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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. június 16-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, Balázsi László unitárius megbízott 
püspök,  

Napirendhez meghívottak: Pápai András AG MÉDIA Kft. képviselője, Bacsa 
Pál az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi 
Kft. képviselője, Szani Bernadettet, az EU-Roland Kft. 
képviselője 

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 
jelen van, a mai testületi ülést megnyitom. A mai ülésen javaslom a meghívóban 
szereplő 8. napirendet zárt ülésen tárgyalni, aki egyetért vele kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  
a zárt ülésre tett javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
157/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 16-
ai ülésén a meghívóban szereplő 7. napirendet, a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatására beadott pályázat elbírálását zárt ülésen 
tárgyalja meg. 

 
Bere Károly polgármester: Aki a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalásra elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
158/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 16-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ „Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvízcsatornázása 

és szennyvíztisztító telep bővítése” című projekthez kapcsolatos ügyek 
megtárgyalása 
- a FIDIC mérnök, az  EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és 
Kereskedelmi Kft. bemutatkozása 
- projektmenedzsment kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása, 

         Előadó:  Bere Károly polgármester, Bói József közbeszerzési tanácsadó,  
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. 
képviselője 

 

2./  A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. – mint önkormányzat által létrehozott 
gazdasági társaság – ügyvezetőjének beszámolója 

 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 
 

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

4./   A Polgármesteri Hivatal működéséről beszámoló 
       Előadó: Botlik Tiborné jegyző  
 

5./   A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
       Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

6./  Kerékpárút építésére és a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztésére  pályázat benyújtásáról és saját erő biztosításáról döntés 

       Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
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7./  Az új honlap tervezetének bemutatása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Endre rendszergazda 
 

8./ Bejelentések 
 - Az önkormányzat közalapítványának tisztségviselőire javaslat 
 - A tervezett inkubátorház területrendezéséhez tulajdonjog változásról döntés 
       - Napközi konyha épületének átalakításáról döntés 
 
Bere Károly polgármester: Mivel két hét telt el csak az előző testületi ülés óta, 
nem küldtem ki írásban a két ülés között végzett munkámról a tájékoztatót. Most 
szóban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az unitárius egyház 
képviselőjével, Balázsi László megbízott püspök-helyettes úrral a székelyföldi, 
Árkos városban jártunk, akikkel lehet egy testvérvárosi kapcsolat is kialakulhat. 
Meg kell nézni, hogy hivatalosan Árkos városa hogyan fog ezekben a dolgokban 
részt venni. Nem kell elsietni, de fontosnak tartom, hogy Székelyföldre 
eljuthassanak a füzesgyarmatiak. Egy hosszú távú együttműködés állomása volt, 
hogy személyesen ellátogattam oda.  
A  legutóbbi testületi ülésen szó volt egy ingatlanértékesítésről, amiben nem 
hoztunk végleges döntést, Layer István és Pozojevics Miklós tett ajánlatot a 
tejcsarnok épületére. A tárgyalásokon megegyeztünk a két ajánlattevővel és 
azokkal a feltételekkel meg tudtunk állapodni, amit a képviselő-testület 
meghatározott és így az adásvételi szerződést meg tudjuk  a későbbiekben kötni.  
Az első napirendhez csatlakozik a szennyvízprojekttel kapcsolatos ügyek 
intézése. A jelenlévők a napirend kapcsán tájékoztatást fognak adni a képviselő-
testületnek a projektmenedzsmenti tevékenységről, illetve bemutatkozik a  PIAR 
tevékenységet végző és a FIDIC mérnöki tevékenységet ellátó kft. képviselője. 
A két ülés közötti tevékenységhez tartozik még, hogy találkoztam Halász János 
államtitkár úrral, aki támogatást ígért a Gacsári krónika újbóli kiadására. 
Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, rátérünk a napirendek tárgyalására. 

 
Első napirend 

 
 „Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvízcsatornázása 

és szennyvíztisztító telep bővítése” című projekthez kapcsolatos ügyek 
megtárgyalása 
- a FIDIC mérnök, az  EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és 
Kereskedelmi Kft. bemutatkozása 
- projektmenedzsment kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása, 

         Előadó:  Bere Károly polgármester, Bói József közbeszerzési tanácsadó,  
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. 
képviselője 
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Bere Károly polgármester: Köszöntöm Bacsa Pál urat, az EUROUT Mérnöki 
Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. képviselőjét, Szani Bernadettet, az 
EUROLAND Kft. részéről és Pápai András urat az AG MÉDIA Kft. részéről. 
Kérem pár szóval mutassák be a cégeiket, milyen tevékenységet fognak végezni 
a füzesgyarmati projektben.  
Elsőnek Pápai urat kérem fel a bemutatkozásra. 
 
Pápai András AG MÉDIA Kft.: Debreceni székhelyű a vállalkozás, de több 
telephellyel is rendelkezünk. Elsősorban különböző cégek PR tevékenységét 
menedzseljük és csináljuk. Némi tapasztalatunk van az Európai Uniós projektek 
menedzselésében is, legutóbb a berettyóújfalui fürdőfejlesztés volt. Ezt a 
projektet prezentáltuk Nagyváradon és Erdélyben több helyen. Ha lesz 
Füzesgyarmaton a közeljövőben fürdőfejlesztés, reméljük itt is 
közreműködhetünk. Most egy csatornafejlesztésben közreműködünk. Kicsit 
lassabb a kommunikáció az általunk elvártnál, nem tudunk minden médiával 
olyan gyorsan kapcsolatba kerülni, ahogy szeretnénk. Volt kommunikáció a 
Békés Megyei Hírlapban, de ez nem annyira jól sikerült, mert nem olyan 
példányszámban láttuk viszont magunkat, ahogy szerettük volna, de igyekszünk 
korrigálni, hogy legyen még megjelenésünk. Legközelebb a Duna Televízióban 
lesz, még konzultálunk, hogy milyen formában legyen. Előkészítés alatt van a 
Magyar Nemzetben és a Népszabadságban való megjelenés. A kérdésekre 
válaszolok. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés?  
 
Szabó László képviselő: Az országos és a megyei médiában megjelenik a 
projekttel kapcsolatos információ, de ez nem jut el minden lakoshoz. A helyi 
médiát meg fogják keresni? Ez jutna el legjobban a lakosokhoz? 
 
Pápai András AG MÉDIA Kft.: Úgy tudom a helyi média írt erről, a projekt 
előrehaladásával szórólapos kommunikáció is lesz helyben és a helyi 
televízióban is. És amit készítünk az országos televízióban, az menni fog a helyi 
TV-ben is.  
 
Bere Károly polgármester: Kétrétű a kommunikáció, mert készíteni kell a helyi 
lakosoknak, hogy Füzesgyarmaton ez a projekt megvalósul, mert nagyon nagy 
uniós támogatásról van szó, amit országosan is ismertetni  kell.  
Megadom Bacsa Pál úrnak a szót, aki 12 éve az előző projektben is részt vett, 
mint kivitelező.   
 
Bacsa Pál az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. 
képviselője: A cég 1991-ben alakult, külföldi tapasztalatokkal rendelkező, 
magyar szakemberek részvételével. Elsőként készítettünk Kelet-Európában 
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versenykiírási dokumentációkat az uniós PHARE programokhoz. Elsősorban 
útépítés volt a fő profil, de már magasépítési létesítményekben is folytatunk 
mérnöki tevékenységet, mint a győri innovációs és technológiai központ, 
iparkamara, oktatási központ. A határátkelőhelyek modernizációs programjában 
is részt vettünk. FIDIC szerződéses feltételek alapján köttetnek meg a 
szerződések. Magyarországon két olyan neves szakember van, aki a tanácsadó 
mérnök szervezetnek a vezetőségében benne van és ez a két szakember nálunk 
dolgozik, így a FIDIC-kel kapcsolatos minden dologról elsőként értesülünk. Sőt 
az új bevezetéseknek a mentorai és segítői vagyunk. A Milleneum földalatti 
vasútnak  a felújítási munkáiban vettünk részt mérnökszervezeti szervezetként, a 
44-es főút kecskeméti elkerülő szakaszán, a gyulai elkerülő szakaszának 
mindkét ütemében. Battonyai útkorszerűsítés, rehabilitációs munkák, továbbá a 
M7-es autópálya korszerűsítése, a győri szennyvíztisztító építési munkái, Hatvan 
város szennyvízelvezető és tisztító munkái, Közép-Európa központi  
szennyvíztisztító-telep konzorciumban, három másik mérnökszervezettel. 
Jelenleg Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési programjának a mérnöki 
munkáit végezzük, valamint Nagykanizsán. Dombóváron a közeljövőben indul 
el. Szeged és környékén 27 hulladék rekultivációnak a mérnöki munkáit 
végezzük. Jó döntés volt, hogy időben kiválasztották a mérnökszervezetet, mert 
nagy segítséget tudunk adni a további közbeszerzési lebonyolításnál. A szakmai 
életem jelentős részét a megyében töltöttem, víziközmű hálózatok üzemeltetésén 
és kivitelezésén, 10-12 évvel ezelőtt a füzesgyarmatin is dolgoztam. A munkám 
Pesten van, de a hétvégéket itthon töltöm. Kívánom, hogy a beruházás minél 
hamarabb és minél gördülékenyebben,  megfelelő minőségben, határidőre 
elkészüljön, valamint az uniós ellenőrök megelégedésére is.  
 
Bere Károly polgármester: Nincs még projektvezetőnk, ezért biztos igénybe kell 
venni majd a segítségüket jogi, szakmai problémák esetén, mivel most van a 
kiválasztása a kivitelezőnek. Van-e kérdés a képviselők részéről a 
minőségellenőrzéssel kapcsolatban? A gyakorlatban hozzájuk fognak a lakosok 
fordulni a problémájukkal. 
 
Bere Katalin képviselő: Hol lehet felvenni a kapcsolatot Önökkel? 
 
Bacsa Pál az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. 
képviselője: Egy mérnökirodát kívánunk itt létrehozni, ahol egy kolléga/nő 
felveszi a jelzéseket és eljuttatja hozzánk.  
 
Bere Károly polgármester: A napirend második részére térünk át. Sajnos nincs 
még projektvezetője a beruházásnak, pedig kétszer is akartuk már kiválasztani. 
Egyszer már alá is írtuk a szerződést, de nem lett érvényes. 
A mai testületi ülésre a közbeszerzési kiírást átdolgoztuk a projektmenedzser 
kiválasztására. Megkérem Szani Bernadettet, hogy néhány szóban ismertesse a 
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legutóbbi kiíráshoz képest milyen módosítás történt. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság még nem tudta tárgyalni, mivel akkor még nem volt 
készen az anyag.  
 
Szani Bernadettet,  EU-Lorand Kft. képviselője: Bói József közbeszerzési 
tanácsadót helyettesítem. Készítettem egy összehasonlítást. Az előző felhívás 
visszavonásra került a projektmenedzser tekintetében. Elkészült az új ajánlati 
felhívás, ami új eljárásrendben készült, a Kbt. VI. fejezete szerinti nemzeti 
eljárásban. Ez rövidebb eljárás lesz, mint a régi IV. fejezet szerinti uniós eljárás. 
A projektmenedzseri munkák meg lettek bontva, nem tartalmaz jogi tanácsadói 
feladatokat. A Fejlesztési Igazgatóság jóváhagyta, ezért lett a projektmenedzser 
és jogi tanácsadói feladata külön, ami külön értékhatár alatti eljárásban lesznek 
lefolytatva. Változni fognak a gazdasági, pénzügyi alkalmasságok, a régihez 
képest emelkedett a követelmény. A szakmai alkalmasság tekintetében kikerül a 
jogi végzettségű szakember, a bírálati szempontok tekintetében is változás lesz, 
nem három, hanem egy számszerűsíthető szempont van. A súlyszámok aránya 
lehetővé teszi, hogy magas szakmai tartalmú ajánlat kerüljön kiválasztásra. E 
szerint fogjuk hozzá finomítani az ajánlattételi felhívás dokumentációját és 
bízunk a sikerességében.  
A felmerülő kérdésekre igyekszem válaszolni. 
 
