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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. október 13-án, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

nyílt  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 és 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, Farkas Zoltán országgyűlési 
képviselő, Bánfi Attila intézményvezető, Sáriné Péli Márta 
KLAPI tagintézmény-vezető, Balázsi László unitárius 
megbízott püspök, 

 
Napirendekhez meghívottak: Perfektum Projekt Kft. részéről: Czeglédy Gergő 

projektmenedzser, Németh Roland, Pauza Balázs, Kádár 
Anita, Szőke Szabolcs közterület-felügyelő, Csonka István 
Riáma-First Kft. igazgatója, Németi József városgondnok 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, külön köszöntöm Farkas 
Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőnket, a 
meghívottakat és a TV nézőket. Az ülés határozatképes, Koncz Imre képviselő 
úr jelezte, hogy később érkezik, a testületi ülést megnyitom.  
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A  kiküldött napirendeket javaslom megtárgyalásra, azzal a módosítással, hogy a 
mozi működésével kapcsolatos bejelentést nem zárt ülésen, hanem a napirendek 
között javaslom megtárgyalni. A gazdálkodási és ellenőrzési bizottság ülésen 
vita nem alakult ki, úgy vélem személyiségi jogot nem sértünk a nyílt 
tárgyalással. Van-e kérdés, javaslat? Mivel nincs, aki elfogadja a napirendeket 
megtárgyalásra a módosítással, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
módosítással együtt a napirendre tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
226/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 
13-ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./   Farkas Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatója a képviselői munkájáról  
 Előadó: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő 
 
2./    A szennyvízberuházás projektmenedzserének bemutatkozása  
        Előadó: Perfektum Projekt Kft. részéről Czeglédy Gergő projektmenedzser 
 
3./    A megújuló energetikai felmérés eredményéről szóló tanúsítvány alapján, a 

Polgármesteri Hivatal és a KLAPI épületére fűtéskorszerűsítési javaslat  
        Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 
 
4./    Az önkormányzat villamos-energia beszerzésére közbeszerzési eljárás 

kiírása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
5./  Az aktuális LEADER pályázatokról tájékoztató és döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
6./   Beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről 
 Előadó: Fehér László aljegyző, Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 
 
7./    Beszámoló a kertészet tevékenységéről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
8./ Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról 

szóló rendelet-tervezet elfogadása, az 5/2008. (II. 14.)önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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9./    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 

 
10./ Az önkormányzat gazdálkodásáról – 2007-től 2011. június 31-ig terjedő 

időszakra – az Állami Számvevőszék részére készült jelentésről 
összefoglaló, elemző tájékoztató 

 Előadó: Botlik Tiborné jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
11./  BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
 
12./  A KLAPI beszámolója az előző tanévben végzett tevékenységéről 
 Előadó: Bánfi Attila intézményvezető 
 
13./ Bejelentések 

1. „Ady Endre és Toldi utcák fejlesztésére és felújítására” pályázat 
beadásáról  döntés, 

2. műfüves pálya építéséről döntés, 
3. közmeghallgatás napirendjének és időpontjának meghatározása 
4. tiszteletdíjról való lemondás.  

 
 
Bere Károly polgármester: A napirendek előtt a két ülés közti tevékenységem 
közül a szennyvíz-beruházással kapcsolatos tárgyalásokat emelem ki. A 
projektmenedzser kiválasztása megtörtént a legutóbbi testületi ülésen, a 
szerződéskötés megtörtént a projektmenedzsmenttel, akik most résztvesznek a 
testületi ülésen Czeglédy Gergő vezetésével. Az előző ülés után kerestek meg 
komposztáló ládák kihelyezése miatt, 200 láda került kihelyezésre a lakosság 
részére, ingyenesen. Van-e valakinek kérdése a jelentéssel kapcsolatban? 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

Első napirend 
 
 Farkas Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatója a képviselői 

munkájáról  
 Előadó: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő 
 
Bere Károly polgármester: Megkérem Farkas Zoltán urat, hogy tartsa meg 
tájékoztatóját. 
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Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: Szóban szeretném tájékoztatni a 
lakosságot az országgyűlési képviselői munkámról, illetve arról, hogy a 
Parlamentnek melyek voltak az elmúlt időszakban a legfontosabb feladatai 
annak érdekében, hogy a Kormány által kitűzött célok megvalósuljanak. Az 
ország örökölt gazdasági helyzete miatt olyan intézkedéseket kellett meghozni, 
amivel van aki egyetért, van aki nem. A legfontosabb, hogy az ország ki tud-e 
kerülni ebből az adósságcsapdából. Ezért is születtek olyan döntések, mint a 
bankadó, ami a 2010-es egyensúly megtartásához szükséges volt. A másik 
fontos dolog, a magánnyugdíj-pénztár kérdése volt. Ha ezekre az intézkedésekre 
nem kerül sor, akkor még minimális gazdasági növekedésre sem került volna sor 
és az ország működését megbéníthatta volna. Ha az államadóság a csődhelyzet 
felé ment volna, akkor nem tudtuk volna kihasználni az európai uniós 
forrásokat. Az önkormányzatok esetében is, ha az önerő nem áll rendelkezésre, 
akkor elesnek a pályázati lehetőségtől. Sajnos a 13 Észak-Békés megyei 
település közül soknak önhikire kellett pályázni, de Füzesgyarmat azok közzé 
tartozik, amely jelenleg tud fejleszteni, pályázatot benyújtani. Igyekszem szoros 
kapcsolatot tartani polgármester úrral, a képviselő-testülettel, hogy segítsem a 
város további fejlődését. Az április 15-én kihirdetésre került Alaptörvény sok 
feladatot szab a Parlamentre 2011-ben. Néhány sarkalatos törvényt már 
elfogadott, a költségvetés elfogadásáig még 25 ilyen törvényt kell elfogadnia a 
Parlamentnek, hogy a 2012. január 1-jén az Alaptörvény életbe léphessen. 
Küszöbön áll az önkormányzati közigazgatási rendszer megújítása. Eddig már 
sok kritikát kaptam, és szerintem is van még, ami finomításra szorul. A 
mindenkori kormánynak és a parlamenti többségnek a felelőssége, hogy az 
intézkedéseik hogyan szolgálják az állampolgárok érdekeit, milyen jövőképet 
vázolnak az állampolgároknak. Az önkormányzatokra további terheket nem 
tehet az állam, főként, ha nem biztosít hozzá forrásokat. Az 1990 óta tartó 
önkormányzati rendszer a mostani formában fenntarthatatlan. Van olyan 
település, ahol sokat tudtak fejleszteni, mert olyan sok iparűzési adó folyt be, 
máshol pedig a működtetésre sincs pénz. Az ország nyugati felében kormányzati 
segítséggel sok beruházás történt, az iparűzési adó többsége oda folyik be. Sokat 
dolgoztunk már eddig is azon, hogy Békés megye könnyebben megközelíthető 
legyen, hogy a befektetők ide is jöjjenek, nőjön a foglalkoztatás, több legyen az 
önkormányzatok bevétele. Ezek az önkormányzati és közigazgatási rendszerben 
nagy problémát jelentenek, a Kormány ezért még ebben az évben ezt szeretné 
átdolgozni. Más aspektusból kell megközelíteni, hogy milyen feladatok 
maradnak az önkormányzatoknál, mit kell kötelezően az államnak ellátni. Meg 
kell keresni azokat az együttműködési lehetőségeket az önkormányzatokkal, ami 
ennek a hatékonyságát mindenki számára egyformán biztosítja.  
Valamikor ebben a térségben is működtek a külterületen iskolák, 1-4 osztályok 
együtt tanultak és onnan is kerültek ki kivételes képességű emberek, de a XXI. 
században nem biztos ide kellene visszamenni. Egy kistelepülés lehetőségeinek 
is hasonlónak kellene lenni, mint egy nagy városénak. Az ágazati törvényeket is 
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meg kell alkotni, hogy változás történjen ezen a téren is. A Kormány törekvéseit 
biztos kritizálni fogják, de a kiegyenlítettség és a jó szándék vezérli a 
döntéseket. Kérdés volt felém, hogy a közigazgatás várható átszervezésével 
kapcsolatosan a járások kialakításával, az önkormányzatok helyzete hogyan 
alakulhat 2012-re. Első körös egyeztetés alkalmával az dőlt el, amit 
kormányhatározat rögzít, hogy Békés megyében 9 járási hivatal lesz, de milyen 
feladataik lesznek – a gyámhatósági, építéshatósági, okmányiroda, szabálysértés 
– még nem lehet tudni, meg kell várni az önkormányzati törvény módosítását. 
Ezután lehet tudni, hogy milyen feladatok lesznek a járási hivatal központjában 
és mi marad a helyi önkormányzatoknál. Kérdés volt még az önkormányzat 
tulajdonában lévő külterületi utak és csatornák helyzete. Itt is változás várható, 
mert az állam a vízügyek vonatkozásában is megpróbál hatékonyabban és 
nagyobb szerepkörben belépni, a rossz külterületi csatornák és utak állapota 
miatt. 90-ben megkapták ezt is az önkormányzatok, de pénzt nem kaptak a 
feladatra. A viziközmű társulások próbálták a feladatot ellátni, de kritikus 
időszakban nem mindenhol tudtak helytállni, katasztrófa helyzetek alakultak ki a 
belvizes területeken. Várhatóan nem szakminisztérium, hanem a 
belügyminisztérium látja majd el ezt a feladatot, kihasználva a Start program 
által biztosítható munkaerőt. A külterületi utakkal kapcsolatban nem tudok 
változásról, bár itt is van hasonló probléma, mint a csatornáknál. A 
mezőgazdaságban dolgozók társadalmi szerepvállalása segíthet ezen, mivel ők a 
használói ezeknek az utaknak. Ha van az önkormányzatnak rá kapacitása, akkor 
a helyreállítást kezdeményezheti azokkal szemben, akik tönkre teszik az utakat. 
Arra a közeljövőben nem lesz pénz, hogy szilárd burkolattal lássuk el a 
külterületi utakat. Szintén kérdés volt, hogy van-e remény arra, hogy megkapja 
az önkormányzat a szociális földprogram keretén belük igényelt földterületet. 
Meg kell nézni, hogy-e lehetőség a Nemzeti Földalapban. A hátrányos helyzetű 
térségekben szociális szövetkezetekre épülő foglalkozási lehetőség indult el, 
ennek a pályázati lehetőségét kell megvizsgálni. Ha ehhez nem rendelkezik az 
önkormányzat földterülettel, akkor lehet a Nemzeti Földalaphoz fordulni. A 
magángazdálkodók is fordultak hozzám ilyen ügyben, mert az NFA-s földek 
vonatkozásában egyéves bérleti szerződéseket kötöttek, aminek az lett az 
eredménye, hogy a szükséges talajlazításokat, szerves trágyázásokat nem 
végezték el, mert nem volt biztos, a jövő évben is ő műveli a földet. A 
kormányzatnak és a VFM-nek is az álláspontja, hogy legalább 5 éves, vagy 25 
éves szerződéseket is lehessen kötni. Ha az önkormányzat is élni akar ezzel a 
lehetőséggel, akkor gyorsan lépnie kell ebben.  
Határozati javaslatban kéri a képviselő-testület, hogy támogassam ezt az 
elképzelést. Az uniós szabályok megváltoztatták a korábbi szabályokat. Ki 
kellett építeni trágyatárolókat, amit előzőleg nem. Technológiai fejlesztések 
következtek be az állattenyésztésben is, a szálás trágya helyett több a hígtrágya 
és ennek az elhelyezése okozza a problémát. Szarvas, vagy Csabacsűd határában 
egy német tulajdonú gazdasági társaság valósított meg egy olyan technológiát, 
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ami kizárja a szaghatásokat, ami a kihelyezéskor keletkezik. A szerves trágyát 
megújuló energiává történő átalakítása és szag nélküli kihelyezése lehet a 
megoldás. A képviselő-testület is tárgyalta már ennek a csoportnak az 
elképzelését. Viszont még ehhez időre van szükség, míg megvalósulhat. Addig 
kompromisszumos megoldást kell keresni. Biztos fog még feszültségeket 
okozni, mivel Füzesgyarmat meghatározó település turizmus szempontjából 
Békés megyében. Számomra viszont egyaránt fontos az is, hogy működjön ez a 
gazdasági társaság, de a turizmusban rejlő lehetőségeket sem lenne szabad 
rombolni a szaghatással. Sok mindenről lehetne még beszélni, hogy milyen 
munka folyik a Parlamentben, de inkább várom a kérdéseket. 
 
