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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. január 26-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, Bánfi Attila intézményvezető, Kovács 
Márton Kastélypark fürdő igazgatója, Lévainé Homoki Éva 
közművelődési intézmények igazgatója 

 
Napirendekhez meghívottak: dr.Sánta Tibor, dr.Barta Krisztina háziorvos, 

dr.Rudner Bernadett házi gyermekorvos, Sári János 
Víziközmű Társulat elnöke, dr.Nagy Gábor Víziközmű 
Társulat jogtanácsosa,  

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket a 2012-es év első testületi 
ülésén. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő, 
Koncz Imre képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni. A meghívóban 
szereplő napirendeket javaslom megtárgyalásra. Van-e más javaslat? Mivel 
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nincs, zárt ülésre javaslom a 10. napirendet, valamint az 1. számú bejelentést. 
Aki egyetért a javaslattal, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a 
zárt ülésre tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26-
ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a meghívóban szereplő 10. sz. 
napirendet és az 1. számú bejelentést. 

 
Bere Károly polgármester: Aki ezek után a nyílt ülés napirendjét elfogadja, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
2/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1. Háziorvosok, fogorvosok beszámolója a feladat-ellátási szerződésben 

foglaltak teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálata. 
  Előadó: Háziorvosok, fogorvosok 
    
2. A Víziközmű Társulat beszámolója a munkájukról, a közműfejlesztési 

hozzájárulással kapcsolatos változásokról, a befizetések teljesítéséről. 

  
Előadó: Sári János Víziközmű Társulat elnöke, dr.Nagy Gábor Vízközmű 
Társulat jogtanácsosa 

    
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes tárgyalása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
    
4. Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
   
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
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Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető 

    
6. Szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott támogatás felhasználásához 

közbeszerzési eljárásról döntés. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
    
7. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
    
8. KLAPI alapító okirat módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző  
   
9. „Ady E., Toldi, Vörösmarty utcák fejlesztése" című pályázatról döntés. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
   
10. Bejelentések 
  
Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt a két ülés között 
végzett munkámmal kapcsolatban említeném meg, hogy több tárgyalást 
folytattam a Hotel Gara bezárása miatt. A mai ülésen is tárgyalni fogjuk a 
további működésének lehetőségét. A szennyvíz beruházás indítása – ami két 
hete kezdődött el – is sok időt igényel, illetve a költségvetés előkészítése, amiről 
folyamatosan tárgyalunk a kollégákkal.  
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Azért nem szavaztam meg a Hotel Gara 
bezárásával kapcsolatosan a zárt ülésen való tárgyalást, mivel sok családot érint 
a hotel bezárása és szeretnének értesülni a fejleményekről. Úgy gondolom 
személyiségi jogokat nem sértenénk vele, ezzel is elkerültük volna a félreértést. 
Január 6-án, a kistérségi ülésen melyik TÁMOP-os pályázatról volt szó? A 
magyar-román pályázat hogy áll?  
 
Bere Károly polgármester: Nem javasolta képviselő asszony a zárt ülés 
megszavazásakor, hogy nem akarja a zárt ülést, akkor kellett volna szót kérni. 
De zárt ülésen kell tárgyalni a fontos gazdasági érdekek miatt, és a hotel 
tulajdonosa kérte, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, hogy hogyan lehetne tovább 
működtetni. Ha lesz fejlemény az ügyben, tájékoztatni fogjuk a lakosságot is.  
A kistérségi ülésen a szociális intézmények korszerűsítésére szóló pályázatról 
döntött a kistérségi társulás. A magyar-román pályázattal kapcsolatban éppen 
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most is folyik az egyeztetés, reményeink szerint mind a három pályázatot be 
tudjuk adni. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Most zárult le a hároméves szociális felzárkóztató 
program. Ez milyen területet érintene most az intézményeknél? 
 
Bere Károly polgármester: Hasonló a program, mint az előző, csak más 
forrásból történne, a füzesgyarmati intézmény esetében eszközbeszerzésre szól. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szerintem tárgyalhattuk volna nyílt ülésen 
is a Gara Hotel kérdését, mert joga van a lakosságnak erről információt kapni. 
Hogy lesz a lakosság tájékoztatva a döntésünkről? 
 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület határozatait közzé kell tenni, 
amit meg lehet találni a honlapunkon.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akinek nincs internet elérhetősége? 
 