Koncz Imre képviselő: Nem tudom miért pont 5, meg a 4, bár mindegy, mert 
szét lehet húzni a mezőnyt, csak az értékelésnél így a projekttervnek a minősége 
– ami az értékelésnél viszonylag szubjektív módon fog történni – felerészben 
befolyásolja magát a nyertest a jelenlegi állapot. 
 
Bere Károly polgármester: Szubjektív szempontok alapján tudjuk eldönteni, 
ezért nem tudtunk eddig sem dönteni. Ha ár alapján döntjük el, akkor lehet olyan 
nyeri, aki el sem fog jönni Füzesgyarmatra.  
 
Koncz Imre képviselő: A magyarázatnál ott van, hogy az utolsó három lezárt 
üzleti év árbevétele, de számomra érdekes az a meghatározás hogy „amennyiben 
nem állnak rendelkezésre a hirdetmény feladását megelőző utolsó három lezárt 
üzleti év forgalmi adatai, így a tevékenység megkezdése óta lezárt üzleti évek 
átlagának kell elérni a megkívánt összeget.” Gondolom ez a három évre 
vonatkoztatva, ha csak egy éve van, akkor felszorozzuk hárommal.  
 
Szani Bernadettet,  EU-Lorand Kft. képviselője: Az előző lezárt üzleti évben 
összesen kell rendelkezni 150 millió forinttal. Projektmenedzsmenti területen 
nettó 20 millió/év. 
 
Koncz Imre képviselő: De az is szerepel, hogy ha nincs meg a három év. 
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Bacsa Pál: A Kbt. írja elő, hogy nem lehet kizárni a versenyből azt, aki most 
alakult és nincs meg a három év referenciája, ha ennyi idő alatt képes volt ennek 
megfelelő referenciákat összeszedni. 
 
Koncz Imre képviselő: Ez is világos, de ha van két éve és azt átlagolom, azt 
felszorzom három évre, vagy pedig a két évben kell meglenni a három évnek. 
Szerintem nem egyértelmű a megfogalmazás.  
 
Szani Bernadett: Ez nem a végleges felhívás, a dokumentációval még 
összefésüljük, hogy érthetőbb legyen. 
 
Koncz Imre képviselő: Az alkalmassági minimumkövetelményeknél még furcsa, 
hogy „a kivitelezési munkák becsült értéke meghaladta a nettó kétmilliárd 
forintot.” Lezajlott beruházásokról van szó, miért becsült érték szerepel, miért 
nem tényleges?  
 
Szani Bernadett: Ezeket pontosítani fogjuk. 
 
Bere Károly polgármester: Javaslat volt képviselő úr részéről, hogy a 
projekttervet még lejjebb vigyük és az ajánlati ár legyen a meghatározó? 
 
Koncz Imre képviselő: Igen.  
 
Bere Károly polgármester: Azért nem értek egyet, mert a projektvezetést nem 
tudjuk ár alapján összehasonlítani. Van rá egy bizonyos összeg a pályázatban, 
akkora összeggel kellene elfogadni, és inkább a projektmegvalósítás minőségére 
kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. 
 
Koncz Imre képviselő:Ezt elfogadom, de ezzel azt is kockáztatjuk, hogy 
harmadik alkalommal is érvénytelen lesz az ajánlat. Ha olyan összeggel adják 
be, amennyi nem áll rendelkezésre, el kell utasítani. A pályázónak ha az ár 
meghatározó  arányt képvisel, akkor inkább arra ügyel. Ez eltorzíthatja… 
 
Bere Károly polgármester: Nem bontottuk fel a pályázatokat, visszaküldtük, 
nem tudjuk milyen árat adtak meg. A kivitelezésnél sem az árnak  kell lenni a 
meghatározónak, mert utána félő, hogy az alvállalkozókat nem fizetik ki, a 
projektmenedzser nem fog eljönni Füzesgyarmatra. A projekttervek alapján azt 
értékeljük, hogy milyen minőségű szolgáltatást fog nyújtani. Ezért nem 
javaslom, hogy ezen változtassunk. Megvan a kockázata ennek is, mint eddig 
korábban, amikor elsőször a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vétózta meg, utána 
egyik pályázó támadta meg a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. 
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Az a baj, hogy úgy lett beadva a pályázat, hogy nem saját projektmenedzserünk 
van, holott van városmenedzserünk, a pénzügyi irodavezető is benne van ebben 
a munkában. A projektvezetés erről szól, hogy az adminisztratív tevékenységet a 
projekt kapcsán elvégezzük és lehívjuk a különböző támogatásokat. Fontos, 
hogy a legjobb minőségben végezzék el ezt a feladatot.  
 
Pápai András AG MÉDIA Kft. képviselője: Négy pályázaton indultam az utóbbi 
másfél hónapban és egyikben sem volt csak ár meghatározó, mindegyikben 
különböző szempontok voltak. Általában, ha csak ár van, az torzító. Azonkívül, 
hogy az árat megadja a pályázó, még valamit le kell tenni. Az egyik pályázatnál 
60 pont volt az egészből. Ha a legjobb árat adtam, akkor sem nyerhettem, ha 
nem tudtam minőségi dolgot még mellé tenni. Irodát nem kellett az Egyenlő 
Bánásmód Hatóságnál nyitni, de egy szakembert kellett Budapesten 12 hónapra 
rendelkezésre bocsátani. Szerintem fontos az önkormányzatnak, hogy legyen 
benne más is az áron kívül.  
 
Koncz Imre képviselő: Legyen, csak az ár nagyobb súllyal.  
 
Bere Károly polgármester: Most nagyobb, mert 5 pont az ár és …. 
 
Koncz Imre képviselő: Fele-fel kb. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e még vélemény? 
 
Vida Imre képviselő: Nehéz meghatározni, hogy mit akarunk vásárolni. 
Közelebb áll a valósághoz ez a kiírás, mint korábban, mert akkor három nem 
számszerűsíthető szempont volt, most egy van. Egy ilyen nagy beruházásnál 
muszáj szubjektív dolgokat is belevenni, mert félő, hogy lenne olyan,  aki 
lemenne nagyon az árral és végül nem is lenne itt Füzesgyarmaton. Megértem a 
félelmet is, de szerintem nem szabad tovább erőltetni ezt az árdolgot, mert végül 
nem lesz valós tartalom. 
 
Bere Károly polgármester: Csak egy cég volt nálam tárgyalni, más még csak be 
sem mutatkozott. Amelyik cég a döntőbizottsághoz fordult, az meg azzal volt 
elfoglalva, hogy hogyan tudja hátráltatni az eljárást. Javaslom az előterjesztés 
elfogadását, a projektmenedzseri kiírást lebonyolítani.  
 
Vida Imre képviselő: Az a legnagyobb veszély, ha a kiírást elbírálás után 
megtámadják. Ha ez megtörténik, mi lesz utána? A kiírást összeállító cég  mire 
vállal garanciát? Azt a veszélyt látom, hogy időt vesztünk. 
 
Bere Károly polgármester: Megváltoztattuk a közbeszerzőt, mert az eredeti 
közbeszerzővel – ez a kivitelezőnél is előfordulhat – olyan szerződésünk volt, 
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hogy ha több kiírás lett volna, mindig ki kellett volna fizetnünk ugyanazt az 
összeget. Most a közbeszerző cég felelőssége, hogy addig nem jut a pénzéhez, 
amíg nem volt sikeres a közbeszerzés. Egy olyan csapat állt össze jogászokkal, 
közgazdászokkal, 6-8 fő, akik ezt elkészítették, hogy ennél jobbat most nem 
tudnánk csinálni. Reméljük, hogy tanult a közbeszerző az előzőekből és jogilag, 
szakmailag megfelelő és érvényes lesz a közbeszerzési eljárás.  
 
Koncz Imre képviselő: Továbbra is az a véleményem, hogy nehéz dolga lesz, aki 
értékeli. Van egy szó, hogy projektterv és kész. 
 
Bere Károly polgármester: Az a baj, hogy másként nem nagyon tudjuk értékelni, 
erre nincs más kitalálva. A pályázat úgy lett beadva, hogy a 
projektmenedzsmentet közbeszereztetjük. Nem tudjuk másként elbírálni. Lehet 
úgy is, hogy csak az ár a meghatározó, de akkor sem lesz jobb, mert lehet valaki 
10 millióért elviszi és nem fogjuk látni utána.  
 
Koncz Imre képviselő: Le van írva, hogy projektterv, és még az sincs leírva, 
hogy mik az elvárásaink.  
 
Szani Bernadett: Azt a dokumentáció fogja tartalmazni, az részletezi, hogy mik 
a szakmai ajánlat elemei. A felhívásban azt nem kell részletezni.  
 
Bere Károly polgármester: Benne lesz, hogy Füzesgyarmaton lássa el a 
tevékenységet, biztosítson közgazdászt, mérnököt. A jogász külön lesz.  
Mivel nincs több kérdés szavazásra bocsátom az ajánlati felhívást, aki egyetért 
vele kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a képviselő-testület az 
ajánlati felhívásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
159/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Füzesgyarmat 
Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. öbl.) szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztító telep bővítése” című EU támogatással megvalósítani 
tervezett projekthez a projektmenedzsment feladatokhoz kapcsolódó 
tevékenységek ellátására az ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 

Bere Károly polgármester: Köszönöm a részvételt és meghívott vendégeinket a 
további részvétel alól felmentem. 
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Második napirend 

 
       A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. – mint önkormányzat által létrehozott 

gazdasági társaság – ügyvezetőjének beszámolója 
 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm Károlyiné Erdei Ildikót. Most osztottuk 
ki a beszámolót, csak az éves mérleget tudtuk kiküldeni az előterjesztéssel. A 
kft. biztosítja a KUKA Robotics Kft. részére a csarnokot, amiért bérleti díjat 
fizet a KUKA. Az önkormányzat tulajdonos az Ipari Park Kft-ben, ezért számol 
be minden évben a kft. ügyvezetője. Ebben az évben is, tavaly is pozitív volt a 
kft. mérlege. Átadom a szót Károlyiné Erdei Ildikónak. 
 
Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető: Az elmúlt nehéz időszak után kicsit stabilabb 
lett a cég helyzete. 2009-ben nagyon nehéz volt a banki költségeket 
kigazdálkodni, éppen hogy elég volt rá a bevétel. 2010-ben megállapodtunk a 
bankkal arról, hogy a havi törlesztő részleteket visszább vették, így az egyéb 
kötelezettségeinket is tudtuk teljesíteni. A megemelt építményadót is ki tudtuk 
fizetni időarányosan. A további emeléssel kapcsolatban viszont szeretnék egy 
egyeztető tárgyalást kezdeményezni az illetékes bizottsággal, mert már az éves 
árbevétel 10 %-át meghaladó lenne amit ki kell fizetni építményadóként. Ezt 
irreálisnak tartom. Amit nem tudtunk korábban befejezni, arról a bérlővel meg 
tudtunk egyezni, a kisebb beruházásokat be tudtuk fejezni. Az összekötő hidat 
jövő héten fejezzük be, kisebb átalakításokat végeztünk a kérésüknek 
megfelelően. Kerékpártárolót bővítettük, most is van folyamatban lévő munka, 
buszparkolót kell kialakítani, hogy ne az út mellett kelljen megállni. A havi kis 
megtakarításokból tudunk néhány hónap után egy-egy fejlesztést megoldani. 
Szeretnénk pályázatot beadni az épület hűtésére, mert ez komoly költség. A 
tervek már elkészültek, ez lesz egy következő nagy beruházás. 
 