Bere Katalin képviselő: Milyen konkrét elképzelések vannak az útviszonyok 
javítására a Füzesgyarmat felé vezető utak esetében? 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A tűzoltóság állami irányítás alá fog kerülni a 
tervek szerint. Az önkéntes tűzoltó egyesületeket ez hogyan fogja befolyásolni? 
Mitől lesz jobb a gyerekeknek, szülőknek, a pedagógusoknak az állami 
irányítású rendszer, ill. a középfokú oktatási intézményéket is érinti?A Vésztő 
körösnagyharsányi vasúti vonal újraindítása hogy áll? Szó volt a Nagyvárad felé 
nyitásról is turizmus szempontjából. 
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: Mindent a gazdaság oldaláról próbálunk 
megközelíteni,ez vonatkozik a közútfejlesztésre is. Észak-Békésben nem az M-
44-es fejlesztése a legfontosabb, de ez kapott prioritást Békés megyében. A 4-es 
főút gyorsforgalmivá való fejlesztése jobb lenne nekünk, de 2014-ig nem lesz 
jelentős áttörés egyik irányban sem. 2012-13-ban az M44-es előkészítése folyik, 
2014-től várható a fejlesztés elkészülése. A 2013-ig tartó fejlesztési időszakban 
a 44-es gyorsforgalmi út PIPI-s konstrukcióban volt beállítva kormányzati 
fejlesztés szempontjából, ehhez befektető nem érkezett, csak saját forrásból nem 
lehet megoldani. 44,6 km-es szakasza Kondoros és Kunszentmárton között épül 
meg. Törekszünk a 4-es főút gyorsforgalmivá való fejlesztésére is. A 
Füzesgyarmat Bucsa közötti út fejlesztését is szolgálná, kezdeményeztem a 
Közúti Igazgatóságnál lépéseket, hogy pályázzanak rá. Gazdaságfejlesztésre 
közút nélkül nincs lehetőség, ezért ezen javítani kell, de a közeljövőben nem 
valószínű, hogy sor kerül rá. A Békés megyei képviselők felelőssége, hogy ez az 
út valóban megvalósuljon. A vasúti szárnyvonal visszaállításával kapcsolatban 
készült vizsgálat, bár valóban az lenne jó, ha Nagyváradig vezetne, a határon 
átnyúló programban van erre forrás. De a vasúttársaságok nem preferálták a 
Körösnagyharsány Vésztő közötti, Nagyváradi vezető vasút ügyét, mert a 
felmérések szerint kevesen vennék igénybe. 1878-1883 helyi érdekeltségű 
vasútként Nagyváradról indult és Kótpusztáig tartott. Inkább a most meglévő 
vasúti vonalak felújítását szorgalmazom, mert pl. a Szeghalom és Vésztő között 
csak lépésben halad a vonat a rossz vágányok miatt, mivel 1962-63 óta nem volt 
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jelentős fejlesztés. Ezért nem nagyon használják az utasok, inkább a közutat 
használják. Javasoltam, hogy kerüljön be a regionális közút-fejlesztésbe a 
Vésztő Szeghalom közötti útszakasz, mert alig járható már. A Füzesgyarmat 
Biharnagybajom felé vezető út a megyehatárig felújításra került. Sajnos a 
fejlesztéspolitika hibája, hogy külön régió Füzesgyarmat és Biharnagybajom és 
nem lett összehangolva ennek az útszakasznak a fejlesztési lehetősége. Ezen is 
változtatni kell, hogy akár Püspökladány, akár Karcag felé a közlekedés jobb 
legyen. A teljesen új területfejlesztési politikának az eredménye az lenne, hogy 
nem régiók, hanem megyék közötti kapcsolat lenne. A katasztrófavédelmi 
törvény változása kapcsán megváltozik a tűzoltóságok helyzete. A 
székhelytelepülésekre nagyobb teher hárult a tűzoltóság fenntartása kapcsán, 
mint a többi településre, viszont ha nem volt rá pénz, elmaradtak fejlesztések.  
Ez a mi térségünkben nem így volt, mivel a MOL támogatta a tűzoltóságot. 
Ezért az államnak nagyobb szerepet kell vállalni ezen a téren is. Az önkéntes 
tűzoltó egyesületek ettől függetlenül működhetnek, a szakmai koordináción lesz 
a nagyobb hangsúly. Az alapfokú oktatás 1990-től van önkormányzati 
működtetésben, korábban állami általános iskolák voltak. Ez illeszkedik a 
közigazgatás átszervezéséhez. A legfontosabb kérdés ebben az, hogy sem a …(1. 
kazetta A oldal vége)  
Nem nevezném államosításnak, ma normatív alapon finanszírozza az állam a 
feladatellátást. A normatíva kiegészítése a szabad forrásaikat elviszi, így az a 
fajta önkormányzatiság, amiért létrejöttek az önkormányzatok elhalt. Ha 100 
egységben számoljuk a feladatellátás költségét és ehhez csak 75-öt biztosít az 
állam, a településeknek pedig a saját bevétele sokszor nincs 25 egység. Ezért 
világos, hogy több terhet nem lehet az önkormányzatokra hárítani. Viszont van 
olyan település, ahol nem tudnak mit kezdeni a bevételi forrásaikkal. A 
nagyvárosokból kiköltöznek az emberek ezekre a településekre, mert olyan 
feltételeket tudnak megteremteni, amit egy nagyvárosban sem. Ez az eltolódás 
nem helyes. Ahol nem tudják a 25 egységet hozzátenni ott nem létesülnek 
szilárd burkolatú utak, nincsenek fejlesztések. A legfontosabb törekvés az, hogy 
az ellátottak és akik részt vesznek az ellátásban azok ne vegyenek észre semmit 
a változásból. Várhatóan 2013. január 1-jével a járási hivatalok felállásával fog 
realizálódni. A megyei önkormányzati intézmények átadására már rövidebb a 
határidő. 
 
Bere Károly polgármester: A vasúti közlekedéssel kapcsolatban három 
pályázatot adtunk be, egyet Füzesgyarmat, kettőt a kistérség. A két állam közös 
bizottsága fog dönteni a pályázatokról, ha támogatják, akkor nehéz helyzetbe 
kerülünk, mert jelentős önerő szükséges, 200 millió forint lenne a 
megvalósíthatósági tanulmány. A román partner eddig sok mindent ígért eddig, 
de most még a pályázatírás költségét sem fizette ki. 
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Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: A Körösnagyharsány és Vizesgyán 
között határon átnyúló útfejlesztés a közbeszerzés szakaszában van. Várhatóan 
felgyorsulhat a térségben a határátlépés, ha az európai  tagállamok jóváhagyják a 
Románia Shengeni övezethez való csatlakozását.  
 
Bere Károly polgármester: Vizesgyán nem olyan együttműködő ebben a 
programban, mint a másikban. Van-e még további kérdés? 
 
Vida Imre képviselő: A tömegközlekedés Füzesgyarmaton akut probléma, mivel 
szinte csak Szeghalom érintésével tudunk közlekedni akár Debrecen, akár 
Szeged irányába. Megyei szintű döntés kellene, mert a Körös Volán nem 
támogatja, hogy Füzesgyarmaton keresztül is legyen járat Debrecen irányába.  
Az aradi víz átvezetésével kapcsolatban van-e fejlemény? 
 
Szabó László képviselő: Elhangzott, hogy különböző célokat tűzött ki a 
kormányzat és a megye. Füzesgyarmaton és a térségnek is a fiatalokat megtartó 
ereje nagyon rossz, van-e erre elképzelés, hogy ezen hogyan lehetne változtatni, 
hogy itt maradjanak a fiatalok? 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szoc.pol újraindításával 
kapcsolatban, az állami lakásépítési program újraindítása lehetséges lenne-e? 
Javaslom, hogy ha jelzálogjog kerül bejegyzésre, ne 5 évre szóljon, hanem a 
legkisebb gyermek 18 éves koráig.  
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: A megyei közlekedéssel kapcsolatban 
csak egyet lehet tenni, hogy a Körös Volánhoz fordulok, de ezt a település is 
megteheti, ha van ilyen igény. Ezután megvizsgálja az igény jogosságát. Volt 
ilyen eset már, más település is kérte a segítségünket, de ha a Volánnak nem éri 
meg, mert kevés az utas a felmérés után, akkor nem indít járatot. 100 %-ban 
állami tulajdonú a Körös Volán, de nehéz őket befolyásolni. Ahol helyi 
tömegközlekedést működtetnek, mint Szeghalomban is, ott a város hozzájárul, 
mert a jegy ára nem fedezi a kiadásokat. Az ivóvíz kérdését 2013-ig meg kell 
oldani. Két pályázatot is befogadott az irányító hatóság, egyik az 
arzénmentesítésre vonatkozik Dél-Békésben, ezt követően a regionális 
vízrendszerek kiigazítása. Ez Füzesgyarmaton régóta aktuális kérdés, ezért ez a 
program akár az arzénmentesítés, vagy a vízátvezetés vonatkozásában  meg kell, 
hogy valósuljon. Valamint Kertészsziget, Bucsa, Ecsegfalva is be kell hogy 
kapcsolódjanak a regionális rendszerbe. A Békés Megyei Önkormányzat és a 
vízmű álláspontja is az, hogy az aradi vízátvetés a jobb megoldás, mert az 
arzénmentes, a Dél-békési vizek keverésével olyan minőséget lehet biztosítani, 
ami az európai unió által is elfogadott. A működtetés is olcsóbb lenne, mert nem 
lenne energiaköltség. Tehát több érv szól az aradi víz átvezetése ellen, mint 
ellene. A múlt héten a Parlamentben is kértem a Kormánytól, hogy támogassa 
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ezt a törekvést. Kezdeményeztük Románia felé is, hogy tegyenek meg mindent 
azért, hogy ez a pályázat benyújtásra kerülhessen és megvalósulhasson. Korábbi 
döntés volt, hogy az önkormányzatoknak ehhez önerőt nem kell biztosítani, mert 
a Kormány biztosítja a fedezetet. A román kormány Borbély László miniszter 
urat jelölte ki a tárgyalásokra, Magyarországon Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter a tárgyalópartner. A tanulmányok elkészültek, ami a kormányközi 
megállapodáshoz szükséges, ami bízom benne, hogy rövidesen aláírásra kerül. 
Ezután a konszecciós szerződés az Arad megyében lévő vízkutakból a 
Magyarországra történő víz biztosítására rövidesen aláírásra kerülhet és minden 
akadály elhárul, hogy ez a probléma megoldódjon. A számítások szerint 
egyharmadába kerül az átvezetett víz a mostaninak. Az arzénmentesítés nagy 
terhet róna Szeghalomra és Füzesgyarmatra, ha nem lenne a vízműnél a 
szolidaritás a települések között. A fiatalok megtartása a legnehezebb kérdés, 
mert ha nincs infrastrukturális fejlesztés és nem lesz a befektető a térségben, 
akkor nem maradnak itt a fiatalok. Ez a kérdés minden döntéshozót nyomaszt 
hogy itt tudnak-e maradni a fiatalok, egyébként ez engem is személyesen érint. 
Ha nem maradnak itt, akkor nem lesznek gyerekek, nem lesz iskola és akkor 
nincs település. Sajnos Békés megye az öregedési mutatóban, gyerekszületés 
számában, foglalkoztatásban, jövedelemben alatta van az országos átlagnak. 
Ezért próbálunk meg mindent, hogy a fejlesztéseket megvalósítsuk és ez 
megállítható folyamat legyen és érdemes legyen ebben a térségben élni. 
Természetes igény, hogy ahol a szülők élnek, ott szeretnének a fiatalok is élni és 
ezt segítené a szoc. pol. támogatás. A korábbi feltételeknél lényegesen szigorúbb 
feltételek lesznek a támogatások esetében, mivel korábban sok visszaélés volt, 
az nem tartható fenn tovább. 5.2 milliárd forint van elkülönítve a 2012. évi 
költségvetésben, ez optimális esetben kevés, de a folyamat elindításához 
elegendő. Tegnap jelentette be a gazdasági miniszter, így pontosan nem ismerem 
még az anyagot. Lehet még nem minden eleme van pontosan kidolgozva, de a 
költségvetési vitában még pontosításra kerül. Az építőiparban a foglalkoztatás 
szempontjából biztosan kedvezően fog hatni.  
 
Bere Károly polgármester: Köszönöm a tájékoztatást képviselő úrnak. Egy 
határozati javaslat szerepel az előterjesztések között, a hígtrágya kihelyezéssel 
kapcsolatban, hogy a bűzhatás megszűnjön a városban. Amit lehetett már 
megtettük, közterület-felügyelőt alkalmazunk, szabálysértési eljárást 
kezdeményeztünk. Fontos, hogy munkahelyet teremtettek, de meg kell találni az 
egyensúlyt az  itt élő emberek egészsége érdekében. Az lenne a képviselő-
testület kérése, hogy más módszerrel juttassák ki a hígtrágyát, mert most 
esőztető rendszerrel történik, ami belekerül a levegőbe, elfújja a szél, és 
elviselhetetlen bűzt okoz. Megkerestem a céget, meg is állapodtunk, hogy 3-4 
nap lesz a nyáron a hígtrágya kihelyezés, lehetőleg a turisztikai szezon végén, de 
nem tartották be, be sem jelentették. Tavalyelőtt az engedélyükben még nem a 
locsolásos technológia volt, hanem az injektálásos, bár azt sem tartották be. De a 
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talajvédelmi hatóság tudtak volna intézkedni ilyen esetben. Említette képviselő 
úr, hogy mi lenne a megoldás és igyekszem ennek érdekében mindent megtenni. 
A határozati javaslatban az szerepel, hogy a felterjesztési jogunkkal élve a 
locsolási technológiát szüntesse meg a Kormány, illetve módosítsa az FVM 
rendeletet. Államtitkár úrnak eljuttattam ezt az anyagot, de nem kaptunk még 
visszajelzést.  
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: A minisztérium irányába képviselni 
fogom a kérést. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény a határozati javaslattal 
kapcsolatban? Mivel nincs, aki elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
227/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 101. §-a által biztosított 
felhatalmazása alapján él a felterjesztési jogával, és kezdeményezi a 
talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 
18.) FVM rendelet felülvizsgálatát, módosítását és a rendelet 2. sz. 
melléklete 2.7. pontjának hatályon kívül helyezését. 
 
Felkéri Farkas Zoltán országgyűlési képviselőt, hogy támogassa az 
önkormányzat kérelmét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a felterjesztést továbbítsa az illetékes 
szakminisztériumba. 
 
Határidő: 2011. október 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm képviselő úr tájékoztatóját és a 
kérdésekre adott válaszokat. A továbbiak alól felmentem. 
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő: Holnap közmeghallgatás lesz, így ha 
megkaptam a felmentést élek vele. A kapcsolat továbbra is él a településsel és 
bármilyen kéréssel meg lehet keresni. A képviselő-testületnek további jó munkát 
kívánok. 
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Bere Károly polgármester: Minden fontos kérdésről tájékoztatom képviselő urat, 
remélem a továbbiakban is segíteni tudja a pályázatainkat. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A továbbiakban is jó munkát 
kívánok és köszönjük a beszámolót.  
 
(Farkas Zoltán országgyűlési képviselő elköszön és elhagyja a termet.) 
Koncz Imre képviselő úr megérkezett az ülésre, a továbbiakban jelen van 9 fő 
szavazásra jogosult. 
 

Második napirend 
 
 A szennyvízberuházás projektmenedzserének bemutatkozása  
        Előadó: Perfektum Projekt Kft. részéről Czeglédy Gergő projektmenedzser 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm a Perfektum Projekt Kft. részéről 
Czeglédy Gergő projektmenedzsert, Németh Rolandot, Pauza Balázst, Kádár 
Anitát. Említettem, hogy megkötöttük a szerződést a projektmenedzserrel, 
sajnos a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordultak a kivitelező kiválasztásával 
kapcsolatban, erről is fogunk hallani. Mától a szennyvízberuházással 
kapcsolatban Czeglédy Gergő úr fog mindent jobban tudni, mint mi. Ha igény 
van rá, akkor negyedévente, félévente ő fog beszámolni a beruházás állásáról.  
Átadom a szót. 
 