Bere Károly polgármester: Lehetőség van a könyvtárban elolvasni a 
jegyzőkönyvet.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem lehetne az Amondóban is? 
 
Bere Károly polgármester: Nem gondolom, hogy a mai napon eljutunk odáig, 
hogy érdemi határozat szülessen a hotel további működésével kapcsolatban. 
Valószínű csak olyan határozatot tudunk hozni, ami segíteni fogja a tárgyalások 
elkezdését. A CIB Bank hozzájárulása nélkül nem is tudnánk nyilvánosságra 
hozni konkrét dolgokat, a szerződés feltételeiről. A nyílt ülés híve vagyok, de 
nem arról lesz szó, hogy miért zárt be a hotel, ami a lakosságot érdekelné, 
hanem a további működtetés lehetőségéről. A CIB Bank kérte, hogy a sajtó és 
egyéb nyilvánosságot mellőzzük. 
 

Napirendek tárgyalása 
 

Első napirend 
 
 
Háziorvosok, fogorvosok beszámolója a feladat-ellátási szerződésben 
foglaltak teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálata. 
Előadó: Háziorvosok, fogorvosok 
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Bere Károly polgármester: Köszöntöm dr.Barta Krisztina háziorvost és dr.Sánta 
Tibor háziorvost, valamint dr.Rudner Bernadett gyermekorvost. Megadom a 
szót a szociális bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde szociális és egészségügyi bizottság elnöke: 
Kérdés volt, hogy lehetne-e a rendelési időt változtatni, illetve a szeghalmi 
rendelőintézet hiányos orvosi ellátása is szóba került. A háziorvosaink 
elfogadhatónak tartják a betegellátást, a központi ügyeleti ellátást. Technikailag 
is megoldott, hogy hét közben reggel 7órától délután 3 óráig elérhetőek. 
Időpontot lehet kérni, telefonon lehet receptet kérni, ha valaki nem tud bemenni 
rendelési időben. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Bere Károly polgármester: Kívánják kiegészíteni a beszámolót? 
 
Dr.Sánta Tibor háziorvos: Ha lesz kérdés, arra válaszolni fogunk. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A beszámolóból kiderül, hogy sokan elköltöztek 
Füzesgyarmatról, főként az a korosztály, aki a jövő  generációja lehetne, aminek 
később biztos érezni fogjuk a hatását. Öregszik, beteges a lakosság ez is 
kiderült, viszont örvendetes, hogy dr.Barta Krisztina doktornő jóvoltából egyre 
több szűrővizsgálatra van lehetőség. Szemészvizsgálat volt már több 
alkalommal és más szűrővizsgálatot is tervez. Sajnos az orvosok munkáját 
gátolja a megnövekedett adminisztráció, amit a betegek is érzékelnek. Én úgy 
látom, hogy a rendelési idő biztosítja a betegek eljutását az orvoshoz.  
Barta Krisztina doktornő írta a beszámolójában, hogy sajnos nincs szervezett, 
ingyenes mozgási lehetőség. A lakosság többsége kevés jövedelemből él, vagy 
nem is dolgoznak, egészségtelen az életmódjuk. Bízom benne, hogy 
polgármester úr akár a TÁMOP-os pályázat útján, akár civil szervezetek útján 
egyre több preventív szűréseket szervez a városba.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Nem szeretem, hogy az emberek anyagi helyzetére 
fogunk mindent. Biztos, hogy mindenki nehéz anyagi helyzetben van, attól 
függetlenül, hogy kikerültünk a halmozottan hátrányos települések köréből, 
mivel a munkanélküliség nálunk csökkent, egyre többen el tudnak menni 
dolgozni. Nem csupán anyagi okok miatt nem megy el valaki mozogni, hanem 
vagy nincs rá ideje, vagy nem akar mozogni. Biztos van ritka kivétel, hogy 
pénzbe kerül és az anyagi helyzete nem engedi meg. Ha valaki akar az 
egészségéért tenni, azt ingyen is megteheti, mert lehet sétálni, futni. Azzal sem 
értek egyet, hogy állandóan a társadalmi viszonyokra fogunk mindent.  
 