Bere Károly polgármester: A vízmű-telep mögötti területen van sitt lerakva, 
kérem, hogy azt majd szállítsák el, ami több éve ott van. Kérte a vízmű is. 
 
Károlyiné Erdei Ildikó: Még valószínű az első beruházáskor maradhatott ott.  
Hétfőn el fogjuk szállítani. 
 
Bere Károly polgármester: Az építményadó kapcsán partner vagyok abban, hogy 
a KUKA Robotics Kft. vezetőségét tájékoztassuk erről a plusz teherről és talán 
bérleti díj emeléssel meg lehetne oldani, hogy az önkormányzathoz befolyjon ez 
az összeg, mert a városnak fontos minden forint. Stabil Füzesgyarmat 
költségvetési helyzete más településekhez képest, de törekedni kell, hogy az is 
maradjon, ezért nem tudunk a plusz adóbevételről lemondani.  
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Károlyiné Erdei Ildikó: Fix szerződésünk van 5 évre, ezért nem valószínű, hogy  
felvállal olyan kötelezettséget a KUKA, amire nem köteles. De tárgyalni azért 
lehet. 
 
Bere Károly polgármester: Nekik ez nem jelent akkora összeget. 
 
Károlyiné Erdei Ildikó: Biztos nem, mert az árbevételükhöz képeset nem 
jelentős összeg. Nekünk pedig jelentős ez az összeg és irreális. Nem itt tartana a 
cég, ha nem lettek volna az ismert banki körülmények.  
 
Szabó László képviselő: Szűkös a kft. költségvetése és a bérlőnek a kérésére 
több plusz beruházást kellett végezni, de ez nem növelte az árbevételt? A fix 
szerződést, akkor ez megváltoztatja. A majdani kérés, ami most kerül rögzítésre 
a bérlő által, gondolom nem került még bele a szerződésbe. Ez plusz árbevétel 
lehet bérleti díj formájában.  
 
Károlyiné Erdei Ildikó: Nem jelent plusz árbevételt, mert azért kellett felvállalni 
ezeket a többlet beruházásokat, mert később lett átadva a csarnok, mint ahogy a  
megállapodásban szerepelt. Elkezdődött a beruházás, de a pályázatot csak 
később fogadták be, augusztus 14-én kaptuk meg a határozatot, a bank addig 
nem írta alá a finanszírozási szerződést. Első körben szeptember végével kellett 
volna vállalni, ezért komoly kötbérkötelezettséget kell ledolgozni. Az is pozitív 
volt a KUKA részéről, hogy partnerek voltak abban, hogy el tudtuk húzni a 
plusz munkákat addig, amíg forrást tudtunk rá megtakarítani és nem kért további 
kötbért. Mikor átadtuk a csarnokot még az is felmerült, hogy nem is kérik. Tehát 
amikor a bérleti szerződést megkötöttük, nagyon kisarkított volt a helyzet. 
Árengedményt kellett adni a bérleti díjból. Van egy kis százalék, amivel az 
infláció miatt szorozhatjuk a bérleti díjat, ez ad ebben az évben egy kis 
mozgásteret. 
 
Szabó László képviselő: A tartozásról nincs konkrét számadat? Veszélyes lehet, 
hogy volt egy kötbértartozás amit a mostani munkákkal kell ledolgozni. De 
számszerűsítve van, hogy mennyi amit le kell dolgozni? 
 
Károlyiné Erdei Ildikó: Megállapodtunk bérleti díj engedménnyel, illetve 
meghatároztuk pontosan a pluszmunkákat. Vannak folyamatosan apróbb 
igények is, mint pl. irodabővítés, de azt ki is fizetik. Ajánlatot szoktak bekérni 
más cégektől is…. (1 kazetta A oldal vége) 
De ha mi csináljuk, mi jobban vigyázunk a saját tulajdonunkra, mint ha más 
csinálja. Tehát rögzítve van, hogy mely kör tartozik a kötbértartozásba, már nem 
sok van hátra. 
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Bere Károly polgármester: Meg fogom kérni a jegyző asszonyt és a pénzügyi 
irodavezetőt, hogy készítsen egy sztorit a beruházásról, hogy hogyan történt. Jó 
lett volna már kiküldeni, hogy megismerjék az új képviselők is. Van egy 
visszavásárlási kötelezettsége is a KUKA Roboticsnak? 
 
Károlyiné Erdei Ildikó: Elővásárlási joga van, ha értékesíteni akarjuk, akkor 
élhet vele. 
 
Bere Károly polgármester: A beruházásnak kb. 50 %-a vissza nem térítendő 
pályázati támogatás volt, amihez az önkormányzat is kezességet vállalt.  
 
Károlyiné Erdei Ildikó: 50 % lehetett volna, de a beruházás nagyságrendje jóval 
magasabb volt, 33 % volt végül.  
 
Bere Károly polgármester: Elkészítünk erről egy anyagot és kiküldjük a 
képviselőknek, hogy hogyan áll gazdasági szempontból a KUKA Robotics.  
Holnap megyünk a KUKA Robotics Kft-hez egy hivatalos látogatásra és 
megerősítették, hogy stabil a megrendelő partner helyzete, és sok embernek 
munkahelyet tudnak biztosítani továbbra is Füzesgyarmaton. 
Mivel nincs több kérdés, aki elfogadja a Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 
beszámolóját, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 
9 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadta a beszámolót.  
 

H A T Á R O Z A T  
160/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Ipari Park Kft. beszámolóját elfogadta. 

 
 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm Károlyiné Ildikó munkáját és a 
további részvétel alól felmentem. 
 
 

Harmadik napirend 
 
 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
Bere Károly polgármester: A 76/2011. számú határozatnál a határidő módosulna 
szeptemberre, az értékesítésre való kijelölésre a határidő az ingatlanok esetében 
folyamatos lenne a 94/2011. számú határozatnál. Megadom a szót a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: A bizottság egyhangúlag  
támogatja az előterjesztést elfogadásra. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. A 140/2011. számú határozattal 
kapcsolatban megadom a szót Ibrányi Éva alpolgármester asszonynak, mivel ő 
volt jelen, amikor itt járt a Műemlékvédelmi Felügyelőség szakértője, hogy 
megnézze a székely kaput. Sajnos nem egyszerű a helyzet. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Dobos Albert úr volt itt a felügyelőségtől, aki 
elmondta, hogy az I-II. világháborús emlékművünk nagyon szép és ritka, nem 
sok ilyen van Magyarországon, ezért próbáljuk védeni és ne takarjuk el 
semmivel. Viszont a székely kapunk most sem jó helyen van, mert a templomot 
takarja. Javasolta, hogy ha itt akarjuk a parkban elhelyezni és a funkcióját is 
betöltse, akkor helyezzük el a park bal oldalán. A régi kapu, amit az 
előterjesztésben is kiküldtünk nem székely kapu volt, hanem egy emlékhelynek 
a bejáratát jelezte. Megtiltani nem akarja, ha nagyon ragaszkodik a képviselő-
testület hozzá, hogy idekerüljön a kapu, de rontaná az emlékmű képét. Akik ott 
voltunk a helyszínen egyetértettünk ezzel, mert valóban szépen helyre lett állítva 
az emlékmű, ezért úgy gondolom, hogy megfogadhatjuk a szakértő tanácsát. 
 
Bere Károly polgármester: Főleg azért, mert építési engedélyköteles és hozzá 
kell a felügyelőségnek járulni.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Igen ezt hozzátette, hogy nem tiltja meg, de nem 
fog az építési engedélyhez hozzájárulni ehhez a helyhez, csak az általa 
javasolthoz, mert szakmailag nem teheti meg. És jó lenne, ha elvinnénk innen a 
kaput, mert nem jó helyen van itt sem.  
 
Szabó László képviselő: A régi órásműhely helyére kerülne majdnem? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Igen, szakmailag ide javasolta. 
 
Bere Károly polgármester: Hozzunk egy határozatot, hogy a Műemlékvédelmi 
Felügyelőség szakértői véleménye alapján helyezzük át a kaput?  
 
Botlik Tiborné jegyző: Igen. Az eredeti határozat szerint az emlékmű elé helyezi 
át a képviselő-testület, és ezt a határozatát módosítanánk, hogy ugyanebbe a 
parkba, csak a szakértő véleménye szerinti helyre.  
 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért a jegyző asszony által ismertetett 
javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
161/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2011. (V. 
26.)Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy a székely kaput nem az 
iskola előtti parkban lévő háborús áldozatok emlékére állított emlékmű elé 
helyezi át, hanem a Műemlékvédelmi Felügyelőség szakértője által javasolt 
helyre. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

  
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kotrógép megvásárlásáról amikor 
döntöttünk az hangzott el, hogy Németi József és Nagy István fogja vezetni, ha 
bérbe is adjuk, az állagmegóvás miatt. Bővült azoknak a száma, akik vezetik a 
gépet? 
 
Bere Károly polgármester: Amikor tárgyaltunk erről, elmondtam, hogy van 
olyan szakember, akinek van érvényes vizsgája. Végül Kiss János dolgozik 
többségében a géppel és csak a mi dolgozónkkal adjuk bérbe. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az 5. oldalon a közkifolyók 
működtetésével kapcsolatban felmerült, hogy vízórák felhelyezésével valós 
képet kaphatunk a fogyasztásról. Történt ebben előrelépés? 
 
Bere Károly polgármester: Sajnos nem, mert nincs rá forrás, tavaly elköltöttük a 
rekonstrukciós összeget, még az ideit is. Talán jövőre lesz rá pénz. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Bencsik János államtitkár úr 
Füzesgyarmatra látogat. Ezzel kapcsolatban kérem polgármester urat, hogy 
néhány szóban tegyen erről említést. 
 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület ülésén szó volt az energiapark 
létrehozásáról, amit befektetők kívánnak létrehozni. Amit összeállítottak 
anyagot ezzel kapcsolatban, megküldtük az államtitkárságnak és kértek, hogy 
segítsek egy személyes találkozót is lebonyolítani. Az államtitkár úr a programot 
olyan jónak ítélte, hogy úgy gondolta, hogy személyesen jön el Füzesgyarmatra 
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egy szakmai megbeszélésre a projekttel kapcsolatban. Ehhez a programhoz 
tartozik a KUKA Robotics Kft. meglátogatása is.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A 114/2011. határozathoz kapcsolódóan 
szó volt a polgármester úr biztosításáról. Az szerepel a jelentésben, hogy 
érvényes ajánlatok hiányában nem tudott a bizottság dönteni. Visszamenőleg 
lesz megállapítva később? 
 
Bere Károly polgármester: Levettük napirendről, mert nem volt olyan biztosító, 
aki kedvező feltételeket tudott volna ajánlani.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A másik konstrukció él? 
 
Bere Károly polgármester: A biztosítók rosszabb feltételekkel adtak ajánlatot, 
mintha bankba tennénk pénzt, nem dolgoztak ki megfelelő konstrukciót, ezért ez 
nem előnyös az önkormányzat számára, hogy életbiztosítást kössünk.  
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki támogatja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámoló elfogadását, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
162/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadta. 
 