Czeglédy Gergő Perfektum Projekt Kft.: A jelenlévő kollégákon kívül még 
további személyek is részt fognak venni a munkában. Amit eljuttatunk, csak egy 
rövidített anyag, de betekinthetnek a 80 oldalas anyagba is, ami egy szakmai 
dokumentáció. Egy konzorcium állt össze erre a munkára, ami ötvözi az 
általános projektmenedzseri tudást, a műszaki szakértői tudást, a pénzügyi 
szakértői tudást és ezt fogja össze a Perfektum Projekt Kft. nevű cég. A cégek 
között van az RVI Magyarország Kft., mint alvállalkozó, az ügyvezető a 
jelenlévő Némert Roland, a cégnek komoly múltja van, ebben a térségben 
dolgoztak többségében. Műszaki vonalon az   Ár-Tér Kft. fog dolgozni. A 
projektstruktúra megköveteli, hogy legyen műszaki szakértőnk, aki véleményezi 
az anyagokat. Erre a munkára egy olyan személyt kértünk fel Fejes Péter 
személyében, aki tervezői is, műszaki vezető, műszaki ellenőr, vízépítő mérnök, 
és a szegedi ISPA projektben vett részt, ami 14-15 milliárdos projekt volt. Ez 
környezetvédelmi célú beruházás volt. Olyan XXI. századi technikák 
alkalmazásával, szoftverekkel dolgozunk, ami ötvözi a projektmenedzsment 
technikákat, a dokumentumkezelési technikákat és az ügyfélszolgálati 
technikákat is. Ebbe betekintési jogosultságuk lesz az önkormányzat 
dolgozóinak is, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek, amivel nyomon 
következő a munkánk. Említette polgármester úr, hogy jogorvoslati eljárás 
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indult és hiába indul el a projektfolyamat, ha nincs kivitelező, aki elkezdje a 
tényleges munkát. Sokan küzdenek ezért a projektért, ami azt jelenti, hogy jó 
munkát végeztek a projekt előkészítői, illetve a projekt finanszírozását biztosítva 
látják, ez nem mondható el minden hazai projektről. Reméljük az önerő alapból 
is kap még az önkormányzat pénzt, de ha ez nem történik meg, akkor sincs 
kockázat. Négy jogorvoslati eljárás is indult a kivitelezés tekintetében, 
projektmenedzsment tekintetében nem volt ilyen, így mi dolgozhatunk, 
finanszírozza az Európai Unió hazai képviseletére feljogosított szerv. Én úgy 
látom, hogy a jogorvoslatot benyújtott kivitelezők a végletekig elmennek, a jövő 
heti tárgyalás után új és új határidők nyílnak. Tolódik a közbeszerzés, aminél 
szintén 30 napos határidők vannak, az is hosszabbítható 10-10 nappal. Mi 
megkezdjük a munkát, és próbáljuk segíteni ezt a folyamatot, de sajnos a mi 
hatáskörünkön és a polgármester úr hatáskörén is kívül eső helyzet, hogy 
összecsapnak a piaci szféra szereplői. A  kiosztott anyagban látható az az 
ütemterv, ami része volt a vállalásunknak, teljes összhangban van az ajánlati 
felhívás és dokumentáció tartalmával, tehát nagyságrendileg egy kétéves  
projekt papíron, de már most van egy másfél hónapos csúszás, ami várhatóan 
három hónapos csúszásra fog nőni. Tehát féléves csúszás szerintem lesz a 
kezdésnél, de ez szinte minden ilyen projektnél így történik, mindig kell a 
támogatási szerződést módosítani. Nemigen van olyan projekt, amit az előre 
rögzített határidőben befejeztek volna. Szerintem sikeres lesz ez a projekt, 
számunkra is, nem csak  a kivitelező számára is és örömmel fogjuk teljesíteni a 
feladatot. Mindent elkövetünk, hogy minél előbb érdemben megkezdődjön a 
munka a kivitelező részéről is. Addig nincs munkája a PIAR tevékenységet 
végzőnek és a mérnöknek is alig. Lehet most is kérdezni, vagy hívni bennünket, 
vagy az ajánlatot megismerni. Gyakran fogunk jönni a jövőben, ha elkezdődik a 
munka negyedévente és készülünk prezentációval, ahogy igényli majd a testület.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés? 
 
Szabó László képviselő: Örömmel hallgattam a projektmenedzser urat, hiszen az 
önkormányzatnak nem feladata ez a tevékenység. Az ütemterv meghatároz 
minden feladatnak az időpontját, ha a csúszás bekövetkezik, ez ugyanennyivel 
nő, vagy van valamennyi tartalék a teljesítési időpontoknál?  
 
Czeglédy Gergő Perfektum Projekt Kft.: Álláspontom szerint nem, de erre majd 
a  kivitelező tud érdemi választ adni. Neki is lesz majd egy művezetője, saját 
projektvezetője, akivel megtervezte a létesítményt. Ha másfél hónap múlva 
tudná kezdeni a munkát, az időjárás miatt nem tudná elkezdeni, így tolódik a 
munka, nem kiszámíthatóan. A belvíz is akadályozhatja, ezeket a kockázati 
tényezőket a projektmenedzsment próbálja majd kezelni. A mi szerződésünk a 
projekt befejezéséig fog szólni. Ez indikatív terv, feltételezve egy jó 
forgatókönyvet, de az a tapasztalat, hogy jóval tovább fog tartani. Mi itt leszünk 
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végig, akár 2015 júniusáig is, a szerződésnek megfelelően ellátjuk a feladatot és 
nem követelünk plusz pénzt. A szerződésben úgy szerepel, hogy két év, de a 
projekt zárásáig. Időnként át fogjuk tekinteni, hogy mennyi a csúszás.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés megköszönöm a 
tájékoztatást és a továbbiak alól felmentem a vendégeinket. 
 
(Czeglédy Gergő projektmenedzser, Németh Roland, Pauza Balázs, Kádár Anita 
elköszön és elhagyják a termet.) 
 

Harmadik napirend 
 
 A megújuló energetikai felmérés eredményéről szóló tanúsítvány alapján, a 

Polgármesteri Hivatal és a KLAPI épületére fűtéskorszerűsítési javaslat  
        Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 
 
Bere Károly polgármester: A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk a megújuló 
energetikai felmérés kapcsán a Sárinvest Kft. tanulmányát. Köszöntöm Csonka 
Istvánt, a Riáma-First Kft. igazgatóját. Akkor döntött a képviselő-testület, hogy 
a tanulmányterv kivitelezésére felkér energetikai szakembert. Csonka úr már 
több ehhez hasonló projektet megvalósított. Ahhoz, hogy tudjunk pályázni a 
polgármesteri hivatal és az iskola fűtéskorszerűsítését kell megoldani. Azt a 
megoldást kell választanunk, ami a legkisebb költséggel jár az önkormányzatnak 
és megtakarítást is eredményez. Sajnos a városháza esetében  a gázmegtakarítás 
nem olyan nagyságrendű, hogy abból lehessen finanszírozni, így csak a pályázat 
jöhet szóba. Az iskolánál lehetne a megtakarításból finanszírozni. Bevonnánk 
vállalkozói tőkét a megvalósításba, aki elkészíti a beruházást. A határozati 
javaslat tartalmazza a pályázati felhívást. A megtakarításból finanszírozná, ami 
később megtérülne. Az önkormányzat hőmennyiséget vásárolna, és még így is 5 
%-os anyagi megtakarítást jelentene évente. Most osztottuk ki azt az anyagot, 
amiben Szöllősi Sándor a Sárinvest Kft. munkatársa felajánlja, hogy egy évig 
vállalja ennek a projektnek a figyelemmel kísérését, mint energetikai szakember 
az önkormányzat rendelkezésére állna.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület 
arról, hogy polgármester úr járja körbe hogy hogyan tudnánk ilyen szakembert 
foglalkoztatni.  
 
Bere Károly polgármester: A két határozati javaslatot a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A polgármesteri 
hivatal és az  iskola energetikai korszerűsítéséről van szó. A hivatal épülete nem 
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olyan állapotban van, amire bármilyen pályázatot be lehetne adni. Az iskolánál a 
kazánt kellene kicserélni, valamint felmerült, hogy a melegvizes ellátást is meg 
kell-e változtatni, mivel ez most az épület másik traktusában történik. Az 
önkormányzatra vonatkozó határozati javaslatot 3 igen 1 tartózkodás mellett 
támogatja a bizottság, az iskolai kazáncserét – azzal, hogy a megjelölt összeg 
kevés lesz rá - egyhangúlag  támogatja a bizottság.  
 
Bere Károly polgármester: Vitát bocsátom a határozati javaslatot. Előtte 
megadom a szót Csonka úrnak. (Első kazetta B oldal vége) 
 
Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Azt vizsgáltuk meg, hogy ha 
idehozzuk a saját tőkénket, akkor hogyan valósulhat meg és milyen 
feltételekkel. A polgármesteri hivatalnál az érthető, hogy nehéz kifizetni 1.7 
milliós éves gázszámlát, de ez nem jelent olyan nagy üzemeltetési költséget, 
hogy megtakarítást is biztosítva az  önkormányzatnak egy beruházási értéket ki 
lehetne termelni. Felmérettük, hogy milyen beruházási költséget igényelne a 
konvektorokat lecserélni, a kétkörös fűtési rendszert átalakítani egykörösre, 
hogy hatékony legyen. Csak a belső átalakításra 8-10 milliót kellene költeni, az 
1.7 milliós költséget figyelembe véve, mint külső befektető nincs realitása, hogy 
4-5 év múlva rentábilis lesz. Más forrást kell találni. Más településen volt már 
olyan pályázatunk, hogy épület energetikai felújítására, fejlesztésére pályáztunk 
közösen. Felajánlottam polgármester úrnak, mivel úgy láttam, hogy kellő 
bizalommal vannak irántunk, a pályázati anyagot a tervezési dokumentációtól 
kezdve elkészítjük az önkormányzat nevében ingyen egy olyan feltétellel, hogy 
halasztott fizetési ütemezést adunk. Megmondjuk, hogy az anyag mennyibe 
kerülne, de csak akkor kell kifizetni, ha ténylegesen a kivitelezőt kiválasztják és 
az ő vállalási díjából kifizeti. Ezek a pályázatok 85 %-os támogatottságúak. 
Nem a lefedett termál kutat nyitnánk meg, mert más a vízjogi engedélyezési 
eljárás. Azt javasoljuk, hogy talajszondás hőszivattyú rendszert telepítenénk a 
polgármesteri hivatal épületébe, ami úgy működne, hogy a hőszivattyú rendszer 
talajszondákkal a kútrendszer melegvizét használná ki. Ha lezárt kutat nyitnánk 
meg újból és ipari hasznosításra használnák, vízjogi engedélyt kell kérni, ami 
hosszas eljárás. Erre nem is ismerünk pályázatot, a hőszivattyús rendszerre 
viszont lehet pályázni, így a melegvizet ki lehetne használni. Ezen a pályázaton 
belül az épületek belső energetikai felújítása, a csőszakaszok, radiátorok 
beépítése kiemelten támogatott. Ezt a telet még ezzel a fűtési rendszerrel kellene 
megoldani, de a pályázatot el kel készíteni, be kell adni és jövőre már úgy 
lehetne fűteni, hogy az önkormányzatnak a 15 % önrészt kellene finanszírozni + 
az áfát. De még mindig kevesebbe kerülne, mintha 8-10 millióból csak a 
radiátorokat cseréljük le önerőből és gázzal kell fűteni. Így egy korszerű fűtési 
megoldást lehetne kialakítani a polgármesteri hivatal esetében.  
Az iskola már egész más eset, mert ott az éves energia számla 6.5-7 millió forint 
körüli, tavaly 6.343 ezer forint volt. Itt már lehet megtakarításról beszélni és a 
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befektetett pénz is visszajön. Azt nem írtuk le, ezért nem tudta a bizottság 
figyelembe venni, hogy saját fejlesztésünkben fejlesztettünk 5-10 kW-os 
gázmotoros rendszereket. Mi ezeket beépítenénk saját költségeken belül, vagy 
beterveznénk ezekbe a rendszerekbe, ami energiatermelő berendezésként 
működne, tehát bevételt generálna a hőtermelés mellett. Ezt azért nem vettük 
bele, mert ezzel nem számolnék, csak többletként lehetne tekinteni. A 
beruházási érték tekintetében ezt is felmérettük, van rá árajánlat vállalkozó 
részéről, hogy ezt a fűtési rendszert gázkazán korszerűsítésével át tudjuk 
alakítani. Ezt még lehet egyeztetni, ha esetleg valamit kifelejtett a vállalkozó 
lehet módosítani. Az iskola tekintetében egy ilyenfajta finanszírozási forma 
reálisabb, mert ott viszonylag nagy az energiafogyasztás. 
 
Bere Károly polgármester: Most a pályázati felhívásról döntünk és majd látjuk, 
hogy más vállalkozások milyen ajánlatot tesznek. Ha nem lesz eredményes 
pályázat, akkor visszakerül a képviselő-testület elé.  
 
Koncz Imre képviselő: Az előző anyagban le volt írva, hogy önkormányzat 
épületére nem lehet pályázni. Akkor lehet, ha előtte az önkormányzat rákölt 20 
millió forintot. 
 
Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Az előző anyagban a Sárinvest Kft. 
kitért arra, hogy az energiafelhasználás tekintetében ez az ingatlan a legrosszabb 
energiahatékonyság szempontjából. A megújuló energia alapú pályázatoknál ez 
a besorolás nem szempont. Az a cél, hogy A energiahatékonyságú épületet 
állítsunk elő. Az épületek energetikai korszerűsítése pályázat a nyílászárók 
cseréjétől kezdve a fűtéskorszerűsítéséig, ill. homlokzat szigetelésig kiterjed. A 
Sárinvest Kft. leírása arról szólt, hogy először az önkormányzat cserélje ki a 
nyílászárókat, szigetelje a tetőt, a homlokzatot, a pince, a födémszigetelést. 
Én pedig azt javaslom, hogy ebben a pályázatban lehetne ezeknek a 
megvalósítására pályázni. Így a beruházási érték nem 8-10 millió forint lesz a 
polgármesteri hivatal esetében, hanem jóval magasabb érték.  
 