Bere Károly polgármester: Egyetértek alpolgármester asszonnyal, mert 
Füzesgyarmat elég jó helyzetben van a környező településekhez képest, hiszen 
van sportcsarnok, strand, sportpálya, kerékpárút, át lehet biciklizni Szeghalomra. 
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Alpolgármester asszony és a Polgári Egyesület szervezésében több 
szűrővizsgálatra került már sor.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezúton köszönöm meg a doktornő segítséget a 
szervezésben.  
 
Bere Károly polgármester: Valóban fontos a prevenció, ezt igyekszem is 
segíteni. A beszámolóval egyetértek, hogy alapellátásban Füzesgyarmat helyzete 
jónak mondható.  
 
Szabó László képviselő: Köszönöm az orvosoknak, hogy rávilágítottak a 
lakosság jelenlegi egészségi helyzetére. Folyamatosan figyelemmel kellene 
kísérni a pajzsmirigyproblémát, ami az ivóvízzel hozható összefüggésbe. Ez 
meghatározza a következő időszak szakmai lépését is, tehát ezt mindenképpen 
vizsgálni kell tovább. Köszönöm az orvosok munkáját a lakosság érdekében. És 
örömmel kell konstatálni, hogy Füzesgyarmat azon városok közzé tartozik, ahol 
mind a három háziorvosi körzet be van töltve. További sikeres munkát kívánok.  
 
Dr.Barta Krisztina háziorvos: Aki többet akar futni, az megteheti a sportpályán, 
vagy a kerékpárúton, de az nem arra szolgál és nem is tesz jót az ízületeknek.  
A salakpálya jó lenne, csak az meg rossz állapotban van. Kérték, hogy javítani 
kellene, mert áll a víz rajta, de nem történt változás. Úgy gondolom nem kerülne 
az önkormányzatnak túl sok költségbe és sokan igényelnék.  
 
Bere Károly polgármester: Valóban a téli időszakban alkalmatlan a pálya a 
futásra. Reméljük, hogy jövőre megvalósul a tervezett beruházás és ez is 
megoldódna a műfüves pályán, mert azon egész évben lehetne futni. Az a baj, 
hogy nincs a környékben salak, amit olcsón el tudnánk hozni. Ahol ingyen 
kapnánk, onnan sokba kerülne a szállítás.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kötelező tüdőszűrés néhány éve 
megszűnt, fizetni kell érte. A jelenlévő orvosoknak van arról tudomása, hogy 
csökkent a rendszeresen tüdőszűrésre járók száma emiatt?  
A fogorvosi szék beszerzéséről döntött a képviselő-testület, hogy áll a 
beszerzése? 
Régebben a betegek kaptak jegyet, ha be kellett nekik menni Gyulára a 
szakrendelésre. Most előfordul olyan, hogy valaki nem tud bemenni, mert nincs 
pénze útiköltségre. Meg kell előlegezni a betegeknek ezt a pénzt? Nem lehetne 
visszaállítani a régi rendszert, hogy jegyet kapjon a beteg? 
Ez évtől nagyon megszigorították a dohányzást a nyilvános helyeken. 
Véleményem szerint ami tiltva van nem biztos, hogy eléri a célját. Nem lehetne 
az olyan készítményeket olcsóbban adni, jobban hozzáférhetővé tenni, ami segít 
leszokni a dohányzásról? A népegészségügy helyzetén azzal is lehetne javítani, 
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ha olcsóbbá tennék a szociálisan rászorultaknak a fogamzásgátló 
készítményeket, mert sajnos van, aki nem tudja megvásárolni ezeket, a magas 
árak miatt. Mint pedagógus én mint magánember is nagyon jó kapcsolatban 
vagyok a helyi orvosokkal, bármikor fordulhatok hozzájuk ha problémám 
adódik, amit ezúton köszönök meg nekik.  
 
