 30-ai időponttal felbontja a szerződését. Doktor úr 68 éves, tehát 
nyugdíjas korú, illetve a lakosság sem volt teljes mértékben megelégedve a 
munkájával. Ha addig nem tudja értékesíteni a praxist, az térítésmentesen 
visszakerül az önkormányzat tulajdonába és ingyenesen tudjuk átadni. Erről nem 
kell szavazni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a 
szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyetértett a megállapodásban foglaltakkal. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, ezt a 
napirendet lezárom, szavazni nem kell róla. 
 
Hetedik bejelentés: 
 
          A Kastélypark fürdő SZMSZ-ének elfogadása  

Előadó: Kovács Márton fürdővezető 
 
Bere Károly polgármester: Van-e szóbeli kiegészítés? 
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Kovács Márton fürdővezető: Az SZMSZ ezért kell módosítani, mivel három új 
telephely került a fürdőhöz: a panzió, a sportpálya és a kertészet, valamint a 
vezetésben bekövetkezett változások miatt.  
 
Bere Károly polgármester: Megtárgyalta az oktatási bizottság, átadom a szót a 
bizottság elnökének. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja az 
SZMSZ módosítását. 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
adom meg a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a módosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kertészetben milyen munkálatok folynak 
és mik a tervek? 
 
Kovács Márton fürdővezető: A palánták az önkormányzat udvarán lévő fólia 
alatt vannak most és a kertészetbe lesznek majd kiültetve.  
 
Bere Károly polgármester: Paradicsompalántákról van szó. Több mint 10 millió 
forintot kaptunk arra, hogy közmunka program keretében a kertészetet 
működtessük. Elkezdődött az első palánták nevelése, fel lett állítva két 
fóliasátor, ha a termálvíz átvezetése megtörténik, utána át lesznek a palánták is 
helyezve a kertészetbe.  
 
Szabó László képviselő: Mikor várható, hogy virágosítás lesz a parkokban? 
 
Bere Károly polgármester: Folyamatosan folyik, rózsák lettek elültetve, 
virágládákba lettek virágok ültetve itt a központban, a villanyoszlopokon nem 
lesznek muskátlik, mint eddig. Sajnos most nincs elég közmunkás, aki segítene a 
kertésznek, május közepétől lesz segítsége és látványosabb lesz a virágosítás. 
Egyre több közmunka-program lesz év közben és akkor majd több embert 
tudunk alkalmazni és reméljük a virágosítás is jobban halad. A tsz iroda előtti 
park virágosítása sem történt még meg, mert nem tudtam Layer úrral tárgyalni, 
mivel az az ő tulajdona.  
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Szabadság tér előtti emlékműnél lévő 
virágágyásban lesz virág ültetve? 
 
Bere Károly polgármester: Meg lett tervezve, nem tudom miért nincs még 
kiültetve a virág. (második kazetta B oldal) 
 
Koncz Imre képviselő: Mit jelent, hogy nem lesz muskátli? 
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondolta a kertészünk, hogy elsősorban a 
központban szeretne feltenni muskátlikat, mert a villanykarókon lévő 
muskátlikkal nagyon sok baj van, a főútnál pedig rózsák lesznek 
virágágyásokban. Eltértünk a tárgytól.  
 
Vida Imre képviselő: A civil szervezetek most bekapcsolódhatnának a 
közterületek virágosításába, hogy segítsenek az önkormányzatnak.  
 
Bere Károly polgármester: A szemétszedési akciónk sikeres volt, elég sokan 
eljöttek, de nem sok szemét gyűlt össze, nem mondható el, hogy szemetes a 
városunk. Térjünk vissza a fürdő SZMSZ-ére. Van-e kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, aki elfogadja a Kastélypark fürdő Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosát kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az SZMSZ módosítását 
elfogadja. 
 