Bere Károly polgármester: Nem tudjuk kinek van igaza. Ha elfogadjuk a 
határozatot és elkezdjük a pályázatot készíteni, akkor válik világossá, hogy mit 
enged a pályázat és mit nem. Lehet az ez évi pályázat a Sárinvesté, jövőre pedig 
a Csonka úré. Az biztos, hogy vállalkozói tőke bevonása nélkül nem oldható 
meg.  
 
Koncz Imre képviselő: Az előző anyagban az volt, hogy nem lehet ezekre 
pályázni. 
 
Bere Károly polgármester: Azért kezdtük el a tárgyalásokat. 
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Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Nekünk erre a gyakorlatban van már 
példa Miskolcon, mellette Angán. Egy hasonló intézményről volt szó, az 
általános iskolával és polgármesteri hivatal volt egyben. Azt kell egyeztetni, 
hogy a Sárinvest Kft. ezt mire alapozta. Mi is bemutatjuk azt a pályázati kiírást, 
amire mi alapozzuk a véleményünket. Sajnos most fel van függesztve a 
pályázati  kiírás.  
 
Bere Károly polgármester: Ha lesz még egy előterjesztés a konkrét számokkal, 
mennyi saját erővel, hova fogjuk beadni, akkor újra a testület elé fog kerülni, ha 
nem lesz pályázat, akkor nem tárgyaljuk. Ezért mondta Koncz Imre képviselő úr 
a bizottsági ülésen, hogy nem sok értelme van most döntést hozni. De ez most 
csak egy technikai jellegű döntés lenne, mert ha  nem fogadja el a testület, akkor 
is keressük a megfelelő pályázatot.  
 
Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Az energetikus kérdés akkor 
megoldódik és neki át fogjuk adni az idei aktuális kiírást és kövesse nyomon 
vagy ezt, vagy az ehhez hasonló kiírásokat, hogy mikor fog megjelenni.  
 
Koncz Imre képviselő: Azt nem tudom, hogy megoldódott az energetikus 
kérdése, mert az hogy teljesen ingyen számomra kérdéses, mert az szokott a 
legdrágább lenni. Így sem lenne ingyen, mert a költségeket téríteni kellene.  
 
Bere Károly polgármester: Ha elfogadja a képviselő-testület a felajánlását, 
gondolom útiköltség megtérítésére gondol. 
 
Koncz Imre képviselő: Konkretizálni kell. Pontosítani szeretném a Csonka úr 
ajánlatát. Elkészítenek egy pályázati anyagot a polgármesteri hivatalra ingyen és 
addig nem kell kifizetni amíg a pályázat nem nyert. Ha nyert a pályázat akkor 
kell, de ha ingyen készül előre lehet tudni, hogy mennyi lesz majd. 
 
Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Igen. Az alapján a pályázati kiírás 
alapján, ami most fel van függesztve, az alapján a kiírás alapján előkészítjük a 
jövő évi pályázat beadásra az anyagot, (amit természetesen ha új kiírás lesz 
módosítani kell) terveket, dokumentációkat, amire szükség van. Halasztott 
fizetést adunk, megadjuk az ajánlatban hogy mennyi lenne a tényleges 
bekerülési költség, amivel tervezni tud a majdani kivitelező. 
 
Koncz Imre képviselő: Az iskolával kapcsolatban arról van szó, hogy kiírunk 
egy pályázatot fűtéskorszerűsítés megvalósítására valamilyen formában. 
Elhangzott, hogy gázmotoros áramfejlesztés stb. 
 
 



 17

Bere Károly polgármester: Az anyagban leírtuk a feltételeket, hogy mit kell 
teljesíteni és erre várunk ajánlatot, ami visszakerül majd a bizottság, vagy a 
testület elé.  
 
Vida Imre képviselő: Az iskolánál nem pályázatra várunk, hanem külső 
befektetőre. A folyamatos határidő ezért elég képlékeny. Egy hét alatt ki lehet 
írni, két hét alatt el lehet dönteni, maximum nyolc hét alatt meg lehet csinálni, 
akkor december 31-ig meg is lehetne csinálni.  
 
Bere Károly polgármester: Azonnali határidőt kellene írni, ha most eldöntjük 
kiírjuk a pályázatot, beérkeznek az ajánlatok, a bizottság összeül és eldönti. 
 
Vida Imre képviselő: A téli szünet végéig meg lehetne csinálni. 
 
Koncz Imre képviselő: Kizárt, hogy addig meg lehet csinálni. 
 
Csonka István Riáma-First Kft. igazgatója: Akkor lehet azt mondani, hogy meg 
lehet csinálni azonnal, ha az iskolát be lehetne zárni két hétre, mert olyan 
átalakításra van szükség, hogy közben tanítani nem lehet. Ha megtörténik a 
kivitelező kiválasztása, utána hétvégén a kazánokat be lehetne építeni, a 
kétköröst egykörösre megcsinálni, de a végleges befejezés tavaszig eltart. 
 
Bere Károly polgármester: Nincs több kérdés, javaslat. Az első határozati 
javaslat arról szól, hogy a polgármesteri hivatal energiaellátásának a 
korszerűsítését pályázati lehetőséggel oldjuk meg. Aki ezt támogatja 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
228/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városháza 
hőenergia ellátásának korszerűsítését pályázati lehetőség kihasználásával 
valósítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a megfelelő pályázati 
lehetőség kiválasztásáról. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Bere Károly polgármester: A másik határozati javaslat, hogy pályázatot írunk ki a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületének hőenergia ellátásának korszerűsítésére és 
annak finanszírozására pályázatot ír ki a melléklet szerint. Aki ezt támogatja 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
229/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületének hőenergia ellátásának 
korszerűsítésére és annak finanszírozására pályázatot ír ki a melléklet 
szerinti feltételekkel. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat kiírásáról. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bere Károly polgármester: A Sárinvest ajánlatával kapcsolatban azt javaslom, 
hogy fogadjuk el, és a várható költségekről a következő testületi ülésen 
tájékoztatást adok. 
 
Koncz Imre képviselő: Legyen szerződés-tervezet. 
 
Bere Károly polgármester: Egy szerződés-tervezetet a következő ülésre 
behozunk. Aki ezt támogatja, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
230/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a Sárinvest Szolgáltató Kft-vel  – képviseli Szöllősi 
Sándor – az energetikai szakember feladatainak ellátására kötött szerződés-
tervezetet a novemberi, következő testületi ülésen terjessze elő. 
 
Határidő: 2011. november 24. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: Megköszönöm Csonka úrnak a részvételét és a 
továbbiak alól felmentem.  
 

Negyedik napirend 
 

    Az önkormányzat villamos-energia beszerzésére közbeszerzési eljárás 
kiírása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

 
Bere Károly polgármester: Az önkormányzat villamos-energia közbeszerzési 
kiírásáról szól az előterjesztés. Változtak a jogszabályok és szabad villamos-
energia vásárlást tesz lehetővé. Ha közbeszerzés útján valósítjuk meg a 
beszerzést, akkor talán olcsóbb lesz. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az elért 
megtakarításnak a 30 %-át kellene kifizetni. Ha egy kis település kiír egy 
közbeszerzést akkor vele egy adott mennyiségre szerződnek és ha kevesebbet 
veszünk át, azt is ki kell fizetni, ha többet akkor azt büntető kamattal. Ezért 
merült fel, hogy megyei szinten kellene kezelni, mint a gázt is. Meg kellett volna 
kérdezni a képviselő úrtól – sajnos nem voltam itt az ülés elején – hogy a megye 
miért nem foglalkozik ezzel. Tehát kockázatos, hogy mennyit kontingest kötünk 
le, mert egész évre kell lekötni.  
 
Bere Károly polgármester: Mennyiségre kellene szerződést kötni időkorlát 
nélkül. Amíg el fogyasztottuk nem írunk ki közbeszerzési eljárást. Meglátjuk 
milyen ajánlatokat kapunk. Ha nem kedvező, akkor maradunk a mostani 
szolgáltatónál.  
 
Koncz Imre képviselő: A bizottság is egyhangúlag  támogatta a javaslatot és 
majd meglátjuk, hogy milyen ajánlatok lesznek.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, 
aki támogatja 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  
231/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
villamos energia beszerzésére vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírásáról 
dönt.  
Megbízza Bere Károly polgármestert a közbeszerzési eljárást lefolytató cég 
kiválasztásával és a közbeszerzési eljárás megindításával. 
 
A közbeszerzési eljárás költségeit és a megbízási díjat az önkormányzat a 
2011. évi költségvetésében fejlesztési célokra elkülönített céltartalékból 
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: 10 perc szünetet rendelek el 
 
Szünet 
 

Ötödik napirend 
 
  Az aktuális LEADER pályázatokról tájékoztató és döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
Bere Károly polgármester: Két pályázat beadására teszek javaslatot, egyik a 
térségi identitást erősítő, a közösségfejlesztés irányában ható kezdeményezések 
(médiafejlesztés, helytörténeti kiadványok) kapcsán a Gacsári krónika újbóli 
kiadására. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszteri keretéből egy kérelem 
alapján 500.000,-Ft-ot már kaptunk. A másik határozati javaslat pályázat 
benyújtása színpad építése a fürdő előtti parkolóban. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság ülésén kialakult egy vita, mivel nem voltunk elég 
körültekintőek nem vizsgáltuk meg mennyibe kerül a színpad. A pályázható 
összeg 20 millió forint, és ennyit be is írtunk, hogy ennyire pályázunk. 
Információm szerint 4 millió forintra kell pályáznunk, mert ennyiből meg lehet 
építeni. A 25 %-os áfát kellene kifizetni. Megadom a bizottság elnökének a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A LEADER 
pályázatokról van szó, két pályázat szerepel az előterjesztésben. A Gacsári 
krónika kiadása kapcsán az volt a módosító javaslat, hogy a későbbi időszakot is 
fel kellene dolgozni, legalább a 80-as évekig. 750 ezer forint az önereje, ezt  
javaslatot 3 igen szavazattal a bizottság támogatta. Valamint pályázni lehet 
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színpad építésre, 6 x 9 méteres színpadról van szó, 5 millió önerővel, amit a 
javaslat szerint a strand előtt lehetne felállítani. A bizottsági ülésen 
ellenvetésként elhangzott, hogy túl nagy helyet foglalna el a strand előtt, illetve 
ez nem mozgatható lenne, hanem lebetonozott alapja lenne. A mobil színpadot 
már korábban sem támogatta a testület, ekkora méretűt nem is lehet hordozni. 
Nem támogatta a bizottság 3 nem 1 tartózkodás mellett a pályázat beadását a túl 
magas önerő összege miatt, valamint a nagy helyigény miatt sem.  
 
Bere Károly polgármester: A strand előtti parkolók kialakítására már készen 
vannak a tervek, amit a költségvetés tárgyalásakor már elfogadtunk. De az már 
nem is fog beleférni, pedig úgy lenne jó ha az is beleférne, akkor nem lenni sok 
az 5 millió forint önerő. A 4 millió forintnak csak 1 millió forint lenne az 
önereje. Valóban jobban át kellett volna gondolnunk, mert ha egyesülettel 
pályázunk, akkor az áfát nem kellett volna fizetni. Viszont érdemes az 
önkormányzatnak is pályázni, mert nagyobb a nyerési esély.  
A kiadvánnyal kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy lehet többre is 
pályázni, a művelődési ház költségvetésébe be tudjuk építeni. A színpaddal 
kapcsolatban várom a véleményeket. Az egymillió forint már vállalható 
önerőként. A városmenedzsertől kérdezem, hogy lehet mozgó színpadot is 
pályázni? 
 
Csák Zsolt városmenedzser: Igen. 
 
Bere Károly polgármester: Annak viszont nem tudjuk az árát. 
 
Bere Katalin képviselő: A 20 millió forintos bekerülési költség és az 5 milliós 
önerő túlzó, de a 4 millió és 1 millió önerő már reálisnak tűnik. Azt is meg 
kellene fontolni, hogy ne a strand előtt, hanem bent a strandon építsük meg a 
színpadot. Ha kívül építjük meg nem lesz a strandnak bevétele. 
 
Szabó László képviselő: A négyéves gazdasági programban belevettük a 
rendezvénytér kialakítását, ez a terület nem alkalmas erre véleményem szerint. 
Vagy belül a strandon, vagy máshol jobb lenne, ahol még mást is meg lehetne 
valósítani. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A mobil színpadról nincs szó? 
 
Bere Károly polgármester: Ez módosító javaslat lehetne. Eddig az volt a 
javaslat, hogy legyen egy állandó színpad, ahol ebben az évben is fel lett állítva. 
Eddig nem mondta egy képviselő sem, hogy nem jó helyen van. Nem tudom 
elképzelni, hogy belül építsünk a strand területén színpadot. A vállalkozók azt 
kérik, hogy kívül legyenek rendezvények, illetve a lakosság is ezt szeretné, hogy 
ingyenesen lehessen részt venni rajta. Úgy tűnik kívül és belül is kellene 
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színpad, ill. a sportpályán a nagyrendezvényekre. Illetve van még egy javaslat, 
hogy legyen mobil színpad, ennek is van előnye. Szavazás során kiderül, hogy 
melyik javaslat kapja meg a többséget.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Van ráció abban a Bere Katalin javaslatában is, de 
arra gondoltunk az idén, hogy a lakosságnak és a szolgáltatóknak kedveznénk 
ezzel hogy a fürdő előtt volt a színpad. Jó a mobil színpad is, mert fel lehet 
állítani bárhol, azt, hogy a strandon legyen nem támogatom, mert ezzel kizárjuk 
a vendégeket. Azt támogatom, hogy 1-2 rendezvény legyen belül. 
 