 
Negyedik napirend 

 
       A Polgármesteri Hivatal működéséről beszámoló 
       Előadó: Botlik Tiborné jegyző  
 
Bere Károly polgármester: A hivatal minden évben beszámol a tevékenységéről, 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, kérem a bizottsági véleményt. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Bere Károly polgármester: Megválasztásom óta dolgozom a polgármesteri 
hivatalban. Nagyobb átalakítást nem kezdeményeztem, mert meg vagyok 
elégedve a dolgozók munkájával. A fogadóórákon, vagy más alkalommal nem 
jeleztek olyan problémát, ami miatt be kellett volna avatkoznom. Ez azt mutatja, 
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hogy jól dolgoznak, amit megköszönök. A műszaki csoport nagyon leterhelt, a 
területrendezés kapcsán is sok probléma van a városban, amivel sokszor hozzám 
is fordulnak. Átalakítás előtt áll a közigazgatás, a járások létrehozása miatt. 
Amikor a járások felállnak, akkor lesz egy nagyobb átalakítás a szervezeti 
egységben. Vitára bocsátom a beszámolót. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A járások létrejöttével itt maradnak 
a hatósági feladatok? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Folyamatban van még a törvényalkotás, ami azt jelenti, 
hogy még sok minden változhat a tervezethez képest. Folyamatos konzultációk 
zajlanak, volt már Miskolcon, holnap lesz Hajdúböszörményben, ahol 
tájékoztatást kapunk. Eddigi tervek szerint csorbulni fog az önkormányzatok 
hatósági jogköre, várhatóan az okmányiroda, az építésügyi- és a gyámhatóság 
feladatköre kerülne a járáshoz. Reménykedünk, hogy az okmányiroda itt marad 
Füzesgyarmaton, a dolgozókkal együtt, kirendeltségként. Az építésügy és a 
gyámhatóság feladatait viszont várhatóan járási szinten fogják ellátni, a tervek 
szerint nincs realitása, hogy itt maradjon. De akkor tudunk biztosat, ha a 
Parlament elfogadja a törvényt. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
pályázatot hirdetett ismét nyári étkeztetésre. A szociális csoport munkatársainak 
köszönhetően nyertünk ezen a pályázaton, ennek eredményeként 281 gyermek 
vehet részt az ingyenes nyári étkeztetésben.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
elfogadja a polgármesteri hivatal beszámolóját kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
163/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 
hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
 

 
Ötödik napirend 

 
      A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
       Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
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Bere Károly polgármester: Azért kell módosítani az alapító okiratot, – a 
költségvetéskor már tárgyaltuk – mert a kisbusszal szeretnénk személyszállítást 
végezni és az ehhez szükséges engedélyhez az alapító okiratban szerepeltetni 
kell ezt a tevékenységet. A GAZDÉP-nek lejárt az agyagbánya-művelési joga és 
javaslom, hogy ez a tevékenység kerüljön vissza az önkormányzathoz, ezért ezt 
is bele kell venni az alapító okiratba. Az átruházás kapcsán 200.000,- Ft 
óvadékot kell letenni az önkormányzatnak az OTP-nél, kérem, hogy ezt is 
támogassa a képviselő-testület. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta, megadom a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
az óvadékról, illetve bankgaranciáról még nem volt szó. De egyébként ez a 
szokásos eljárás. Az önkormányzat ezek után bányászati tevékenységet is fog 
folytatni, vállalva minden előnyét és hátrányát. A bizottság egyhangúlag 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
Mivel nincs kérdés, vélemény, aki elfogadja a polgármesteri hivatal alapító 
okiratának módosítását, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
164/2011. (VI.16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 17-ei 
hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 5./ pontjának önként vállalt feladata felsorolás kiegészül a  

„ külszíni agyagbánya művelés,” és a „belföldi és külföldi 
személyszállítás„ szövegezéssel: 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
 
Határidő: 2011. június 20. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért vele, hogy 200.000,-Ft óvadékot 
helyezzünk el az OTP-nél kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
165/2011. (VI.16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő testülete – a Bányászati 
és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságához, a bányászati jog 
térítésmentes átruházásához az agyagbányából történő földkitermelés 
engedélyezése érdekében 2531/2011. iktatószámon benyújtott kérelméhez 
szükséges feltétel biztosításához az OTP Bank Nyrt-től 200.000,- Ft 
összegű, 2015. 12. 31-ig változatlan összegben érvényes bankgarancia 
nyilatkozat kiadását kéri.  
 
A bankgarancia díj megfizetése negyedévente történik.  
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a garanciadíj fentiek szerinti 
megfizetésére és a fizetési kötelezettség éves költségvetésbe történő 
betervezésére.  
 
A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat 
költségvetését ajánlja fel.  
A hitel fedezete továbbá az önkormányzat által nyújtott óvadék 225.000,- 
Ft összegben.  
 
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti 
megbízási szerződés aláírására a polgármester és a jegyző részére 
felhatalmazást ad.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Hatodik napirend 
 
Kerékpárút építésére és a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztésére  pályázat benyújtásáról és saját erő biztosításáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 

 
 
Bere Károly polgármester: A kerékpárútról már tárgyaltunk, megtörtént a 
mérnök  kiválasztása, aki tervezni fogja, most a saját erőről kellene dönteni. 
Valamint a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére  
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pályázat benyújtására van lehetőség, erről kellene dönteni és a saját erő 
biztosításáról. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöknek adom meg a 
szót, 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság mind a 
két határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
A második határozati javaslattal kapcsolatban: visszakerül még majd a 
testülethez, amikor a konkrét összegek rendelkezésre állnak, illetve ahogy 
haladunk előre. Elsőként meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételekkel tudjuk 
megvalósítani a vízelvezetést. Van rá 1.4 millió forint a költségvetésben. A 
konkrét pályázat benyújtásakor már meg lesz konkrétan határozva, hogy hol és 
mit fogunk megvalósítani a pályázat keretében. A gazdálkodási bizottsági ülése 
óta annyi változás történt, hogy a Körös-Berettyó Vízgazdálkodási Társulással 
tárgyalni fogunk hétfőn és valószínű, hogy közösen fogunk pályázni és ha még a 
tervezést is közösen végeznénk még kevesebbe kerülne nekünk. Az érintett 
területeken ők működtetik a rendszereket.  
Elsőnek a kerékpárútról szóló határozati javaslatot szavaztatom. Aki egyetért a 
határozati javaslattal kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
166/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírásra. „Komplex 
kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Füzesgyarmaton” címen. 
 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés  
25%-os Áfa költsége:  56.000.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  280.000.000.-Ft. 
 
Igényelt támogatás összege, 90%: 252.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 10%=: 28.000.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
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A pályázat beadási határideje: 2011. július 28. 
   
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Bere Károly polgármester: Aki a belvízvédelmi program megvalósítása kapcsán 
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
167/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 

 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi 
Operatív Program (DAOP) „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése” című DAOP-5.2.1/A-11 kódszámú pályázat kiírása 
esetén azon részt kíván venni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Nagyér rekonstrukciójához a terveket és 
a pályázatot készíttesse el, majd a saját erő biztosítása érdekében a 
következő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 

 
 
 Bere Károly polgármester: A 7. napirend az új honlap tervezetének bemutatása, 
de célszerűbb lenne a bejelentésekkel folytatni, majd a szünet után  –  addig 
előkészítjük a számítógépet és a vetítőt – a honlap bemutatásával folytatnánk. 
Azt már nem is közvetítené a TV, mert nem látható jól. 
 

Hetedik napirend 
 

Bejelentések 
Első bejelentés: 
 
 - Az önkormányzat közalapítványának tisztségviselőire javaslat 
 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület úgy döntött, hogy teljes körű 
tisztújításra kerüljön sor a közalapítványnál. Kuratóriumi elnöknek Csák Jánost 
szerettem volna javasolni, aki jelenleg Magyarország londoni nagykövete, de 
elfoglaltságára való tekintettel – mivel bonyolult lett volna jogilag –  nem tudta 
elvállalni. Viszont támogatásáról biztosította az alapítványt és szívesen segít 
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rendezvények támogatásában. Ígérte, hogy a nyáron ellátogat Füzesgyarmatra, 
mivel füzesgyarmati elszármazott és más kapcsolat miatt szokott 
Füzesgyarmatra látogatni, így tudunk vele találkozni. Kuratóriumi elnöknek 
javaslom, Dr.Schamschula Györgyöt, titkárnak Gorgyánné Nagy Annamáriát, 
tagoknak Laskai Andrást, ifj.Pozojevics Miklóst, Dr.Rudner Bernadettet.  
Felügyelő bizottság elnökének  Zs.Nagy Sándornét, tagoknak  Csák Erikát, 
Simonné Bagdi Erzsébetet. Vitára bocsátom, vagy van-e más javaslat? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Visszahívásra került a 12 éve 
eredményesen dolgozó kuratórium. Az előterjesztésben az a javaslat, hogy ne 
határozatlan időre, hanem határozott időre, 4 évre válasszuk meg a 
tisztségviselőket. Akik jól dolgoznak, miért kell négyévente választani?  
30 éve itt élek Füzesgyarmaton, de nem ismerem személyesen dr. Schamschula 
Györgyöt, azt tudom, hogy jelentős nagyságú földterülete van Füzesgyarmaton. 
Aki egy ilyen civil szervezet élére áll, annak a városért, a gyermekekért, 
ifjúságért, fiatalságért, a rászorulókért sokat kell tenni. Szeretném, ha 
polgármester úr mondana a tevékenységéről néhány szót, amivel elősegítette a 
város fejlődését, milyen jócselekedeti voltak? Azt sem tartom továbbra sem 
szerencsésnek, hogy Zs.Nagy Sándorné részt vegyen ebben a közalapítványban, 
mint a felügyelő bizottság elnöke, mivel egy másik alapítványban is érdekelt. 
Úgy gondolom, hogy ezeknek az alapítványoknak az a feladata, hogy 
amelyikben dolgozik, azt támogassa teljes mértékben, hogy minél több pénz 
befolyjon a számlájukra annak érdekében, hogy minél több rászoruló fiatalt 
tudjanak támogatni. Tehát az a kérdésem, miért esett a választás 
Dr.Schamschula Györgyre? 
 
Bere Károly polgármester: Nem az eddigi jócselekedeti miatt kérünk fel valakit 
egy alapítvány vezetésére, hanem a kapcsolatrendszerére számítunk, ami 
segítheti a közalapítvány munkáját, hogy minél több támogatást tudjon a 
közalapítvány kiosztani. Dr.Schamschula György félig-meddig Füzesgyarmaton 
lakik, a földjeivel idekötődik. Az Antal kormány iparügyi minisztere volt, ennek 
kapcsán van ez a kapcsolati tőkéje, amit igénybe szeretnénk venni az alapítvány 
működéséhez. Konkrét, úgymond jócselekedetéről, amit képviselő asszony 
említ, nem tudok számot adni, de reméljük a jövőben már be tudunk számolni. 
Eddig is támogatta a kisebb rendezvényeket Füzesgyarmaton, a lányán 
keresztül, aki itt lakik és dolgozik. 
A négyéves időtartamot azért javaslom, hogy minden képviselő-testület 
dönthessen abban, hogy kik legyenek az önkormányzat által alapított 
közalapítvány tisztségviselői, illetve arról, hogy javaslatot tesz-e új tagokra, 
vagy nem.  
Zs.Nagy Sándornéval kapcsolatban nem értem képviselő asszony értelmezését, 
hiszen ezek az alapítványok nem vetélytársak, az ottani tapasztalatai inkább 
segítség lehet. Biztos igyekszik azt elérni, hogy a lehető legtöbb támogatást 
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kapja a közalapítvány. Ahol érdekelt, az egyébként is magánalapítvány, ezért 
sem lehet összehasonlítani. A közalapítványokat pályázatoknál, egyéb 
támogatásoknál  nem is szokták figyelembe venni, mint civil szervezetet. 
Speciális nonprofit szervezet a közalapítvány.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem ellenfele, de vetélytársa, mert minden 
tag azért dolgozik, hogy minél több pénz folyjon be az alapítványa számlájára.  
 