H A T Á R  O Z A T  
115/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
fürdő Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 
 
 

Nyolcadik bejelentés 
 

Könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  
irodavezető 

 

Bere Károly polgármester: Továbbra is Galuska Józsefnét javasoljuk a 
könyvvizsgálói feladatok elvégzésével. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 



 39

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a határozati javaslatot, hogy hosszabbítsuk meg a 
megbízást. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki egyetért 
vele hogy továbbra is Galuska Józsefnét bízzuk meg a könyvvizsgálói 
feladatokkal, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 
igen szavazattal, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
116/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galuska Józsefné 
okleveles könyvvizsgáló, az önkormányzatnál fennálló könyvvizsgálói 
feladatok ellátására vonatkozó megbízását 2012. április 30-ig 
meghosszabbítja. 
A könyvvizsgálói díjat havi bruttó 37.500,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Megbízza a jegyzőt a megbízási szerződés meghosszabbításával. 
 
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
 

Bere Károly polgármester: Több írásos bejelentés nincs. Sikerült megszervezni 
az elektromos hulladékok gyűjtését, - hűtő, TV, mosógép, stb.-  így jövő hét 
szombaton be lehet hozni a polgármesteri hivatal udvarába. Annyi a kérése a 
vállalkozónak, aki átveszi, hogy bontatlanok legyenek a berendezések. Meg is 
fogjuk hirdetni, reméljük sokan be fogják hozni, mert lomtalanításkor ezeket 
nem viszik el. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A kerékpárút mellett lehet-e pihenőhelyet 
kialakítani, esetleg padot elhelyezni? 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Nincs akadálya, ha az anyagiak 
rendelkezésre állnak. Annyi hely mindenhol van a kerékpárút mellett, ami az 
önkormányzat tulajdona, ahová el lehet helyezni. Jó lenne, ha a kerékpárosok 
javasolnák, hogy hol legyen a pihenőhely.  
 
Bere Károly polgármester: Megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, hátha 
szponzor is lenne a megvalósításra. 
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Bere Katalin képviselő: A Mátyás utcai kerékpárutat mikor fogják kijavítani, 
amit felbontottak villamosvezeték elvezetése miatt? A hősök sírját a Nyugati 
temetőben ismét gyomtalanítani kellene, mert megnőtt a gaz. Kinizsi utcai lakos 
panaszolta, hogy 2. számtól 18-ig nagyon rossz a járda állapota, ezen lehetne-e 
segíteni. Esetleg úgy, hogy az anyagot biztosítja az önkormányzat és 
megcsinálják az ott lakók. Korábbi ülésen szó volt arról, hogy közterületen nem 
lehet elhelyezni semmi olyan dolgot, ami gátolja a közlekedést. Kerékgumiba 
lehet-e virágot ültetni az út mellett? 
 
Koncz Imre képviselő: A kerékgumi veszélyes hulladéknak minősül, ezért ebbe 
nem kellene virágot ültetni.  
 
Bere Károly polgármester: A kivitelezővel úgy állapodtunk meg, hogy május 
31-ig kijavítják a kerékpárutat, ami tönkrement akkor, amikor az EON a 
trafóház átalakítást végezte és meg kellett bontani az utat. Új aszfaltburkolat 
lesz. A városgondnokot utasítani fogom, hogy a hősök sírját tegyék rendbe, a 
Kinizsi utcán a járdát is a közeljövőben meg fogjuk oldani. A Kossuth utca 
közepén is van egy átjáróhíd, amit javítani kell és lehet egyúttal arra is sor 
kerülhet.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Kultúrcikk bolt előtt ahogy rákanyarodik  
a Kossuth utcára a kerékpárút van egy szintkülönbség, amit ki kellene javítani, 
hogy ne legyen olyan nagy döccenő. Lakossági érdeklődő volt, hogy mikor lesz 
megtartva a Sárszigeti Napok és ki fogja szponzorálni?  
 
Bere Károly polgármester: Még nem találtam szponzort, Lévainé Homoki 
Évával beszéltünk már róla, következő testületi ülésen fogok rá válaszolni. 
Igyekszünk megvalósítani. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Sajnos mástól hallottam meg, hogy az 
önkormányzat új honlap készítésére pályázatot írt ki… 
 
Bere Károly polgármester: Itt szavaztuk meg a testületi ülésen a pályázat 
kiírását…  
 
Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: Az eredményéről szeretnék 
tájékoztatást kérni, hogy ki nyerte, milyen prioritások alapján? A képviselő-
testületnek kellett volna dönteni benne. Mindnyájunkat érint, ezért szeretnék 
róla többet tudni. 
 