Szabó László képviselő: Az eredeti koncepció az volt, hogy egy ligetes helyet 
kell keresni, ez is ligetes, de egy Gyarmati Napokat nem lehet ott megtartani. Az 
egyéb járulékos szolgáltatások nem lesznek továbbra sem megoldva a 
sportpályán, mint pl. az illemhely, vendéglátási lehetőség. Ha most dönteni kell 
a mobil színpad lehet a jó döntés, mert azt lehet majd állandósítani, ha találunk 
megfelelő helyet.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Más ligetes hely nincs azon a környéken, esetleg a 
szolgáltatóház mögötti rész, de az sem nagyobb mint a kinti.  
 
Koncz Imre képviselő: Az önkormányzat dönti el, hogy most a strandra ingyen 
mehetnek egy-egy rendezvényre a vendégek. A 20 milliós pályázatnak ismerem 
a műszaki tartalmát, de a 4 milliósnak nem. 
 
Bere Károly polgármester: Csak azt néztük meg, hogy milyen összegre lehet 
pályázni és az került be az előterjesztésbe, viszont az árajánlat költsége csak 4 
millió forint. A 20 millió forint az egész rendezvénytér kialakítására lett volna 
alkalmas, de arra nem lehet pályázni, csak színpadra. A mobil színpadra viszont 
nincs költségünk, hogy mennyibe kerülne. A korábbi pályázatnál kb. 12 millió 
forint volt a költség és 3 millió önerő kellett volna, de végül az sem valósult 
meg. 
 
Koncz Imre képviselő: Ha a műszaki tartalom ugyanaz, mint a 20 milliós 
esetében, akkor fa építményről van szó, aminek a teteje nádfedeles és nem 
biztos, hogy jó ötlet az a hely a strand előtt. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A Gara Hotelben is van nádfedeles pavilon és évek 
óta ott áll.  
 
Koncz Imre képviselő: A biztonsággal lenne gond. 
 
Bere Katalin képviselő: A 6 x 9 méteres méretet nagynak gondolom. 
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Szabó László képviselő: Az nem nagy. 
 
Bere Katalin képviselő: Akkor  a strandnál belül lenne jó. Meg lehet oldani, 
hogy a pénztárnál ha igazolja, hogy gyarmati lakos, akkor nem kell fizetni. 
 
Bere Károly polgármester: Szavazzunk. Az utolsó módosító indítvány volt 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde  képviselő asszony részéről, hogy mobil 
színpadra pályázzunk. Annak a költsége ismereteim szerint 12 millió forint volt 
legutóbb. Ez lenne a legjobb megoldás véleményem szerint is. Aki támogatja a 
módosító javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodással a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 
 

H A T Á R O Z A T  
232/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja azt 
a módosító javaslatot, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázati kiírásra 
„Szabadtéri színpad és nézőtér kialakítása” című pályázatra mobil színpad 
építésére pályázzon az önkormányzat. 
 

Bere Károly polgármester: Módosító indítvány volt, hogy a strand területén 
belül legyen az állandó színpad felépítve, az eredeti előterjesztés műszaki 
tartalmával, 4 millió forint értékben.  Aki egyetért vele jelezze.  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
233/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER pályázati kiírásra „Szabadtéri színpad és nézőtér 
kialakítása” címmel. 
 
A pályázat megnyerése esetén a projekt végrehajtásához szükséges önerőt a 
2012. évi költségvetésében biztosítja, nettó 4 millió forint beruházási 
keretig.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. november 2. 
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Bere Károly polgármester: A helytörténeti kiadvánnyal kapcsolatban nem 
alakult ki vita. Aki támogatja a kiadvány készítésére a pályázat beadását 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
pályázat beadásával egyetért.  
 

H A T Á R O Z A T  
234/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER pályázati kiírásra „Helytörténeti 
kiadvány készítése Füzesgyarmat történelméről”  címmel. 
 
A pályázat megnyerése esetén a projekt végrehajtásához szükséges önerőt a 
2012. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint  

 
Hatodik napirend 

 
   Beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről 
 Előadó: Fehér László aljegyző, Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 
 
Bere Károly polgármester: Kb. egy éve döntöttünk a közterület-felügyelő 
alkalmazásáról. Az elmúlt időszak tapasztalatairól számolunk be. Köszöntöm 
Szőke Szabolcs közterület-felügyelőt, Fehér László aljegyző urat, aki segített az 
előterjesztést elkészíteni. Bizottságok nem tárgyalták, átadom a szót a 
képviselőknek.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Az szerepel az előterjesztésben, hogy amióta 
közterület-felügyelő működik a településen kevesebb a gazos, elhanyagolt 
közterület és telekingatlan. Ezt cáfolnám, mert egyre többen jelzik, hogy 
gazosak a porták, egyre több a lakatlan ingatlan, megjelentek a patkányok, 
rágcsálók. Szerintem nem lett tisztább és szebb a város, kevesebb a virág és 
koszosabb is. Ezért a beszámolót sem tudom elfogadni. Az önkormányzat 
közterületein is volt még a nyáron parlagfű, ez hogy fordulhatott elő. A 
vendéglátó egységekben nem tartják be a nyitvatartási időt továbbra sem. 
Felmerült, hogy ez is feladata lesz a közterület-felügyelőnek, hogy akár 
hajnalban is kimegy egy vendéglátó egységbe és intézkedik. Az alkoholszondás 
ellenőrzés fontos a munkahelyeken, ez támogatandó. A közterület-felügyelő ez 
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irányú tevékenysége kiterjed a város minden lakosára, vagy csak az 
önkormányzat intézményére? 
 
Bere Károly polgármester: Átadom a szót az előterjesztés készítőinek. 
 
Fehér László aljegyző: Azzal kapcsolatban, hogy nem lett szebb és tisztább 
Füzesgyarmat: benne van a beszámolóban, hogy 78 felszólítást küldött a 
közterület-felügyelő az ingatlantulajdonosoknak, hogy az ingatlanukat és az 
előtte lévő közterületet tartsák tisztán.  A többség eleget is tett a felszólításnak, 
de 5 esetben szabálysértési eljárás lett kezdeményezve. Ha a közterület-
felügyelőnek szólnak, akkor tesz is a hiányosság megszüntetése érdekében. 
Mivel eddig nem volt évekig közterület-felügyelő, így sokszor nem tudják a 
lakosok, hogy kihez kell fordulni.  (2. kazetta A. oldal vége) 

Az, hogy a közterületen kevés a virág, az nem a közterület-felügyelő feladata. 
 
Szőke Szabolcs közterület-felügyelő: Valóban sok üres telek van 
Füzesgyarmaton, sok gondozatlan, gazos. Amikor kiküldöm a felszólítást és 
átveszi a tulajdonos utána tudunk intézkedni. De sok esetben át sem veszik, mert 
vagy nem tartózkodik Füzesgyarmaton, vagy több a tulajdonos és egyik sem 
akarja átvenni. Ha már nagyon gazos a terület és a tulajdonost nem találjuk, 
akkor az önkormányzat levágja, hogy ne rontsa a városképet. Romániába, 
Szlovákiába, Budapestre küldtem már értesítést. Amíg nem veszik át az 
értesítést, addig hivatalos eljárást nem tudunk indítani, ezért fordul elő hogy 
gazos egy ingatlan.  
 
Bere Károly polgármester: Az előző években is sok gond volt a közterületek 
rendben tartásával, ezért tettem javaslatot a közterület-felügyelő alkalmazására. 
Szerintem sokkal komolyabban foglalkozunk most ezzel, mint eddig bármelyik 
képviselő-testület, mivel létrehoztuk ezt az intézményt is. Várom a javaslatokat, 
hogy mit lehetne még tenni, hogy javuljon a helyzet. Legyen még egy 
közterület-felügyelő, vagy jobban büntessük a lakosokat. Úgy látom Szabolcs a 
legjobb tudása szerint végzi a feladatát. Ki kell használni a lakosoknak ezt a 
lehetőséget, ha gond van be kell jelenteni, hogy melyik ingatlannál van gond. A 
település nagyobb részét tartjuk most karban, mint az előző években, több gépet 
használunk, egységesen nyírjuk a füvet, figyelünk az árkok karbantartására. Ha 
parlagfűvel kapcsolatos bejelentés érkezett 1-2 napon belül megoldottuk. A 
büntetés nem lett gyakori, mert sokan elvégzik a szükséges tennivalókat. Azt 
kérem a képviselőktől is, hogy használják ki, hogy közterület-felügyelő 
működik és szóljanak neki, ha bármilyen észrevételük van. Az eddig 
közterületen parkoló kamionok sem állnak az út mellett, mert mindenki 
elhelyezte a gépjárművét, vagy pedig fizet a közterület használatáért a helyi 
rendelet alapján. Az elmúlt 8 évben ilyen nem volt, ezért sokan rossz néven 
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veszik ezt az intézkedést. Úgy gondolom, hogy ha valaki bejelentette a 
problémáját abban megtörtént az intézkedés, igyekeztünk megoldani a gondot.  
 
Koncz Imre képviselő: Az önkormányzat saját ingatlanának a rendben tartása 
nem a közterület-felügyelő feladata. Amikor a képviselő-testület döntött a 
közterület-felügyelet létrehozásáról akkor kérdés volt, hogy megéri-e a 
városnak, mivel ez évi kb. 3 milliós kiadást jelent. Akkor az hangzott el, hogy 
bevételi oldalon megtérül a bírságolásból. Most a bevételi oldalon 70 ezer forint 
szerepel, a kiadás pedig marad a 3 millió forint. 
 
Bere Károly polgármester: Nincs olyan magas a fizetés, kb. 2 millió forint körüli 
összegről van szó. A bírsághoz hozzá lehet tenni a bárkaszálásból befolyó 
bevételt is, bár valóban nem éri el azt az összeget, amit terveztünk. Ez a 
tevékenység ennyibe kerül a városnak, de én továbbra is javaslom, hogy tartsuk 
fenn ezt az intézményt. Tudomásom szerint minden városban van hasonló 
tevékenységet ellátó személy. Eredményesnek tartom a munkát, vannak 
problémák, de nem az intézkedésekkel, hanem az ingatlantulajdonosokkal. 
 
Koncz Imre képviselő: Nem az intézkedésekkel van baj, nem is a beszámolóval, 
mert ami le van írva biztos igaz, hanem az a kérdés, hogy van-e a városnak 3 
millió forintja arra, hogy főállásban betöltsünk egy ilyen állást. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Szerintem nem lehet megkérdőjelezni, hogy 
szükség van-e erre a tevékenységre, még ha 2-3 millióba kerül akkor sem. Hogy 
nem kellett több bírságot kiszabni abból is adódhat, hogy a lakosok jobban 
odafigyeltek. Képviselőtársam azt mondta, hogy sokan mondták, hogy nem elég 
szép Füzesgyarmat, illetve nem elég tiszta. De azt is tudni kell, hogy évekkel 
ezelőtt jóval több közmunkást tudott az önkormányzat alkalmazni a közterületek 
tisztántartására, parkosítására.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A létszám valóban kevesebb, a kormányzatnak 
több forrást kellene rá biztosítani. Az 55 év feletti foglalkoztatást is lehetne 
bővíteni, hatékonyabb lehetne a közterület-felügyelő munkája, a városkép is 
szebb lenne. 
 
Bere Károly polgármester: Javaslatot kérek, hogy mit változtassunk. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Először a fejekben kellene rendet tenni a 
városban. Több helyen nem csak ott, ahol nem lakik senki, de pl. a Kossuth 
utcán lévő sarki háznál az ingatlan előtti közterületen lévő gazt csak akkor vágja 
le a tulajdonos, – pedig gazdasági szakemberről van szó – amikor már nagyra 
nőtt. Ha mindenki a sajátját rendben tartaná, akkor nem kellene közterület-
felügyelő, közmunkás. Sok olyan ház van, ahol laknak és mégsem kaszálják le a 
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gazt, nem csak a lakatlan házaknál van gond. Keblusek Béla kertésznek a 
kertészetben is sok feladata van, ezért kevesebb ideje volt a parkosításra. 
Valóban nem szebb Füzesgyarmat, mint volt, hiszen a 48-as emlékműnél 
március 15-én már virágok voltak a parkban, most a nyáron sem voltak szépek a 
virágok. De a virágosítás nem is tartozik a közterület-felügyelő feladata közzé. 
A kihelyezett rózsák közül is sok hiányzik a Kossuth utcán, sok helyen belepte a 
gaz, a fű, ezt is rendben kellene tartani a lakosoknak. A piacon árul egy 
szeghalmi hölgy kávét, édességét, valamint ruhaneműt és panaszolta, hogy a 
ruhanemű miatt be kellene mennie a piac belső részére, ezért nem fog többet 
jönni Füzesgyarmatra. Miért nem árulhat kívül? 
 
Szőke Szabolcs közterület-felügyelő: Az engedélye csak édességre, kávéra szól, 
ruhaneműre nem. Megbeszéltem vele, hogy bepakol, de ez nem felelt meg neki, 
ezután úgy egyeztünk meg, hogy a kerítés mellett, félig kint, félig bent állítja fel 
az asztalát, de mire ő megérkezett már valaki más elfoglalta ezt a helyet. Nem 
mondta, hogy nem fog jönni többet Füzesgyarmatra. A többi ruhaneműt árusító 
kifogásolta, hogy neki miért lehet kívül árulni a ruhaneműt. Végül úgy 
egyeztünk meg, hogy inkább nem árul ruhaneműt, de kívül szeretne maradni.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Az a probléma, hogy nem szeretnek belül árulni a 
piacon, pedig maga a piac a belső területen van, az üzletek által körbevett 
udvarra van működési engedélye az önkormányzatnak. Nehezen tudtuk elérni, 
hogy a szakhatóságok hozzájáruljanak ahhoz, hogy a piaci napokon lezárjuk a 
közterületet és ott a zöldségesek árulhatnak. Mivel élelmiszernek minősül az 
édesség és a kávé, ezért engedtük meg hogy kívül árulhasson az említett hölgy, 
ill. még a kulcsmásoló is ott szokott lenni. A belső helyet kicsinek tartják az 
árusok, ill, arra hivatkoznak, hogy oda nem mennek be a vevők. Ezt a problémát 
kezelni kellene, akár egy külön testületi ülésen. Felvetődött már az is,  hogy a 
beton asztalokat el kell bontani, mert nem használják az árusok. Több hetes 
munkával értük el a közterület-felügyelővel, hogy csütörtökön csak bent 
áruljanak, mert akkor nincs nagy piac. Szombatonként a közterület-felügyelővel 
egyenként mentünk oda az árusokhoz és próbáltuk megértetni velük, hogy a 
belső teret kell használni. A közterület-felügyelő csak a jogszabályokat 
igyekszik betartatni, ezzel senkit nem megbántva.  
 