Bere Károly polgármester: Nem tárgyaltam ezzel kapcsolatosan részletesen 
Zs.Nagy Sándornéval, de úgy gondolom, hogy nem fogja ez megosztani az 
erejüket, mert teljesen más dologról van szó. Ha még is valamilyen probléma 
lesz, akkor javaslatot fogok tenni a váltásra.  
 
Laskai András kérésére szószerinti a jegyzőkönyv az alábbiakban: 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: „Szeretnék feltenni egy kérdést Laskai 
András személyével kapcsolatban. Valóban járnak szóbeszédek és én nem 
szeretem a szóbeszédeket, ismertek és ismernek a nézők is, hogy én itt meg 
szoktam kérdezni. A munkahelyén vannak-e olyan problémák amik, tehát a 
munkahelye az Alianz Hungária Biztosítónál, hogy szeretném, ha polgármester 
úr ennek utánanéznél, mert én nem érzem magam felhatalmazva arra”… 
 
Bere Károly polgármester: „Minden egyes tag büntetőjogi felelősséggel vállalja 
el a kuratóriumi tagságot és a különböző képviseletet, én nem kívánok a Laskai 
Andrással ilyen szempontból….” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: „De megkérdezni azért meg lehet.” 
 
Bere Károly polgármester: ”Megkérdezhetem, de hát milyen jogon…” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: ”Majd megkérdezem én. ” 
 
Bere Károly polgármester: ”Jó…” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: „Milyen jogon? Hát jelölted polgármesterként.” 
 
Bere Károly polgármester: ”De a kettő nem függ össze, nem tudom egyébként, 
hogy miről beszélünk, mert nem ismerem….” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”Akkor elmondom…” 
 
Bere Károly polgármester: ”Bocsánatot kérek Éva, de nagyon óvatosan, mert ha 
olyasmit mondasz, ami a valóságnak nem felel meg…” 
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Várkonyiné Csáforda Éva: ”Akkor be fog perelni. ”  
 
Bere Károly polgármester: ”Beperelhet. ” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”Tudom, persze. ” 
 
Bere Károly polgármester: ”Azért mondom, hogy úgy tájékoztass bennünket. ” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”Valóban van-e olyan probléma, hogy az Alianz 
Hungária Biztosítónál, ahol…” 
 
Bere Károly polgármester: ”Szerintem ne….” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”Jó, akkor ne menjünk bele, legyen zárt ülésen, el 
fogom mondani, de én azért mondom, mert nagyon hangsúlyoztad polgármester 
úr, hogy köztiszteletben álló és a köztiszteletben álló és ha valóban igaz a 
szóbeszéd, mert sokszor meg kell hallgatnunk és azt kell megkérdezni, aki 
hivatatott ebben. ” 
 
Bere Károly polgármester: ”Még egyszer azt tudom elmondani és ezzel le tudjuk 
zárni ezt az ügyet, de a zárt ülésen szívesen várom majd a kérdést, hogy neki, 
hogy ezt a tisztséget elfogadja alá kell írni egy nyilatkozatot, ami olyan 
problémákat, amit én feltételezek, vagy feltételezel nem okozhat gondot. 
Büntetőjogi felelősséggel ő vállalja, hogy neki semmilyen problémája nincs, 
hogy ezt el tudja vállalni. ” 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: ”A felügyelő bizottság tagjai 
pénzügyi szakemberek. ” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”És ezt miért fűzted hozzá Marika? ” 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: ”Azért mert külön van a 
kuratórium, az elnök, a titkár, a tagok. A felügyelő bizottságnak gondolom van 
egy feladata, az pedig pénzügyi. ” 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: ”Én akkor sem tartom szerencsésnek, mindenkinek 
van egy véleménye és ha úgy érzi nem győzték meg, akkor én még tartom 
magam. ” 
Szószerinti jegyzőkönyv vége. 
 
Bere Károly polgármester: Szavazásra fogom bocsátani, de nem fogom 
egyenként szavaztatni a tagokat, ha a képviselő-testület nem fogja elfogadni, 
akkor új javaslatot fogok előterjeszteni. 
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Aki egyetért az előterjesztésben szereplő kuratóriumi és felügyelő bizottsági 
tagok megválasztásával, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
168/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 
kuratóriumába és felügyelő bizottságába 2011. július 15-től az alábbi 
személyeket választja meg: 

 
Kuratórium:  
 
Elnöke: Dr.Schamschula György 
Titkára: Gorgyánné Nagy Annamária 
Tagjai: Laskai András  

ifj.Pozojevics Miklós 
Dr.Rudner Bernadett 

 
Felügyelő bizottság:  
 
Elnöke: Zs.Nagy Sándorné 
Tagjai:  Csák Erika 
 Simonné Bagdi Erzsébet 
 
A képviselő-testület az eddigi tisztségviselők megbízását 2011. július 14-től 
visszavonja.  
 
Elismeri és megköszöni az eddigi munkáját a kuratórium és a felügyelő 
bizottság tagjainak: Konczné Szendrey Zsuzsannának a kuratórium 
elnökének, Sáriné Péli Mártának a kuratórium titkárának, Tőkésné Gali 
Mónikának, Bojtor Sándornénak és  Tóthné Lovász Ilonának a kuratórium 
tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének, Csabafi Mátyásnénak,  
és tagjainak Weigert Mihálynénak és Szabó Lászlónak. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a változást a közalapítvány alapító 
okiratában módosítsa, valamint gondoskodjon az átadás-átvétellel 
kapcsolatos feladatokról. 
 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
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Bere Károly polgármester: A másik javaslat, hogy négy évre válasszuk meg a 
kuratórium és a felügyelő bizottság tagjait. Aki egyetért vele kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
169/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány kuratóriumi 
és felügyelő bizottság tagjait 4 évre választja meg, ezzel módosítja az alapító 
okiratot. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a változást a bírósági nyilvántartásba 
jelentse be. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. július 31. 
 
 

Bere Károly polgármester: Megköszönöm az eddigi kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagok munkáját. 
 
Szabó László képviselő: Mivel jó néhány évig tagja voltam a kuratóriumnak, 
láttam milyen munkát végeztek Mártiék és Zsuzsáék és szeretném, ha 
hivatalosan is köszönetet mondana nekik az önkormányzat a 12 éves önzetlen 
munkáért.  
 
Bere Károly polgármester: Köszönöm a javaslatot. Sáriné Péli Mártával 
tárgyaltunk az átadásról és felajánlotta, hogy ha ebben az évben nem sikerülne a 
tagokat bejegyeztetni a bíróságnál, szívesen lebonyolítja még ebben az évben. 
Tehát nem lesz gond az átmenettel. 
 
Második bejelentés 
 
Bere Károly polgármester: Most kiosztott anyag volt. 
 
 - A tervezett inkubátorház területrendezéséhez tulajdonjog változásról döntés 
 
Bere Károly polgármester: Legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk az 
inkubátorházzal kapcsolatos javaslatot és döntött a képviselő-testület arról, hogy  
megvennénk ezeket a területeteket. A tulajdonosok nagyon ragaszkodnak a 
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termőföldjeikhez ezért nem vételre, hanem cserére teszek javaslatot olyan 
kikötéssel, hogy ha nem nyerünk a pályázaton és nem tudjuk az inkubátorházat 
megvalósítani, a csere nem jön létre, vagyis visszacseréljük pár év múlva. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem tudom támogatni, mivel a pályázat nem 
került még kiírásra. Székelykapukat viszünk, földeket cserélünk és nevetséges 
ez a folyamat, mert nincs letisztulva. Ezeknél a földeknél honnan tudjuk, hogy 
ugyanolyan az AK értéke, amit elcserélünk?  
 
Bere Károly polgármester: A végcélt kell nézni, hogy megvalósulna egy 
inkubátorház. Mert most ha jönne egy beruházó, nem tudnánk neki felajánlani 
olyan helyet, ami megfelelne neki. Ezért kell előrelépni ebben a kérdésben. Az 
AK érték megállapítására van egy számítási metódus, amit figyelembe kell 
venni. A pályázat július végén kiírásra kerül. Az előző határozat alapján folyik a 
tervezés és a terület egy részének a megvásárlása is folyik. Az önkormányzat 
gazdasági érdekének a biztosítása miatt van erre szükség, ha a beruházás 
megvalósul, ne kerüljünk előnytelen gazdasági helyzetbe azon a területen.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Értem a munkahelyteremtést, mert mindenki 
számára elsődleges, hogy minél kevesebb szociálisan rászorult ember legyen 
Füzesgyarmaton. A Gyarmatferment területe is megfelelő lett volna akár 
inkubátorháznak, ott már van egy út, vízhálózat is, ha jól tudom.  
 
Bere Károly polgármester: Az a terület inkubátorháznak, - ami azt jelenti, hogy 
több vállalkozásnak kiadjuk – nem alkalmas. Az a terület is egy ehhez hasonló, 
vagy még bonyolultabb csere kapcsán alakult ki, mely folyamatot a képviselő 
asszony is jól ismer. Itt sokkal több infrastruktúra áll rendelkezésre, mint azon, 
ezért nagyobb az esély a nyerésre a pályázaton. 
 
Vida Imre képviselő: Nem szeretném, hogy az eredeti állapotot visszaállítsuk. 
Ha sikerül az 5 hektáros területet kialakítani, akkor meg kellene tartani, ne 
legyen benne ez a kikötés, hogy visszacseréljük. Ha addig nem valósul meg, 
majd dönt benne a következő képviselő-testület.  
 
Bere Károly polgármester: Az érintett gazdák ragaszkodnak ehhez. 
 
Vida Imre képviselő: A képviselő-testület hozzájárult a földvásárláshoz, a 
gazdák nem pénzt kérnek érte, hanem másik földet. Ez gyakorlatilag vásárlásnak 
számít. 
 
Bere Károly polgármester: Átadom a szót a jegyző asszonynak. 
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Botlik Tiborné jegyző: Felmerült először, hogy AK értékben cseréljünk. De nem 
az AK értékre tettünk javaslatot, mert a gazdálkodók művelik a földjüket és a 
földalapú támogatást nem AK után adják, hanem területnagyság után. A 
földtulajdonosok megnézték, hogy hasonló adottságú legyen a terület, ne álljon 
rajta a víz. Partnerek benne, hogy minél előbb rendeződjenek a 
tulajdonviszonyok és az önkormányzat az 5 hektár tulajdonosa legyen, de 
lehetőség legyen arra, hogy ha nem nyer a pályázat és nem tudjuk az 
inkubátorházat létrehozni, akkor álljon vissza az eredeti állapot és maradjon meg 
nekik az eredeti földjük. Most fizetnünk nem kellene értene, hanem csere 
történne. Ha megvalósul az inkubátorház, akkor véglegesen megtörténik a csere. 
 