Bere Károly polgármester: Az elbírálás a polgármester hatásköre volt. 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az  van leírva az előterjesztésben, hogy „a 
pályázat elbírálása a polgármester, alpolgármester, képviselők egyéb 
szakemberek különböző területekről, illetve számítástechnikai oldalról…”. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ez előterjesztés volt, de nem az lett megszavazva a 
pályázati kiírás eldöntésekor.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretnék bővebben hallani a pályázat 
elbírálásáról. 
 
Bere Károly polgármester: A pályázatot az MCOnet Internetszolgáltató Kft. 
nyerte, mivel olyan jó ajánlatot adtak, hogy azt nem lehetett visszautasítani. 
Bruttó 326 ezer forint volt az ajánlatuk és ezt az összeget egy országos 
internetes oldalon online reklámban visszaadják a településnek. Minden 
technikai dolgot meg tudnak oldani, amit kértünk. A jövő hét folyamán fogjuk 
megkötni a szerződést. Úgy fogják elkészíteni a honlapot, hogy a civil 
szervezetek, közintézmények dolgozói kapnak hozzáférést egy-egy fülhöz, ami 
hozzájuk tartozik, így ők egy késleltetett feltöltés kapcsán tudják alakítani a saját 
híreiket. Így szinte önmagát szerkeszti a honlap, ez volt az egyik legfontosabb 
feltétel. Egyszeri költséget kell kifizetni, de az is visszatérül a reklámok miatt. 
Június 2-án itt lesz a vállalkozó, addigra lesz készen a grafikus felület és 
nyilvánosságra kerül az új honlapunk.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Május 14-én, szombaton 
családnapot szervez a Margaréta Családos Egyesület, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. Szombaton reggel a piacon egészségszűrés lesz 9 órától, 14 
órától a művelődési házban színes programok lesznek, valamint Dr.Gazdag 
Andrea belgyógyász előadást tart a pajzsmirigybetegségről, 17órától Fábián Éva 
gyermekműsora lesz. A rendezvényt támogatja a helyi Vöröskereszt, a Polgári 
Egyesület, az önkormányzat, fővédnök Bere Károly polgármester. A rendezvény 
ingyenes. 
 
Szabó László képviselő: A tavaszi belvízkor az Epreskertnél ki lettek emelve az 
áteresz csövek, lakossági kérés, hogy vissza kellene helyezni a csöveket, mert a 
kertekbe ott tudnak csak bejárni.  
 
Bere Károly polgármester: A vis maior támogatást elnyerte az önkormányzat, 
amiből az ilyen belvízkárok lesznek helyreállítva. A közbeszerzési bizottság ki 
fogja írni a kivitelezésre a pályázatot, kb. egy hónapon belül el tudjuk kezdeni a 
munkákat. Utak, csatornák lesznek helyreállítva, amiket a belvíz megrongált. 
 
Bere Katalin képviselő: Nem kaptam választ, hogy lehet kihelyezni virágot 
kerékgumiba, vagy nem. 
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Bere Károly polgármester: Írásban megadjuk a választ. 
 
Fehér László aljegyző: Amikor a rendőrség beszámolt szó volt erről és azt 
válaszolták, hogy szabálytalan, mert ha emiatt lesz közlekedési baleset, vagy 
bármilyen kihelyezett tárgy miatt, a tulajdonost felelősségre vonják. Tehát nem 
ajánlatos kitenni. 
 
Bere Károly polgármester: Utána fogunk nézni, hogy mi a hivatalos álláspont 
ezzel kapcsolatban. 
Május 26-án, 17 órakor lesz a következő testületi ülés. A szennyvízberuházás 
projekt menedzsment kiválasztása folyamatban van, sajnos egyik pályázó 
megtámadta a Közbeszerzési Döntőbizottságnál a kiírást. Ha hamarabb lesz a 
döntőbizottság ülése, mint a testületi ülés, akkor valószínű, hogy tartani kell egy 
rendkívüli testületi ülést, hogy minél gyorsabban tudjuk kiválasztani a 
projektmenedzsmentet. A kivitelezéssel kapcsolatos felhívás is megjelenik a 
napokban a Közbeszerzési Értesítőben.  
Mivel nincs több bejelentés, megköszönöm a figyelmét a lakosságnak, a 
képviselők zárt ülésen folytatják tovább a munkát.  
 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  
             polgármester         jegyző 
 
 