Vida Imre képviselő Az átépítésre tervet kellene készíteni. A betonárusító hely 
elbontása merült fel, illetve az árusok azt kérték, hogy a betonszegély járható 
legyen autóval is. Nem szokott már olyan nagy piac lenni, mint régen, el fognak 
férni bent is.  
 
Bere Károly polgármester: Határozati javaslatként fogom szavaztatni, hogy 
tárgyaljuk meg a piac működését.  
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Vida Imre képviselő: A parkolási rendeletet kellene még megalkotni, mert abból 
lehetne még bevételt elérni a közterület-felügyelő segítségével. A közterület-
felügyelő jelenléte abban is segítség, hogy a bűnözési statisztikában hátulról a 
második Füzesgyarmat a környező településeket összehasonlítva. Munkabaleset  
nem történik, mert nem megy ittasan dolgozni senki. Mindenképpen pozitívan 
ítélem meg a tevékenységét.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy 
együttműködő partner a rendőrség, a polgárőrség, ezt a tevékenységet is meg 
kell dicsérni. Azt is el kellene mondani, hogy mi a feladatköre a közterület-
felügyelőnek. 
 
Fehér László aljegyző: A közterület-felügyelő szolgálati szabályzat alapján 
végzi a tevékenységét. Ez rögzíti, hogy milyen esetekben, hogyan milyen 
módon intézkedhet, hogyan tarthat vissza egy állampolgárt, aki gépjárművel 
közlekedik, személyi igazolványát elkérheti, igazoltathatja, hasonlóan a 
rendőrökhöz. Csak lényegesen kevesebb jogkörrel rendelkezik. A beszámolóból 
valóan hiányzik, hogy mi is a feladata a közterület-felügyelőnek. A szolgálati 
szabályzat ezt pontosan rögzíti, de mivel elég hosszú, nem sorolom fel, hanem 
e-mailben minden képviselőnek elküldjük. De a szabályzatban rögzítetteken túl 
sok olyan feladata van, ami már szerepel is a beszámolóban, ami a település 
működését és a polgármesteri hivatal működését is elősegíti. Közös járőrözés a 
rendőrséggel, polgárőrökkel, a velük való folyamatos kapcsolattartás. Az 
intézkedések rögzítve vannak, hogy hány esetben járt el, amivel lecsökkent a 
házaló árusok tevékenysége is, akik idős emberekhez csöngettek be, egy 
esetleges későbbi bűncselekmény előkészítése miatt. Gyanús gépjárművet 
állíthat meg igazoltatásra, amivel esetleg bűncselekményt előzhetünk meg. Az is 
visszatartó lehet, amikor már megjelenik az egyenruhában azok számára, akik 
valamilyen bűncselekmény miatt jönnek a városba. Úgy gondolom, hogy nem 
csak a kimutatott bevételt kell figyelembe venni a közterület-felügyelő 
tevékenységének a szükségességének a vizsgálatakor, hanem a közvetett haszon 
is valamilyen módon kifejezhető. 
 
Bere Katalin képviselő: A fürdőben is többször megfordult nyáron a közterület-
felügyelő a rendőrökkel együtt és szerintem is már az egyenruhás jelenlétével 
hozzájárult ahhoz, hogy a lopások visszaszorultak. Kérjük, hogy az 
idegenforgalmi szezonban jövőre is hasonló módon, vagy még sűrűbben tegye 
ezt meg. 
 
Szabó László képviselő: A közterület-felügyelő személyében a társadalmi 
együttélésnek törvényesített személyét láthatjuk, aki majd egy szokásrendszert 
fog kialakítani a szabályaival, amit be kell tartani.  És ha nem fogjuk észrevenni 
a tevékenységét, akkor végzi igazán jól a munkáját.  
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Suchné Szabó Edit képviselő: A vendéglátó egységeket rendszeresen, vagy 
alkalomszerűen ellenőrzi? 
 
Szőke Szabolcs közterület-felügyelő: Alkalomszerűen, ha rendbontás, 
rendzavarás miatt jelzéssel él valaki, akkor szoktunk helyszíni ellenőrzést 
végezni. 
 
Bere Károly polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat. Elhangzott egy 
határozati javaslat, hogy a piac működtetését, és fejlesztési lehetőségét önálló 
napirendként tárgyalja meg a képviselő-testület. Decemberben erre sort tudunk 
keríteni, hogy egy koncepciót elfogadjuk a piaccal kapcsolatban. Figyelni fogjuk 
az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Aki támogatja a határozati 
javaslatot jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T   
235/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a piac fejlesztési lehetőségéről és működtetésével 
kapcsolatban készítsen előterjesztést a 2011. decemberi testületi ülésre. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a közterület-felügyelő tevékenységéről 
szóló beszámolót kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 
2 tartózkodással a beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
236/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
közterület-felügyelő tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm Szőke Szabolcsnak a beszámolót és a 
továbbiak alól felmentem. 
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Hetedik napirend 

 
    Beszámoló a kertészet tevékenységéről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Egy éve kezdődött a számomra másik fontos 
tevékenység, az értékteremtő közmunka kapcsán, a kertészeti tevékenység. A 
közfoglalkoztatási helyzetet ez javította legjobban. Mai napon is voltam kint a 
kertészetben, ahol most is nőnek a paradicsompalánták, reméljük később is 
jelentős bevételi forrást tud termelni a kertészet. 13 főt foglalkoztattunk év 
elején, 14 fő is volt, mai naptól 22 fővel kötünk közfoglalkoztatási szerződést. A 
kertészetben a legjobban rászorulókat tudjuk foglalkoztatni, más jövedelmük 
nincs, vagy szociális segélyből, bérpótló támogatásból élnek. Sokan 
jelentkeznek, hogy szívesen dolgoznának a kertészetben. Bizottság nem 
tárgyalta, átadom a szót a képviselőknek. 
 
Koncz Imre képviselő: Nincs benne a beszámolóban, hogy mennyi volt a 
bevételi oldal. Nem is kellett volna beleírni, hogy a legnagyobb 
költségcsökkentő beruházás a termálvizes fűtésrendszer  kiépítése. Esetleg 
kevésbé  növelte a költségeket, ami eddig nem volt.  
 
Bere Károly polgármester: Pályázatból tudtuk finanszírozni.  
 
Koncz Imre képviselő: De akkor is plusz kiadás, mert eddig nem volt semmi. Ha 
simán gázzal fűtenénk belekerülne 100 forintba, így meg 80 forintba.  
 
Bere Károly polgármester: A folyamatos működtetésre gondol képviselő úr? A 
hőcserélő alkalmazásával nem fog plusz kiadást jelenteni. Megadom a szót 
Németi József városgondnoknak. 
 
Németi József városgondnok: Az 58 és 62 fokos termálvizet most is vissza kell 
hűteni 38 fokra, hogy a gyógymedencébe kikerüljön. A medencékhez, eddig 
pedig hideg vizes pótlással oldották meg a gyógyvíz hűtését. A fólián keresztül 
forgatjuk meg a melegvizet, így hűlt vizet juttatunk vissza, a hőcserélőn 
keresztül, így a 38 fokos vizet tudjuk biztosítani a medencékhez. Tehát már 
ezzel is megtakarítást érünk el a fürdőnél, mert szivattyúknak kellett működtetni 
a melegvíz hűtésére.  
 
Koncz Imre képviselő: Továbbra is az a véleményem, hogy a nullához képest 
nehéz megtakarítani. Bevétel nem szerepel az anyagban. Leszedtünk 7 mázsa 
paradicsomot, ebből 6.5 mázsát értékesítettünk ez szerepel a beszámolóban, hol 
a többi? 
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Németi József városgondnok: Szigorúan nyilvántartjuk a leszedett mennyiséget, 
de nem mind piacképes minőségű. Olyan fóliás termelés nincs, ahol 100 %-ban 
tudják értékesíteni a leszedett mennyiséget.  
 
Bere Károly polgármester: 2 millió forintot terveztünk bevételnek. A második 
fóliában több fog majd teremni néhány hét múlva, illetve addigra magasabb lesz 
a paradicsom ára is és kb. négyszer annyi lesz. Ha a fűtéstechnológiát jól 
választottuk ki, akkor januárba jelentkezik a bevétel és nem decemberben.  
 
Németi József városgondnok: Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésben 
szereplő 2 millió forintot nem vettük igénybe a kertészet kialakítására, mert 
pályázati pénzből oldottuk meg a kialakítást. Sajnos csúsztunk másfél-két 
hónapot a beruházással, így nem tudtuk teljesíteni a tervezett bevételt és nincs is 
rá esély, hogy év végéig tudjuk teljesíteni, de 1.2 millió forint árbevétel várható, 
még 1500 palánta fog teremni.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Jelenleg 87 ezer forint bevételünk van a 
paradicsomból, de most olcsón lehet eladni, később több bevétel várható. De azt 
tudni kell, hogy a költségek a betervezett anyagköltségből lettek finanszírozva a 
pályázati forrás mellett, ami eredetileg is közfoglalkoztatottak munkájához lett 
tervezve. Jóval kevesebb a lehetőség a közfoglalkoztatásra és a kertészet egy 
lehetőség, hogy még több embert tudjuk munkához juttatni. Ezzel segélyeket 
takaríthattunk meg, ami igaz más keretből lett volna finanszírozva, de akkor is 
önkormányzati kiadás.  
 
Koncz Imre képviselő: Le van írva a beszámolóban, hogy a kertészet számára 
biztosított  2 millió forint, ami a vállalkozói alapban lett betervezve a 2010. évi 
költségvetésben és nem lett felhasználva. Szerintem fel lett használva, csak 
később jött meg a támogatás. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Amikor döntött a képviselő-testület, 
hogy kertészetet alakít ki a fürdő mellett, akkor a vállalkozói alap még nem volt 
kihasználva, és a képviselő-testület úgy döntött, hogy abból 2 millió forint 
erejéig lehet felhasználni a kertészet előkészítői munkáira. A fóliát vettük meg 
belőle abban az évben, de a következő évben annak az ára visszatérült. 800 ezer 
forint lett csak felhasználva a 2 millió forintból. Mivel minimális 
pénzmaradvány volt, ezért nem hoztuk a pénzmaradvány felhasználásnál, illetve 
ez egy lehetőség volt, mert ott maradt a pénz a vállalkozói alapra és engedélyt 
adott arra a képviselő-testület, hogy ennek a terhére használjuk fel. Akkor még 
nem lehetett tudni, hogy mekkora összeget tudnak felhasználni, mivel jött a tél, 
ami nehezítette a munkát. Úgy mint kertészet megtakarítás nem keletkezett, mert 
a felhatalmazás arra szólt, hogy amit az idő enged, azokat a munkákat el kell 
kezdeni. 
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Koncz Imre képviselő: A termálvizes fűtést nem kellett volna kihangsúlyozni. 
 
Bere Károly polgármester: Nem egy az egyben történik a víz átvezetése, hanem 
hőcserélővel történik. Nem azt a vizet használjuk fel, csak a hőjét.  
 
Németi József városgondnok: Nem mi juttatjuk ki, akkor lenne gond, ha nem 
folyna vissza a fürdőbe, hanem mi juttatnák ki a tározóba. 
 
Koncz Imre képviselő: Nem kellett volna kihangsúlyozni. Nem értettem azt a 
mondatot, hogy az eladás szempontjából egyre több füzesgyarmati lakos veszi ki 
részt a szombatonként megtartott piaci értékesítéskor. Ez azt jelenti, hogy 
árulják, vagy veszik? 
 
Németi József városgondnok: Természetesen vásárolják a füzesgyarmatiak, 
mivel jó minőségű és olcsóbb a többi kereskedőnél.  
 
Bere Károly polgármester: Ha ez beválik, akkor jövőre lehetne más növényt is 
termelni. Újabb közfoglalkoztatási pályázati pénzből újabb fóliát tudnánk 
felállítani.  
 
Szabó László képviselő: A város közterületére kikerülő virágpalántákat is jó 
lenne itt előállítani.  
 
Németi József városgondnok: Van egy előnevelő fólia, amiben megpróbáljuk a 
virágpalántákat előállítani tavaszra, amit eddig megvásároltunk. A polgármesteri 
hivatal udvarán is van egy fóliaház erre a célra, amit felújítottunk. 
 
Bere Károly polgármester: Amikor elfogadta a képviselő-testület a kertészet 
létrehozását, novemberben utána olyan rossz lett az időjárás, hogy nem tudtuk a 
munkát elkezdeni időben, ezért nem tudtuk a virágpalántákat még itt előállítani, 
de most nem lesz gond. 
 
Bere Katalin képviselő: A területrendezés megtörtént, a fóliaház elkészült, a 
termelés elkezdődött a pályázati pénz segítségével, a későbbi termesztés alapjai 
megvannak. Szerintem ez dicséretes, tovább kell folytatni, a foglalkoztatás 
miatt, de más szempontok miatt is.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ki a kertészet szakmai vezetője? 
 
Bere Károly polgármester: Németi József városgondnokhoz tartoznak a 
közfoglalkoztatott dolgozók, a szakmai munkát Keblusek Béla kertész látja el, 
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illetve a munkáját segíti még Tóth Károly, aki szintén kertész végzettségű, ő a 
strandnál van jelenleg alkalmazásban.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: 5.500 ezer forintot határoztunk meg – bár 
lehet nem jól emlékszem -  a kertészet létrehozásakor, de a féléves beszámoló 
tárgyalásakor megkérdeztem, hogy miért van 9 millió 700 ezer forint. Sándorné 
akkor azt mondta, hogy azért mert oda van könyvelve a fürdőhöz a kotrógép, az 
6.5 millió. Így még van pénz a 9.700 ezerből. 
 