Koncz Imre képviselő: Fizetni biztos kell érte, csak esetleg nem sokat. A 
bizottsági ülésen az hangzott el, hogy az önkormányzatnak az un. pedagógusföld 
az, ami  ilyen nagyságban rendelkezésre áll ilyen nagyságban és abból nem 
kellene elvenni egy darabot. Ha most abból elveszünk egy darabot, azt meg kell 
osztani. 
 
Bere Károly polgármester: Ezért kérjük, hogy osztatlan maradjon, hogy a csere 
kapcsán vissza lehessen állítani. Mindent elkövetek, hogy az önkormányzat 
földvagyona nőjön. Novemberben elfogadtuk, hogy a szociális földprogramban 
részt vesz az önkormányzat, holnap lesz egy értekezlet, ahol meg fogjuk tudni, 
hogy milyen módon tudjuk átvenni az állami földeket önkormányzati kezelésbe, 
illetve később tulajdonba. Ha később több földünk lesz, akkor még jobban 
helyre tudjuk állítani az eredeti birtokviszonyt, ami a pedagógusföldnél van. Ez 
egy jogi biztonság lenne, hogy  megtörténhessen. A Csák tanyánál volt olyan 
tulajdonos, aki nem is tudta, hogy neki ott van földje, mégis csak a csere 
érdekelte, holott most is parlagon van a föld. 
 
Koncz Imre képviselő: A csere is csak úgy jöhet szóba, hogy ha megosszuk a 
területet hivatalosan. A tulajdonos a területalapú támogatást úgy tudja igénybe 
venni, ha a nevén van a föld.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Az önkormányzat tulajdonába kerülő 5 hektár terület 
több helyrajzi számon van, és egészben csere jogcímén az önkormányzat 
tulajdonába kerül. Két zártkerti földet választott ki a földtulajdonos, az a 
tulajdonába kerül csere jogcímén, a pedagógusföldből 1.2 ha osztatlan közös 
tulajdonba kerül csere jogcímén a tulajdonába és mindegyik területre 
visszavásárlási jogot jegyzünk be. Ugyanígy, amit az önkormányzat tulajdonába 
ad arra is visszavásárlási jog kerül bejegyzésre, amennyiben egy meghatározott 
időpontig az inkubátorház nem épül meg. (első kazetta B oldal vége) 
Még mindig vannak olyan területek, aminek nem történt meg a tulajdoni hányad 
szerinti önálló kimérése.  
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Koncz Imre képviselő: Egységes tulajdonból akarunk osztatlan közös tulajdont 
csinálni. Visszafelé ez nem működik. Ezt a földhivatal nem fogja bejegyezni. 
 
Bere Károly polgármester: A jegyző asszony és a másik két földtulajdonos is 
elfogadta ezt a megoldást. Nem gondolom, hogy jogi akadálya van. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Nincs akadálya.  
 
Koncz Imre képviselő: Ilyet nem szoktak csinálni, hogy egy kimért területből 
osztatlan közös tulajdont csinálnak. Ezt akarták megszüntetni, mert ezzel csak a 
baj van.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Megoldható így is, de nem biztos, hogy ez lesz a 
végleges megoldás. A jelenlegi földtulajdonból ezt tudjuk ajánlani, ha több 
földtulajdonunk lesz, lehet egy másik földterületre végleges cserébe meg tudunk 
állapodni. De jelenleg erre van lehetőség.  
 
Bere Károly polgármester: A vagyonunk nem nő, nem csökken ezzel, sajnos 
ilyen bonyolult megoldással lehet jelenleg véghezvinni. 
 
Szabó László képviselő: A társasházaknál most is osztatlan közös tulajdonok 
jönnek létre. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ismereteim szerint a pedagógusföldek 
művelve vannak évek óta. Az a föld, ami parlagon hevert és nem is tudott róla a 
tulajdonosa az jó csere nekünk? 
 
Bere Károly polgármester: Nekünk is van egy hasonló területünk a Pengő tanya 
mellett és arra cserélnénk, így valósul meg a hasonló hasonlóval való csere. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A pedagógusföldnél is van olyan rész, ahol a termés nem 
maradt meg. 
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondolom alaposan megtárgyaltuk a napirendet. 
Aki egyetért a cserével kapcsolatos határozati javaslattal kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5  igen szavazattal, 4 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
170/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2011. (V. 
26.)Kt. számú határozatát kiegészíti úgy, hogy amennyiben az inkubátorház 
építéséhez és az iparterület kialakításához a füzesgyarmati 0416/46, 
0416/47, 0416/48, 0416/49 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival az adásvételi 
szerződéskötés helyett előnyösebb csereszerződés köthető az ingatlan- 
tulajdonosokkal felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy 
csereingatlant ajánljon és a kiválasztott területre csereszerződést kössön az 
önkormányzat tulajdonát képező külterületi és zártkerti földekből. 
A csereszerződésben lehetőség szerint kerüljön be kikötésként, hogy 
amennyiben az inkubátorház építés és iparterület kialakításra nem kerül sor, 
mert az önkormányzat pályázatot nem nyer az esetben az eredeti állapot 
helyreállítása történjen meg legkésőbb 2014. július 31-én.  
 
Határidő: 2011. augusztus 15. és értelemszerűen 
Felelős. Bere Károly polgármester 

 
 

Harmadik napirend:  
 
       - Napközi konyha épületének átalakításáról döntés 
 
 
Bere Károly polgármester: A konyha épületére két ajtót kellene betenni 
biztonsági szempontok miatt. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A diszkó baleset 
kapcsán hoztak olyan rendeletet, ami miatt volt egy tűzoltósági ellenőrzés, de az 
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet még nem küldték meg, sőt a helyszíni 
bejáráson sem tett utalást arra, hogy mit kérnek. Állítólag szóban hangzott el, de 
nincs leírva. Azt javasolja a bizottság, hogy várjuk meg a hivatalos megkeresést, 
ezt 3 igen és 1 tartózkodással elfogadtuk.  
 
Bere Károly polgármester: Felmértük az anyagköltségét, kb. 400 ezer forintba 
kerülne a két ajtó beszerelése. A közmunkásokkal készíttetnénk el, a 
közmunkára elkülönített összegből, így a fedezet megvan rá. Mint tulajdonosnak 
ezt az önkormányzatnak kell megoldani és szerintem minél előbb.  
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Koncz Imre képviselő: Attól zárkózom el, hogy egy szóbeli közlés után 
megcsináljunk valamit.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A nyáron kellene, a nyári szünetben 
megcsinálni.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Ha a képviselő-testület olyan döntést 
hozna, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az anyagköltségből közhasznú munkások 
foglalkoztatásával a tűzoltóság által előírt követelményeknek megfelelő 
felújítást, ill. nyílászáró építést jóváhagyja, akkor amint megérkezik a 
szakhatósági állásfoglalás, hozzá tudnának a munkához kezdeni. Így nem 
kellene megvárni a következő testületi ülést a döntéssel.  
 
Bere Károly polgármester: Egyetértek ezzel a javaslattal. Mivel nincs kérdés, 
hozzászólás, aki egyetért a Sándorné által ismertetett javaslattal kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
171/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működtető 
kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő napközi konyha épületén a 
tűzoltóság által előírt követelményeknek megfelelő átalakítási munkák 
(nyílászáró kiépítés) végzését határozza el. 
 
Az ebédlő átalakításához szükséges anyagköltséget az önkormányzat a 
közhasznú munkások foglalkoztatására elkülönített összegből, és a 
közmunkaprogram keretén belüli foglalkoztatással biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 



 31

Negyedik bejelentés: 
 
A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Bere Károly polgármester: Ennek a társulásnak a keretében valósulna meg az 
aradi vízátvezetés. Pontosításra kerülnének a különböző szerződések, alapító 
okiratok, társulási megállapodások annak érdekében, hogy az elkészült 
beruházás az önkormányzatok tulajdonába kerüljön, ne a társulás tulajdonába. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A támogató részéről 
a követelmény képtelenség, mert egy osztatlan közös tulajdonról van szó, de 
mivel ez az elvárás, a bizottság egyhangúlag  támogatja a határozati javaslatot. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Támogatom a határozati javaslatot, 
de lehet tudni, hogy mikor fog megvalósulni ez a projekt? 
 
Bere Károly polgármester: Létrejött az Arad megyei és a Békés Megyei 
Vízművek kapcsolata és közösen létrehoztak egy gazdasági társaságot, mely 
megvett, vagy bérel kutakat a romániai részen, illetve haladnak a pályázat 
előkészítésével is. Konkrét időpontot nem tudok mondani. A DAREH projekt is 
6-7 éve húzódik. 3-4 éve az eredeti ötlet az volt, hogy a Maros hordalékkúpjáról 
vezessük át a vizet ide az északi térségbe, majd kb. 1 éve jött az az ötlet, hogy 
olcsóbb lenne ez a megoldás. Az a pályázat be lett adva április 30-ig, most azt a 
pályázatot módosítják és azért kell ezeket a határozatokat meghozni.  
Aki támogatja a határozati javaslatot kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
172/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: 

 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ 

A Társulás az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a 
Társulásban tagként résztvevő Önkormányzatok képviseletét látja el és a 
projekt lebonyolítójaként működik közre. A Társulás, mint önálló jogi 
személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló vagyon 
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megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források 
közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt 
során létrejövő vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az 
Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint.”  
 

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, 
kivéve annak utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni."  

 
3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a 

benyújtandó pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és 
képviseletében, a pályázati felhívásban megjelölt 951-es szervezeti 
kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes képviselője a jelen társulási 
megállapodásban foglalt keretek között jogosult nyilatkozatot tenni a tag 
önkormányzatok pályázata ügyében " 
 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi 
megállapodás címszó alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt 
szövegezés, helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt 
során megvalósuló viziközművek (vagyon) - az egyes települések 
beruházásában megvalósuló műszakilag elkülönült rendszerek 
kivételével- a tag önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek. A 
közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti meg eszmei 
hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 
önerők egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést 
fogadják el a felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglévő, de a beruházással érintett 
viziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által megvalósítani 
tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  
 

d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a 
következő szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt finanszírozásához 
szükséges önerőt biztosítják, egyben ennek összegyűjtésére, 
beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag önkormányzatok 
felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe vehető 
vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 
ügyében eljárjon" 
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e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet 
teljes egészében. 
 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre 
kerül „a Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” 
szövegrész, miután az ellentétes a társulásokról szóló törvény 
rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen rész c) alpontja. 
 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra 
vonatkozó hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  
 

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az 
Elnökség évente nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két 
alkalommal tart ülést. 

 
8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész 

törlésre kerül. 
 

9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét 
kell feltüntetni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülésen felmerült az iskolatej 
program visszaállítása. Ezzel kapcsolatban megadom a szót Fehér László 
aljegyző úrnak, hogy áll a program, tudunk-e csatlakozni hozzá? 
 