Bere Károly polgármester: Ami várhatóan bejön forrás azt meg kell tervezni. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Amit ott használtunk fel a kertészetnél 
azt a költséget ott kell könyvelni. A féléves beszámoló 2011-ről szólt, ami a 
mostani beszámolóban szerepel az az összeg, amit engedélyezett a képviselő-
testület, hogy 2 millió forintig terjedhet az a kiadás, amit 2010-ben a kertészet 
létrehozására fordíthatnak.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A különbség a pályázaton nyert pénz, ami 
a kertészet létrehozására lett fordítva? A 9.700 ezer? 
 
Bere Károly polgármester: Nem annak egy része a kotrógép… 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kotrógép ára…. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A kotrógéphez kellett még egyéb eszköz, 
ami át fog majd kerülni az anyagbányához, a háromnegyedéves beszámolóban 
már így szerepel, akkor már csak a kertészet költsége marad ott. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Hányad dolgoznak a kertészetben? 14 fő 
szerepel a beszámolóban. 
 
Bere Károly polgármester: Ez a reális. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor miért öten voltak, amikor 
kimentünk megnézni? 
 
Németi József városgondnok: Két éjjeliőr van, ill. szombat, vasárnap is dolgozni 
kell, ezért mindenkinek biztosítani kell a pihenőnapot is. Mivel kevés az 
önkormányzatnál a közcélú, közhasznú munkás, amikor a kertészetben éppen 
nincs sok munka, akkor más munkaterületre kell irányítani a dolgozókat. A 14 
főnek nem tudunk még folyamatosan munkát biztosítani a kertészetben.  
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Bere Károly polgármester: A szociális földprogramot erre építjük most fel. Fel 
van szántva a kertészet mellett a földterület, egyre több értékteremtő közmunkát 
fogunk megvalósítani. Hogy hányan dolgoznak a kertészetben az most mellékes. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az lett volna korrekt, ha ez le van így írva, 
mert sokan nem tudják és most nem kérdeztem volna meg.  
 
Bere Károly polgármester: Dolgozott ott 25 fő is, amikor a fóliát állították fel. 
Attól függ, hogy mennyien dolgoznak ott, és milyen munkát végeznek, mennyi a 
munkaerő igény.  
 
Németi József városgondnok: A most beadott pályázatot is a kormány jól 
támogatja, 22 főt foglalkoztatunk a munkaügyi központon keresztül. Ők sem 
fognak ott folyamatosan dolgozni, mert lesznek szabadtéri  kultúrnövények más 
helyen és ott is dolgozni fognak.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megkérem polgármester urat, hogy 
a nyertes pályázatokról mondjon néhány szót. Sikeresek a vissza nem térítendő 
támogatásokra benyújtott pályázatok. 
 
Bere Károly polgármester: Az egyik pályázaton nyertünk 8.448 ezer forintot bér 
és járulék költségre, 141 ezer forintot munkaruhára, a megvalósítást segítette 
közel 1.5 millió forint. A másik pályázaton 2 millió forintot nyertünk 
anyagköltségre és 22 fő foglalkoztatására van lehetőségünk. Így ha 
összeszámoljuk kb. 40 millió forintot hozott a kertészet létrehozása a 
közfoglalkoztatás terén. Összességében sikernek könyvelhetjük el, hiszen Békés 
megyében az első pályázatot csak mi nyertük meg az értékteremtő 
közfoglalkoztatás kapcsán.  
 
Koncz Imre képviselő: A beszámolóval nincs baj, csak a stand eddig bővítésre 
szánt területére most kertészetet építünk, ha a strandot bővíteni akarjuk, akkor 
nem lesz lehetőség, mert ezt nem fogják engedni, hogy felszámoljuk. Most 
beindítottunk egy vállalkozást, ha nem kapunk közfoglalkoztatásra pénzt utána 
nem tudjuk a kertészetet működtetni, ellepi a gyom. 
 
Bere Károly polgármester: Eddig senkit nem zavart az elmúlt 8-10 évben, hogy 
embermagasságú gaz, vashulladék volt a strand melletti területen. Már az is jó, 
hogy ez a terület rendbe lett téve. Ezért nem fogadom el a kritikát, ezt közös 
sikernek kellene tekinteni. Ebben az időszakban a közfoglalkoztatásra nagyobb 
szükség van, mint bármi másra. 300-400 munkanélküli van a városban, ha már 
10 %-át be tudjuk vonni a közfoglalkoztatásba a kertészet kapcsán, akkor már 
megérte ezzel foglalkozni. Ráadásul értéket állítanak elő, érzik, hogy hasznos a 
munkájuk, ami mentálisan és egyéb szempontból is fontos az embereknek. Ha 
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minden jól sikerül, akkor jövőre már arról számolhatunk be, hogy mennyi plusz 
bevételünk származott belőle. Ha a fürdő bővítésére kerülne sor, akkor a 
kertészet átrakható más helyre. Nem gondolom, hogy a kormány szándéka 
változna a közfoglalkoztatással kapcsolatban, és nem támogatná az értékteremtő 
közfoglalkoztatást. Vagy ha változik, akkor kitalálunk valami mást, de a 
közfoglalkoztatásra előreláthatólag szükség lesz Füzesgyarmaton.  
 
Németi József városgondnok: A fürdő mellett közel 4 hektáros terület van, a 
fürdő esetleges bővítésére még kihagytunk több mint 1 hektár területet. Illetve 
ott van még 2.5 hektár amit be lehet építeni.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a 
beszámolót jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
237/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kertészet 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

Nyolcadik napirend 
 
 Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról 

szóló rendelet-tervezet elfogadása és az 5/2008. (II. 14.)önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülésen is tárgyalta a képviselő-
testület, de akkor nem kapta meg a többségi szavazatot az előterjesztett rendelet-
tervezet. Átadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Legutóbb azért nem 
fogadta el a bizottság a rendeletet, mert nem akartuk, hogy több legyen a 
tiszteletdíj. Most a három változat közül kettő még mindig többletkiadást 
jelentene. Az A változat éves szinten 500 ezer forintot, a B változat 365 ezer 
forintot, a C változat ami alapján nullszaldós lenne. 
A bizottság a B változatot elutasította egyhangúlag, az A változat és a C változat 
is 2 igen és 2 nem szavazattal nem kapta meg a többségi szavazatot.   
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Bere Károly polgármester: Az A változat lehetne a megoldás ebben a 
helyzetben. A külső bizottsági tagoknak más arányokkal kell számolni, mint ami 
eredetileg volt. Elvárjuk, hogy a külsős bizottsági tagok is részt vegyenek a 
munkában, ami munkaidő kieséssel és költséggel jár, akkor így lenne nekik a 
legkisebb a veszteség. Éves szinten kb. 500 ezer forint többletköltséget jelent az 
A változat. A C változat esetén nincs emelkedés, annyi mint amennyit most 
költünk rá. Vitára bocsátom.  
Mivel nincs kérdés hozzászólás javaslom, hogy az A változatot fogadjuk el. Aki 
egyetért vele jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot nem fogadta el. 
 

H A T Á R O Z A T  
238/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-
tervezet „A” változatát nem fogadta el.  

 
 
Bere Károly polgármester: Aki a B változatot elfogadja jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 nem, 2 tartózkodással nem fogadta el 
a képviselő-testület a B változatot sem. 
 

H A T Á R O Z A T  
239/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-
tervezet „B” változatát nem fogadta el.  

 
 
Bere Károly polgármester: Aki a C változatot elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő-testület 5  igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 
rendelet-tervezet C változatát elfogadta. 
 
(Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról 
szóló 24/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Kilencedik napirend 
 
    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 

módosított 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 

 
Bere Károly polgármester: A rendeletmódosításban azt szabályozzuk, hogy a 
lakásfenntartási támogatás esetében a lakosságnak a szilárd tüzelőanyagot 
hogyan juttatjuk el. Újra bevezetésre kerül az utalványrendszer, mivel a mostani 
törvényi környezet ennek kedvez, mivel természetbeni juttatásnak tekinthető. 
Fontos, hogy egy összegben megkaphatják a rászorulók a támogatást. Átadom a 
szót a bizottsági elnököknek. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyhangúlag  elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy ez egyfajta jegyrendszer lesz, aminek egy idő után ki fog 
alakulni a másodlagos piaca, amikor adják-veszik és az jár legrosszabbul, aki 
kapja a jegyet. Az hangzott el, hogy garanciális elemek lesznek beépítve, így a 
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást, majd kiderül 
a gyakorlatban, hogy jó megoldás-e ez. 
 
Bere Károly polgármester: Ha a törvényi rendelkezéseket építjük be, akkor 
havonta egy kisebb összeget kaphattak volna a lakosok, ami nem biztos,  hogy a 
lakásfenntartásra lett volna elköltve. Utalványban egy összegben oda tudjuk adni 
és be tudják szerezni még a nagy hideg előtt a tüzelőt. Ez a lakossági igény és a 
visszaélések elkerülésére névre szóló lesz és a beváltóhelyekkel egyeztetni 
fogunk – TŰZÉP-ek, fakereskedések – hogy aki nem az adott személynek váltja 
be, felbontjuk a szerződést. Van-e kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 25/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet – módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Tizedik napirend 
 
 Az önkormányzat gazdálkodásáról – 2007-től 2011. június 31-ig terjedő 

időszakra – az Állami Számvevőszék részére készült jelentésről 
összefoglaló, elemző tájékoztató 
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 Előadó: Botlik Tiborné jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
Bere Károly polgármester: 2007 óta folyamatosan próbált az önkormányzat a 
költségeken takarékoskodni, ennek az összehasonlító táblázatait küldtük meg a 
képviselő-testületnek. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
megadom a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja a tájékoztató elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Bere Katalin képviselő: Látható az anyagból, hogy milyen komoly 
megtakarításokat értünk el. Ezt tükrözi az is, hogy 2008-ban a korábbi 
foglalkoztatási létszám 193-ról 161 főre változott. Ez több mint 400 milliós 
megtakarítást eredményezett 2008 óta és ehhez jön még a prémiuméves 
program.  
 
Bere Károly polgármester: Legalább két és fél év arról szólt, hogy hogyan 
szervezzük át az intézményeket. Ennek a testületnek is lesz majd ilyen feladata  
jövő évben a kormányzati intézkedések kapcsán, vagy nem kell dönteni, csak 
átveszi az állam. A számokból is látszik, hogy az előző ciklusban a képviselő-
testület jó munkát végzett, mindig odafigyeltünk arra, hogy takarékoskodjunk, 
ne éljük fel az összes bevételünket.  
 
Vida Imre képviselő: Látszik, hogy milyen sok dolgot tettünk az elmúlt négy 
évben, a prémiuméves program nagyon pozitív volt, az sajnos megszűnt. A 40 
évet munkában töltött dolgozóknak lesz még esélyük arra, hogy el tudjuk őket 
kedvezményesen engedni nyugdíjba. Nem tudom erre milyen lehetőség van, 
mivel a fiatalabb munkavállalóknak a közalkalmazotti, köztisztviselői szférában 
kevesebb bért kell fizetni.  
 
Bere Károly polgármester: Megadom a szót a jegyző asszonynak. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Nehéz további létszámcsökkentésről beszélni, mert a 
polgármesteri hivatalnál már kihasználtunk minden lehetőséget, a jelenlegi 
köztisztviselői létszámra szükség van ahhoz, hogy a jelenlegi feladatokat 
ellássuk. Még arra van lehetőség, hogy annak a női dolgozónak, akinek megvan 
a 40 éves munkaviszonya, és el akar menni nyugdíjba, akkor lenne lehetőség 
helyette fiatalabb dolgozók alkalmazni, de kikényszeríteni nem lehet A 
dolgozónak saját döntése, esetleg közös megállapodás lehetőséges. Van ilyen 
törekvés, bizonyára az intézményeknél is. Nem tudjuk még, hogy milyen 
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törvénymódosítások lesznek a járások létrehozása kapcsán, még átszervezések 
előtt állunk, ez jelentős változást fog jelenteni a létszámban.  
 
Bánfi Attila intézményvezető: Az intézményünkben akinek meglesz a 40 éves 
munkaviszonya élni szeretne a nyugdíjazási lehetőséggel. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés? Mivel nincs, aki elfogadja a 
tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  
elfogadta a tájékoztatót. 
 

H A T Á R O Z A T  
240/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gazdálkodásáról – 2007-től 2011. június 31-ig terjedő időszakra – az Állami 
Számvevőszék részére készült jelentésről összefoglaló, elemző tájékoztatót 
elfogadja. 
 
 

Tizenegyedik napirend 
 

       BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
 
Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta, megadom a 
bizottsági elnököknek a szót. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatja a pályázathoz 
való csatlakozást. 
 
Koncz Imre képviselő Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 
bizottság egyhangúlag  támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság egyhangúlag  támogatja a pályázathoz való csatlakozást. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés? Mivel nincs, aki elfogadja a bizottsági 
javaslatok alapján az előterjesztésben szereplő 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  
241/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.  évi fordulójához.  
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 
2006. évben módosított  11/2002. (XII. 10.)Kt.sz. rendeletben  foglaltaknak 
megfelelően jár el.   
  
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójában  a települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 
4.000.-Ft-ban határozza meg.  
 
Határidő: 2011. október 14.., illetve  folyamatos  
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Tizenkettedik napirend 
 
  A KLAPI beszámolója az előző tanévben végzett tevékenységéről 
 Előadó: Bánfi Attila intézményvezető 
 
Bere Károly polgármester: Ez csak az iskolai résznek a beszámolója. Minden 
évben a fenntartónak el kell küldeni az iskola beszámolóját, ez került most a 
képviselő-testület elé, hogy ne csak mindig a gazdálkodásról essen szó, hanem 
ismerjük meg a szakmai részét is. A gazdálkodási és oktatási bizottság tárgyalta. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság is 
egyhangúlag  támogatja az elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Bere Katalin képviselő: Részletes betekintést kaptunk az iskola munkájáról. 
Gratulálok az anyag elkészítéséhez és az innovációkhoz. Ami értékmérő, hogy 
az oktatásban szereplők hogyan értékelik a munkát, az a minőségirányítási team 
beszámolójából kellett volna, hogy kiderüljön. A szülői, tanulói partneri 
elégedettség mérésről később lehet-e egy átfogó értékelést kapni?  
 
Bánfi Attila intézményvezető: Ha igényli a képviselő-testület, akkor a 
minősítésről is tartunk beszámolót. Igen jó minősítést kapott az intézmény 
pedagógus állománya, a szülők, gyerekek meg vannak elégedve az 
intézménnyel, a kérdőívekből ez derült ki.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Én vagyok a minőségi team vezetője. 
Minden anyag megvan elektronikusan az iskola munkájáról el tudjuk juttatni a 
képviselőknek. Széles körben történtek a mérések, hogy mindenkinek legyen 
módja a véleményét kinyilvánítani. Minden osztályban, minden gyermeket 
felmértünk, ami nagyon nagy munka volt. Utána rájöttünk, hogy szelektálni 
kellene és a második mérés már átláthatóbb volt. Aki igényli el tudjuk juttatni e-
mailben, vagy lemezen.  
 
Szabó László képviselő: A tegnapi oktatási bizottsági ülés az iskolában volt 
tartva és betekinthettünk abba, hogy ilyen modern számítástechnikai 
körülmények között folyik a gyermekek oktatása, ami pályázati pénzből oldottak 
meg. Néhány éve ezek az eszközök még kiállításon szerepeltek, újdonságként. 
Ez komoly előnyt jelent az itt tanuló gyerekeknek és büszkék lehetne erre a 
gyerekek, akik ebbe az iskolába járnak.  
 
Bere Károly polgármester: Részletes szakmai beszámolót kaptunk, jövőre még 
kérhetünk, de utána nem lehet tudni, hogy milyen együttműködés lesz az 
intézménnyel, ha majd állami fenntartású lesz. Mivel nincs kérdés, vélemény aki 
elfogadja az iskola beszámolóját kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a  
KLAPI beszámolóját az előző tanévben végzett tevékenységéről elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
242/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat előző tanévben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadta. 
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Bere Károly polgármester: Megköszönöm igazgató úrnak a munkáját és a 
további részvétel alól felmentem. 
10 perc szünetet tartunk a bejelentések előtt. 
 
Szünet 
 

Tizenharmadik napirend 
 
Bejelentések 

1. „Ady Endre és Toldi utcák fejlesztésére és felújítására” pályázat 
beadásáról  döntés 

 
Bere Károly polgármester: Útburkolat-javításról, útszélesítésről lenne szó, 
minimum 50 millió, maximum 250 millió forintra lehet 90 %-os támogatásra 
pályázni. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a 
bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Három feltételnek 
kell megfelelni, csatornázott legyen az utca, gyűjtő út legyen, a bekerülési 
költség 50-250 millió forint között legyen. Nem sok ilyen utca van 
Füzesgyarmaton, ki kell választani, hogy melyek ezek az utcák és utána döntsük 
el, hogy melyik utcáról lenne szó. A bizottság egyhangúlag támogatja a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, javaslat? Mivel nincs, aki elfogadja a 
határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatja a határozati javaslatot.  
 

H A T Á R O Z A T  
243/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot kíván 
benyújtani a Széchenyi Terv keretén belül „Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak fejlesztése” elnevezésű DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú pályázati felhívásra. 
 
A pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket a 2012. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 30. 
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2. Műfüves pálya építéséről döntés 

 
Bere Károly polgármester: Az új társasági adótörvény lehetővé teszi, hogy 
vállalkozások a társasági adójukból közös sportcélú fejlesztéseket 
támogassanak. Tárgyaltam a KUKA Robotics vezetőségével és a társasági 
adójukat felajánlották ilyen célra, a füzesgyarmati Sport Klub Labdarúgó 
Szakosztálya részére, műfüves pálya építésére a foci pályán. Az önkormányzat 
hozzájárulása szükséges az építkezéshez és a Magyar Állam javára – a 
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – jelzálogot kell 
bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Ez a sportkoncepció melléklete volt, 
csak az előző ülésen elkerülte a figyelmünket, és kérték a hiánypótlást. 
Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A sportkörnek az 
ügylete. Az előterjesztés számaiban van egy 40 milliós hiány. Attól is függ, 
hogy megvalósul-e, hogy a pályázatnak 95 %, vagy 70 % lesz a támogatottsága, 
amit a vállalkozás biztosít a sportkör részére. Ha csak 70 % lesz a törvényben 
akkor sem gond, ha elfogadja a Magyar Állam. A bizottság egyhangúlag  
támogatja, hogy adjuk meg ezzel az esélyt a sportkörnek.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A jelzálog hová lesz bejegyezve és 
mennyi időre? 
 
Bere Károly polgármester: A Magyar Állam javára, 15 évre, addig kell 
fenntartani a létesítményt. De úgy sem akarjuk eladni a sportpályát.  
Mivel nincs kérdés, vélemény, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 
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  
244/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társasági és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (6) pontja szerint 
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező Füzesgyarmat, Kossuth utca 87. 
szám alatt lévő füzesgyarmati 630/30 hrsz. alatt nyilvántartott sporttelepen 
a Füzesgyarmati Sport Klub a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott 
támogatási kérelme szerint műfüves pályát létesítsen.  
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Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Magyar Állam javára a beruházás 
üzembe helyezését követő 30 napon belül az ingatlanra a jelzálogjog 
bejegyzésre kerüljön.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti adattartamú nyilatkozat megtételére. 
 
Felelős:   Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. október 13. 

 
3. számú bejelentés: Közmeghallgatás napirendjének és időpontjának 

meghatározása 

 
Bere Károly polgármester: A közmeghallgatást a munkatervünk alapján 
novemberben kell megtartani, így a november 30-át, szerdát javaslom. A 
novemberi testületi ülést november 24-ére tervezem és akkor határoznánk meg a 
konkrét napirendet. Addig hátha lesz valamilyen konkrétum szennyvíz ügyben. 
Ha eredményes lenne a kivitelezővel kapcsolatos kiválasztás, mert a 
Közbeszerzési Döntőbizottság számunkra pozitív döntést hoz, akkor a 
sportcsarnokban kellene megtartani a közmeghallgatást. Ha nem lesz meg a 
döntés, akkor az ez évi költségvetésről és egyéb fejlesztésekről tartanánk 
közmeghallgatást a művelődési házban. Vagy tartunk kettőt, mert december 6-
án is lehetne még egyet. Elsőként a november 30-ai időpontra teszek javaslatot. 
Aki támogatja kézfelnyújtással jelezze.  
A képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – a közmeghallgatás 
időpontjára tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
245/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 
30-ai időpontban tartja az éves közmeghallgatást. 
 
A közmeghallgatás napirendjét, helyét a 2011. november 24-ei képviselő-
testületi ülésen határozza meg. 
 
Határidő: 2011. november 24. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

4. bejelentés: tiszteletdíjról való lemondás.  

 
Bere Károly polgármester: Ifj.Zs.Nagy Sándor külsős bizottsági tag lemondott a 
tiszteletdíjáról. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a lemondást 
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és helyezzük ezt az összeget céltartalékba. Másik határozati javaslat, hogy a 
Zs.Nagy Lajos Hunor Alapítványnak szeretné felajánlani, javaslom, hogy 
fogadjuk el. 
Aki elfogadja ifj.Zs.Nagy Sándor bizottsági tag tiszteletdíjról való lemondását és 
egyetért vele, hogy az összeget a céltartalékba helyezzük kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
246/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ifj.Zs.Nagy Sándor 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja tiszteletdíjáról történő 
lemondását – 2011. szeptember 8-től, mandátuma fennállásáig, illetve a felajánlás 
visszavonásáig elfogadja. 
 
A képviselő-testület az így keletkezett megtakarítást, mely  2011. évben 113.920,-
Ft,  majd 2012. január 1-től az önkormányzat mindenkori hatályos rendeletében 
meghatározott tiszteletdíj járulékával növelt összegét céltartalékba helyezi.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj megszűnése ügyében, valamint a 
keletkezett megtakarítás évente történő céltartalékba helyezéséről és 
felhasználásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Bere Károly polgármester: Másik javaslatom, hogy a céltartalékból ezt az 
összeget a Zs.Nagy Lajos Hunor Alapítványnak utalja át az önkormányzat. Aki 
ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
247/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ifj.  Zs.Nagy 
Sándor bizottsági tag tiszteletdíj lemondásából keletkező céltartalékba 
helyezett 2011. évben 113.920,-Ft,  majd 2012. január 1-től az önkormányzat 
mindenkori hatályos rendeletében meghatározott tiszteletdíj járulékával növelt 
összegét a Zs.Nagy Lajos Hunor Alapítványnak adományozza havi lebontásban 
utalva.  



 46

 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Mészáros Zoltán külsős bizottsági tag az október 
havi tiszteletdíjáról mond le. Aki elfogadja a lemondását kézfelnyújtással 
jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
248/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Zoltán 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja a 2011. október havi 
tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadja. 
 
A képviselő-testület az így keletkezett megtakarítást, mely 34.290,-Ft,  
céltartalékba helyezi.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj egy hónapi megszűnése ügyében, 
valamint a keletkezett megtakarítás céltartalékba helyezéséről és felhasználásáról 
gondoskodjon.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Bere Károly polgármester: Mészáros Zoltán az egyhavi tiszteletdíját járulékával 
együtt a Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület 
támogatására javasolja. Aki elfogadja a Mészáros Zoltán javaslatát 
kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
249/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Zoltán 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tag bizottsági tag tiszteletdíj 
lemondásából keletkező céltartalékba helyezett 34.290,-Ft összegét a  
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Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület részére 
adományozza. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

5. bejelentés  Mozi üzemeltetésére vonatkozó szerződés felbontása és az 
ingatlan további hasznosítása 

 
Bere Károly polgármester: Az előző ülésen tárgyalta a képviselő-testület a mozi 
vállalkozóval történő üzemeltetésének a felbontását, mivel a vállalkozó nem 
kívánja tovább üzemeltetni….  
 
Koncz Imre képviselő: Nem zárt ülésen tárgyaljuk? 
 
Bere Károly polgármester: Képviselő úr nem volt itt az ülés elején, nem tettem 
javaslatot a zárt ülésre mivel egyértelmű volt a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság javaslata, és nem is kérte senki a zárt ülés tartását. Így a lakosság 
egyből értesül is róla, hogy a vállalkozásba adást meghirdetjük. Ha valaki 
javasolja a zárt ülést megszavaztatom, de szerintem nem indokolt. A bizottsági 
véleményt kérem ismertesse Koncz Imre képviselő úr. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény ismertetem, hogy két 
határozat lenne. Egyik, hogy október 31-ei hatállyal közös megállapodással 
megszüntetjük az üzemeltetési szerződést. 600.000,-Ft értékben a mozi mellett 
megépített teraszt átveszi az önkormányzat. A másik határozati javaslat, hogy 
bérbeadásra teszünk javaslatot, november 30-ai határidőt javaslok, így a 
decemberi testületi ülésen tudunk dönteni.  
Aki az első határozati javaslatot támogatja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
250/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete a mozi 
üzemeltetésére a Trinity Film Bt-vel kötött megállapodást közös 
megállapodással 2011. október 31-i hatállyal megszünteti.  
 
Az ingatlant a megtekintett állapotban, az ingóságokat a szerződésben 
foglalt feltételekkel leltár szerint visszaveszi. 
A BT által épített társasház felőli teraszt tetővel együtt az Önkormányzat 
tulajdonába átveszi 600.000 Ft értékben és ebből az összegből rendezi a 
hátralékos gáz közüzemi számlát. 
 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az átadás-átvételről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. november 13. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Aki a második határozati javaslatot támogatja 
kézfelnyújtással jelezze.  
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az előterjesztésben 
szereplő 2. számú határozati javaslatot elfogadta. 
  
 

H A T Á R O Z A T  
251/2011. (X. 13.)Kt. sz. hat. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozi-ingatlan 
hasznosítására – bérbe adással –  pályázatot ír ki.  
 
A képviselő-testület a bérbeadásra kiírt pályázat eredménytelensége esetén 
az ingatlant hasznosításra a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmények kezelésébe adja, ifjúsági szolgáltatóház 
kialakítására és működtetésre.  
 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat kiírására 2011. október 17.  

    továbbiakban értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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Bere Károly polgármester: Van-e közérdekű bejelentés? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Vasárnap, 17 órai kezdettel Rákász Gergely 
orgonaművész közreműködésével jótékonysági koncertet szervezünk, Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes a díszvendég. Sajnos csak délután 3 óráig tud itt 
lenni Füzesgyarmaton. 11 órakor a kiskápolnában fog szentmisét celebrálni, 
utána Budapestre kell neki menni, így a koncerten nem tud részt venni. Sok 
adomány érkezett Csaba testvér gyermekeinek, amit ezúton köszönök meg és el 
fogjuk juttatni Nagyszalontára.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A népszámláláskor derült ki, hogy a Csánki 
Dezső utca nincs a rendszerben. Tud-e erről a jegyző asszony valamit? A 
Széchenyi utca Petőfi utca kereszteződésében az úton nagy nyomvályú van, 
ennek a javítása mikor történik meg?  
 
Botlik Tiborné jegyző: A KSH nem élt jelzéssel felénk ezzel kapcsolatban, a 
következő ülésen tájékoztatom a képviselő-testületet erről. 
 
Bere Károly polgármester: Az út rossz minőségéről tájékoztattuk a közútkezelőt 
a többivel együtt, nem önkormányzati út, de ismét jelzéssel fogunk élni. Múlt 
héten a felezővonalak felfestése miatt kerestük meg a közútkezelőt, a 
biharnagybajomi úttal kapcsolatban is folyamatosan ostromlok őket, hátha 
eredményes lesz.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Szabó Zoltán Áchim utcai lakos szeptemberben 
súlyos balesetet szenvedett Franciaországban, kamionnal és azóta is ott ápolják. 
A napokban várhatóan hazahozzák Magyarországra. Az eddigi kezelési  költség 
nagyon sokba került, a megsegítésükre Várkonyiné képviselőtársunk a helyi 
takarékszövetkezetnél nyitott egy számlát és kérjük, hogy aki teheti járuljon 
hozzá a gyógykezeléséhez. 
 
Bere Károly polgármester: Köszönjük a felhívást. Mivel nincs több bejelentés az 
ülést bezárom, megköszönöm mindenkinek a munkáját, a következő testületi 
ülés tehát november 24-én, 16 órakor lesz. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  

          polgármester     jegyző 