Fehér László aljegyző: 2004-től 2006-ig volt iskolatej akció az általános 
iskolában, első időszakban még az óvodában is. Az utolsó időszakban már csak 
azok kaptak, akik igényelték, mert sok gyerek csak eldobálta és nem itta meg. A 
program működik és be lehet csatlakozni év elején, illetve nyáron is. Öt 
időszakot ölel fel, tavasszal három és ősszel két időszakot, szeptember, október 
és november, decemberben lehet igényelni az iskolatejet. Az a feltétele, hogy 
egy szállítóval megállapodást kössön az önkormányzat a tejtermék leszállítására, 
fogadni tudjuk, és biztosítva legyen az anyagi forrás rá. 27,60/dl a támogatás a 
tejre. Szeptember 1-től tudnánk indítani a programot, de még az akkori árat nem 
tudták megmondani, így ezzel az összeggel számoltam. Azt sem lehet tudni, 
hogy hányan fogják igényelni. 522 fővel számoltam 70 tanítási napra, kb. 
valamivel több, mint 2 millió forint lenne december 31-ig. 50 %-os támogatásra 
vagyunk jogosultak. 1.200 ezer forint körül vissza tudnánk igényelni, de csak a 
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jövő évben. A 2 millióból kb. 600 ezer forintot tudnánk ebben az évben 
visszaigényelni. Ha csak igénylés alapján kérjük, akkor kb. 350 gyerek kéri és 
akkor az összeg is kevesebb lesz, amennyibe belekerülne az önkormányzatnak. 
A Sole Mizónál érdeklődtem és 2 dl-es tejet kérhetünk 48,-Ft + 18 % ÁFA, 
kakaó 50,-Ft + 18 % ÁFA és madártejet is lehet kérni ugyanennyiért. 
 
Bere Károly polgármester: Most nem hozunk erről határozatot, a szeptemberi 
ülésen visszatérünk rá. A féléves beszámolónál látjuk, hogy lesz-e rá forrás. 
Kérem a véleményeket, hogy indítsuk-e programot? 
 
Bere Katalin képviselő: Indítsuk a programot, de csak azoknak, akik igénylik. 
Mert korábban is az volt a probléma, hogy a tejjel dobálóztak a gyerekek.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A lebonyolításban részt vettünk, mint 
pedagógusok és azt javaslom, hogy csak az iskolában lehessen meginni, olyan 
ne kérjen, aki haza akarja vinni, mert abból adódtak a gondok.  Aki éhes, az ott 
éhes az iskolában.  
 
Bere Károly polgármester: Úgy látom, hogy a többség afelé hajlik, hogy legyen 
az iskolatej akció, de majd a félév után visszatérünk rá az anyagiak ismeretében. 
Nincs több bejelentésem. A következő napirend előtt tartunk szünetet. Van-e 
valakinek bejelentése? 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A KUKA Kft-hez vezető út, a Pozsonyi és 
Széchenyi utca állapota nagyon rossz a nagy forgalom miatt. Lesz-e belső utak 
felújítására lehetőség? A központban a gyalogos átkelőnél megbontották az utat, 
de nem történt meg a helyreállítás, csak kaviccsal van felszórva, ez 
balesetveszélyes. A hulladékudvar kialakítására mikor lesz lehetőség, van-e rá 
pályázat? Az építési törmeléket és a komposztálható hulladékot sem tudják hova 
rakni a városban. Nagyobb kertekben olyan mennyiségű komposztálható 
hulladék keletkezik, amit nem tudnak kezelni. A sütőolaj elhelyezését is meg 
kellene vizsgálni, hogy miként lehet csatlakozni ahhoz a kampányhoz, amikor 
összegyűjtik a településen és elszállítják. Sok gyerek a városközpontba BMX-
ezik és kérik a szülők, hogy belterületen hol tudna az önkormányzat helyet 
biztosítani nekik, amit kialakítanának maguknak.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: 20-a körül jön a vállalkozó, aki a kátyúzást 
fogja végezni és akkor beszéljük meg, hogy mikor tudja kezdeni a munkát.  
 
Vida Imre képviselő: A Pozsonyi utca környékén nem szabad megcsinálni a 
kátyúzást, mert 2009-ben jegyzőkönyvezte a bizottságunk, hogy az Ipari Park 
Kft-nek kell helyreállítani, mert az ő nagy gépeik tették tönkre az utat. Jelezni 
kell feléjük, hogy még nem történt meg a javítás.  
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Bere Károly polgármester: A központban a járdát a vízműnek kellene 
helyreállítani, már tárgyaltam is velük ezzel kapcsolatban. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: A héten összeírták a csőtörések utáni 
károkat a vízművesek és megrendelték a munkát a kivitelezőtől. Reméljük 
hamarosan készen lesz a javítás. 
 
Bere Károly polgármester: Hoztunk határozatot azzal kapcsolatban, hogy az un. 
répaplaccot önkormányzati tulajdonba kérjük az államtól, ami alkalmas lenne az 
inerthulladék tárolására. A Baross-Klapka utca építésekor kerestek építési 
hulladékot a kivitelezők a városban és nem nagyon találtak. Ez most nem olyan 
nagy probléma, de reméljük minél előbb ki tudjuk alakítani a hulladékudart. A 
regionális hulladékkezelési programban is szerepel a hulladékudvar, reméljük 
abból meg lehet majd valósítani. De ha valamilyen ötlete van képviselő 
asszonynak, hogy hol csináljuk meg, meg fogjuk vizsgálni. A régi vágóhíd 
alkalmas lett volna, ami itt van a központban, mert jól megközelíthető, de már 
nem az önkormányzaté. A BMX pályával kapcsolatban átadom a szót 
alpolgármester asszonynak. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A gyerekekkel beszélgettünk erről, hogy kellene 
nekik hely és Csák István műszaki csoportvezető az un. lődomb területét 
ajánlotta és a gyerekek azt mondták, hogy nekik ez megfelelne.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Utána azt mondták, hogy ha lehetne ne a város 
szélén  legyen, hanem beljebb. Lehet, ha azt felajánljuk, akkor azt is elfogadják.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A lődombnál van egy elbontott épület, amit el 
kellene vinni, de egyébként megfelelő lenne nekik. 
 
Bere Károly polgármester: Valóban a települések központjában, a főtereken 
szoktak lenni a görkorcsolyások, BMX-esek, de itt nem találtam még jó 
megoldást rá. Esetleg a piacteret lehetne kinyitni esténként, az alkalmas lenne 
erre a célra. Szegeden, Debrecenben is a főtéren szoktak lenni. Semmi nem 
tiltja, hogy ott legyenek, a saját felelősségükre csinálják ezt a sportot. Mi ezzel 
kapcsolatban a vélemény? 
 
Vida Imre képviselő: Csak ideiglenes jelleggel kellene helyet biztosítani. A 
megtervezett városi parkban lenne helyük, de ez pályázat hiányában sajnos nem 
tud megvalósulni még.  
 
Bere Károly polgármester: Köszönöm a felvetést képviselő asszonynak, 
foglalkozni fogunk vele. Ha valakinek ötlete van szóljon, mert még a cross 
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motorosoknak sincs megfelelő helyük és folyamatosan jönnek ezzel az igénnyel 
is.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az Árpád utcai lakók jelezték, hogy egyre 
többször van vízhiány, mi ennek az oka? Rekonstrukciós javítások nincsenek, 
akkor az öreg vezeték a hibás? 
 
Bere Károly polgármester: Valóban rekonstrukciós munkák nincsenek, csőtörés 
lehetett. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Megkerestem a vízművek illetékesét, aki 
elmondta, hogy június 3-án volt azon a szakaszon javítás, azóta nem is tudnak 
róla, hogy nyomásingadozás lett volna. Ha ilyen van, akkor kérik, hogy jelezzék 
feléjük és azonnal intézkednek, mert lehet valamilyen műszaki hiba okozza.  
 
Bere Károly polgármester: Kérjük ismételten a vízmű képviselőjét, hogy 
csőtörés esetén értesítsék a lakókat, főleg a vállalkozásokat. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Vida doktor úr helyett van-e új fogorvos? 
 
Bere Károly polgármester: Ha lenne, már akkor a képviselő-testület tárgyalná. 
Helyettes lesz, megadom a szót a jegyző asszonynak. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Helyettesítéskor a másik körzetből érkező 
betegeknek kell fizetni? 
 
Bere Károly polgármester: Nem kell. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Vida doktor úrnak június 30-val lejár a feladatellátási 
szerződése, közös megállapodással felbontottuk. Lehetősége van most 30-áig a 
praxist árusítani, eddig nem sikerült eladni. Július 1-től az önkormányzatnak, 
mint kötelező alapellátást, működtetni kell a fogorvosi praxist, tehát biztosítani 
kell a helyettesítését. Tabi doktor úrnak a Gara Szállóban van rendelője és 
minden nap délután rendel. Vele kötöttünk megállapodást, hogy amíg nem lesz 
betöltve ellátja a helyettesítést július 1-től.  Wlaszács doktor úr nagyon leterhelt, 
mert hozzá tartozik Bucsa is, heti 5 órát tud csak vállalni. Tehát ennek a 
körzetnek a rendelése július 1-től a Gara Szállóban lesz délutánonként. A 
helyettesítő térítésmentesen látja el, de van olyan szolgáltatás, ami nem 
térítésmentes, de ez ki van írva a fogászaton, hogy mi tartozik ide.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az 55 év felettiek foglalkoztatásával 
kapcsolatban van-e előrelépés? Ha jól tudom 51 főt érintett a városban és 
huszon-harmincezer forintból kellene ezeknek az embereknek megélni. Lesz-e 
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nekik közmunkaprogram? Hányan vannak most közmunkával foglalkoztatva? 
Nyert-e a korábbi pályázat, vagy most van-e beadva? 
 
Bere Károly polgármester: Nem tudom pontosan mennyien vannak 
foglalkoztatva, de közel 100 fő. Szeptemberben fogom előterjeszteni a 
képviselő-testület ülésén, hogy a tervezett pénz kevés lesz, viszont 
anyagköltségnél megtakarítás lesz, mert az állam azt jobban támogatja, a bérnél 
más támogatási mód van, ezért át kell csoportosítani. Az 55 év felettiek 
foglalkoztatásával kapcsolatos probléma még a Bajnai kormány idején 
keletkezett, mert ők hozták ezt a rendelkezést és a mostani Kormány sem oldotta 
fel. A TÁMOP-os programban veszünk fel 55 év felettieket is, most éppen 4-5 
fő vettünk fel közel egy évre. Aki jött hozzám fogadóórára, hogy szeretne a 
közmunkában részt venni, azoknak a nagy részét sikerül is foglalkoztatni. 
Probléma, és ez ellen fel is kell lépnünk, hogy másként alakuljon, hogy egy 
háztartáson belül egy ember kaphat csak rendszeres szociális segélyt, most 
bérpótló támogatásnak hívják, de ez is meg fog változni. Mindent elkövetek 
annak érdekében, hogy ez is megváltozzon. Most pályázat nincs, országos 
közmunkaprogramra nem nagyon tudtunk pályázni. Nekünk Szeghalomra a 
Munkaügyi Központba kell beadni a munkaerő igényünket, nem pályázni kell. 
Ami volt igényünk, az ki van elégítve. Közel 100-an dolgoznak és a kétharmada 
8 órában. Szeptember végén jár le a szerződésük, reméljük addig lesz egy újabb 
program és tudjuk a továbbfoglalkozást biztosítani. Az iskolánál nyáron nincs 
feladat, de reméljük ősszel vissza tudjuk őket is hívni egy másfajta 
konstrukcióban.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A városlakók kérik, hogy polgármester úr 
összegezze, hogy áll a szennyvízberuházás? Mikor várható az első kapavágás, 
mivel a pénzt fizetik a lakosok, – remélhetőleg  –  erről is kérném a víziközmű 
társulás vezetőjét, hogy  számoljon be a fizetési hajlandóságról. Lássuk, hogy 
mennyire hatékony a munkájuk, illetve nem ismerjük az ügyvéd urat sem. 
 
Bere Károly polgármester: Dr.Nagy Gábor a víziközmű jogásza. A testületi ülés 
elején részletes tájékoztató hangzott el a szennyvízberuházásról… 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az embereket az érdekli, hogy mikor kezdődik el 
a projekt. 
 
Bere Károly polgármester: A kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
most halad, elhangzott, hogy ez kb. 2-3 hét múlva fog lejárni és utána ha nem 
lesz jogi probléma, egy rendkívüli ülésen, vagy szeptember elején dönti el a 
képviselő-testület, hogy ki lesz a kivitelező. Leghamarabb augusztus elején 
tárgyalhatja a képviselő-testület, szeptemberben elhívhatjuk a kivitelezőt és 
utána lakossági fórumon tájékoztatjuk a lakosságot a víziközmű társulással, a 
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kivitelezővel, a projektmenedzserrel együtt. Azért kértem, hogy a projekt piar 
tevékenységéért felelős cég is itt legyen, hogy elinduljon a tájékoztatás, hogy 
hogy áll a projekt. Egy hónappal ezelőtt volt már a Békés Megyei Hírlapban 
ezzel kapcsolatban anyag, nagyon sokszor nyilatkoztam a helyi TV-ben, a 
regionális TV-ben és ezután még erősebb lesz a piar tevékenység, miután 
bemutatkozott az ülés elején az úr. Erre van egy összeg ebből csináljuk. Amikor 
újabb konkrétumot tudunk meg, akkor tudunk előbbre lépni és ha nem lesznek 
jogi problémák ebben az évben el tudjuk kezdeni. Több határidő volt már 
bejelentve, még az előző polgármester úr részéről, de sajnos egyik sem valósult 
meg. Most már nagyon a vége felé járunk és reméljük októberben el fog 
kezdődni.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Azok a belvízkárosultak, akiknél fel lett mérve a 
kár, a vis maior támogatás kapcsán, hányan igénylik a helyreállítási 
munkálatokat. Szó volt a Kádár Gyula példaértékű, nemes gesztusáról, amit 
felajánlott, hogy segíti Füzesgyarmatot, és azt mondta polgármester úr, hogy 
civil szervezetekhez jutott ebből az összegből. Mely civil szervezethez? Hogy 
jut el ahhoz a célcsoporthoz, akiknek a házában, ingóságában kár keletkezett a 
télen? 
 
Bere Károly polgármester: Ne keverjük a dolgokat, mert Kádár Gyula 
felajánlása más dolog.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Tudom, hogy két külön dolog a vis maior és a 
Kádár Gyula felajánlása. 
 
Bere Károly polgármester: A vis maior támogatással kapcsolatban három civil 
szervezethez fordultunk, a Magyar Vöröskereszt már visszautasította a kérelmet, 
hogy nincs pénzük, a másik kettő még nem válaszolt. A jegyző asszony szót kér, 
megadom a szót. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A vis maior támogatási lehetősége csak az 
önkormányzatnak volt. Jogszabály alapján csak az önkormányzat nyújthatott be 
állami támogatásra igényt az önkormányzati vagyonban keletkezett 
alapellátáshoz kötődő vagyonban keletkezett károknak a felújítására, 
helyreállítására. Lakossági károkra nem nyújthattunk be támogatási igényt a 
minisztériumhoz, nem hoztak most ilyen rendeletet, mert nem látták olyan 
súlyosnak a károkat, hogy állami támogatásra lenne szükség, mint 2000-ben és 
2006-ban. Tehát mint korábban, most ilyen lehetőség nincs. Azért mértük fel a 
károkat, hogy ha lesz központi támogatás, akkor gyorsan el tudjuk juttatni a 
lakossági igényeket. A Magyar Vöröskereszthez, a Máltai Szeretetszolgálathoz 
és a Baptista Szeretetszolgálathoz írtunk segítségkérő levelet. A Vöröskereszt 
válaszolt, hogy nem tud semmilyen támogatást adni, várható, hogy a többi 
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szervezet is ezt fogja válaszolni. A lakosok így csak a lakásbiztosítástól 
várhatnak anyagi segítséget.  
 
Bere Károly polgármester: Kádár Gyula saját döntése, hogy kinek és hogyan ad 
támogatást.   
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A januári, vagy februári ülésen az hangzott el, 
hogy az önkormányzat ad egy listát és az érintetteket ….. 
 
Bere Károly polgármester: Ilyen nem hangzott el, a civil szervezetek 
támogatásáról volt szó. Sajnos egy félreértés alakult ki, de a zárt ülésen majd ki 
fogom fejteni. Kádár Gyula tavaly is többször támogatta, a civil szervezetek 
rendezvényein mindenki tudni fogja, hogy támogatta, vagy nem. Év végén 
megkérem Gyulát, hogy tájékoztasson, hogy milyen rendezvényeket támogatott 
a városban, de ez az ő dolga. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Szerintem nem kell megkérni a támogatót, mert akit 
támogat, annak kötelessége nyilvánosságot biztosítani neki.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Elhangzott, hogy civil szervezeteket 
támogat. Megkérdezem a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, hogy miért jelent 
neki problémát a füzesgyarmati Nagycsaládosok Egyesülete?  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Nekem nem jelent problémát. Csak ha kimegy a 
képviselő-társam azokhoz az emberekhez Sárszigetbe, a Csokonai utcára stb. 
akik azt hitték, hogy kapnak néhány tízezer forintot, mert valószínű akkor 
kommunikációs probléma…. 
 
Bere Károly polgármester: Soha nem mondtunk ilyet. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Meg kell tőlük kérdezni, mert így tudták és 
várták a támogatást. Nem tudták, hogy lesz segítség, vagy nem lesz segítség. 
Nekem nem probléma, hogy a Margaréta Nagycsaládos Egyesületet támogatja 
külső, vagy belső szponzor. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A múltkor polgármester úr 
elmondta, hogy Kádár Gyula a magán adományából odateszi a pénzét, ahova 
szeretné, civil szervezeteket is támogathat vele. Az a véleményem, hogy 
képviselő asszony összekeveri a szezont a fazonnal.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem kavarom össze…. (2. kazetta A. oldal vége) 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A személyeskedést nem én 
kezdtem. 
 
Bere Károly polgármester: Kérem, hogy zárjuk le ezt a vitát, megvonom a szót. 
Ha van más közérdekű kérdés arra szívesen válaszolok.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az élelmiszerosztásnál itt voltam és nem volt 
elég liszt. Milyen úton sikerült pótolni, honnan lett beszerezve, ki lett 
mindenkinek osztva, aki felírásra került? 
 
Bere Károly polgármester: Egy számolási baki kapcsán kevesebb liszt érkezett 
Füzesgyarmatra, mint amennyit szerettünk volna. Kértünk pótigényt és 
megkaptuk. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az élelmiszerbanktól? 
 
Bere Károly polgármester: Az élelmiszerbanktól, egy minimális mennyiséget 
pedig vásároltunk hozzá. Az elmúlt években is elfordult a cukornál, más 
dolognál is, hogy kiegészítésre szorult, de mindenki megkapta az érintettek 
közül, aki nem tudott érte jönni annak házhoz szállítottuk. Jelentős 
pluszköltséget ez nem jelentett az önkormányzatnak.  
 
Homoki Imréné szociális csoportvezető: A házhozszállítás hétfőn történik meg, 
holnap kapják meg az értesítést erről, aki nem tudott érte jönni. A pótosztás 
megtörtént, aki igényt tartott rá megkapta.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megköszönöm Antal Ágnesnek, aki 
reggeltől velem együtt volt az adományosztáson, valamint a hivatal 
munkatársainak a kitartó munkát, mert nem volt könnyű és a felmerülő 
problémát is megoldották. 
 
Szabó László képviselő: Edit minden kérdést feltett, amit esetleg akartunk. 
Annyi maradt, hogy elterjedt a városban, hogy az önkormányzat azokat az 
ingatlanokat, amiket el akarnak adni a tulajdonosok, fel akarja vásárolni és 
felajánlja olyan személyeknek az országban, akik rászorulnak.  
 
Bere Károly polgármester: Semmiféle ilyen szándék nincs az önkormányzat 
részéről. A programomban nem szerepelt és nem is kívánom ezt a folyamatot 
erősíteni. Sőt úgy lehetne ezt a folyamatot megállítani, ha rémhírterjesztés miatt 
feljelentést tennék, hogy megállítsuk ennek a terjesztését. Ezzel kapcsolatban is 
szeretnék a zárt ülésen majd foglalkozni és egységes álláspontot kialakítani a 
képviselőkkel, mert nem csak én presztisemet csökkenti, hanem minden 
képviselőét is, hiszen a határozatot a képviselő-testület hozza. 
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Ibrányi Éva alpolgármester: Felvetődött egy kérés egy lakos részéről, aki tanúja 
volt annak, hogy majdnem  halálos baleset történt az OTP előtti zebrán, hogy 
balesetvédelmi szempontból a zebrákat ki kellene emelni, mint ahogy 
Szeghalmon is, forgalomlassítás miatt. Az iskola előtt, a OTP előtt, az ABC felé 
vezető úton és a strand előtti zebránál.  
 
Bere Károly polgármester: Állami közút, nehéz kérdés, nem látok erre 
lehetőséget. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Ilyen irányú javaslatot még nem tettünk a 
KM felé, de azt kértük, hogy a gyalogátkelőket kérjük felfesteni. A válasz az 
volt, hogy anyagi okok miatt nem tudták eddig elvégezni a felfestést, talán 
ebben az évben sor kerül rá.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezek szerint festésre sincs pénz, nemhogy a 
kiemelésre. A forgalomlassításra milyen lehetőség van még? 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Meg kell vizsgálni. Amikor fekvőrendőrt 
kértünk volna, arra sem volt lehetőség, mivel átkelő úton nem lehet, csak 
önkormányzati úton lehetne.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Vizsgáljuk meg azért, hogy lehetne 
forgalomlassítást elérni. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Meg fogjuk kérdezni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Varga Richárd 15 éves tanuló súlyos 
májbetegségben szenved, és a szülők nehéz anyagi körülmények között nevelik 
a gyerekeiket. Eddig is segítettük – az egyház, dr.Szabó Andrea, aki 
füzesgyarmati születésű – de ez a segítség már kevés. Gyűjtést szervezünk a 
számára, Suchné Szabó Edit  képviselő asszonnyal számlát nyitottunk egy 
szerény összeggel, ahová lehet a további adományokat befizetni. Személyesen is 
gyűjtöm az adományokat, valamint a Füzesgyarmati Nők Egyesületével 
jótékonysági estet szervezünk a pedagógusok segítségével, aminek a bevételét a 
gyógykezelésre fordítjuk. Várjuk a tombolatárgyak felajánlását is, meg fogjuk 
keresni a vállalkozókat és mindenkit várunk a jótékonysági estre.  
Szeretném megkérni polgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket a 
kertészet tevékenységéről, vagy esetleg hívjuk meg ősszel a kertészet vezetőjét, 
egy beszélgetésre? 
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Bere Károly polgármester: Azt javaslom, hogy amikor már eredmények lesznek, 
utána adjunk tájékoztatást. Most paradicsomtermesztés folyik, lassan teremni is 
fognak. Őszre megtörténik a termálvíz odavezetése is. 
Mivel nincs több kérdés, bejelentés, szünetet rendelek el és utána térünk rá 
kötetlen formában a honlap-tervezet bemutatására, a TV-nézőktől ezzel 
elköszönök, majd azután zárt ülésen folytatjuk a munkát.  

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Bere Károly     Botlik Tiborné  
              polgármester          jegyző 