Dr.Sánta Tibor háziorvos: A kérdésekre válaszolva, a tüdőszűréssel 
kapcsolatban most Szeghalomra kell átmenni, kedden, szerdán és pénteken 10-
16 óra között fogadják a betegeket. 40 év alatt fizetni kell a vizsgálatért,kb. 1000 
forintot, amivel abszolút nem értek egyet, hogy miért büntetik ezzel azt, aki 
törődik az egészségével. 40 év fölött évente egyszer át lehet menni, a TAJ 
kártyát kell vinni és elvégzik a szűrést. Arról nem kapunk információt, hogy kik 
jelentkeznek. A háziorvosoknak feladatuk, hogy a pácienseknek propagálják a 
tüdőszűrés fontosságát, de a legtöbben nem voltak azóta, amióta helyben nem 
végzik el a vizsgálatot. Pedig szükség lenne rá, mert növekszik a tüdőrákos, 
TBC-s megbetegedések száma, aminek a dohányzás az oka, sajnos elsők 
vagyunk a világban a dohányzás okozta halálozásban. Magyarországon évente 
kb. 30 ezer ember hal meg a dohányzás miatt, ezért tényleg tenni kellett valamit 
a kormányzatnak, hiszen egy ilyen kis országban évente kb. annyian halnak meg 
a dohányzás okozta betegségekben, mint Békés lakossága. Ezért teljes 
mértékben helyeslem ezt a rendelkezést, a nem dohányzókat kell védeni a 
dohányzókkal szemben. De minden rendelkezés annyit ér, amennyit betartanak 
belőle. Áprilisig még nem büntetnek, utána viszont reméljük szankcionálják, aki 
nem tartja be a rendelkezést. Már régen mondtam, hogy látni kellene a 
dohányosoknak, hogy hogyan néz ki egy dohányos és egy egészséges ember 
tüdeje. Egy dohányos tízszer nagyobb eséllyel kap tüdőrákot, mint egy nem 
dohányos és még nincs szó az egyéb betegségekről. Van akinek munkaköre 
miatt szükséges a rendszeres tüdőszűrés, de sajnos nagyon csekély az érdeklődés 
egyéb esetben.  
Az utazási költségtérítést törvény szabályozza, a rendelőben ki is van 
függesztve. Ennek ellenére előfordul konfliktus a betegekkel emiatt. Meg van 
határozva, hogy mikor lehet gépkocsira utalványt kiadni. Ha busszal megy, a 
jegyet előre meg kell váltani, a szakrendelésen, vagy a kórházban ha lepecsételik 
utána azt be kell küldeni a TB-hez és utána kapja meg. Ha a beteget kontrollra 
rendelik vissza, a szakellátásnak, vagy a kórháznak kell adni az utazási 
utalványt. Ebből is sok konfliktus van a háziorvosok és a szakrendelések között.  
 
Dr.Barta Krisztina háziorvos: Van egy olyan utalvány, aminek a kiállítására csak 
a háziorvosok jogosultak, viszont ennek nagyon szűk a köre. Akiknek 
közgyógy-igazolványuk van, vagy olyan krónikus betegsége van, ami miatt 
kötelezően minden hónapban egy szakintézményben meg kell jelenni. A többi 
esetben meg kell előlegezni a betegnek az utazás költségét.  
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A dohányzással kapcsolatos függőség nagyjából egyenértékű a heroinnal való 
függőséggel, ami biztos sokakat megdöbbent. Egy szárazalkoholistává való 
válás, ami ugyanolyan függőség, mint a dohányzás, sokkal könnyebben 
kivitelezhető, évekig fenntartható, míg a dohányzással kapcsolatos száraz 
periódus. Aki egyszer életében bármilyen függőségtől szenvedett – alkohol, 
dohányzás, kábítószer stb. – az függő marad élete végéig, csak lesz egy tiszta, 
vagy száraz periódusa. Vannak speciálisan erre kialakított ellátó helyek, Gyulán, 
Berettyóújfaluban, a Kenézy Kórházban, ahol adiktológiai szakrendelés, vagy 
osztály működik a szenvedélybetegek segítésére. Pszichológus, pszichiáter, 
illetve adiktológiai szakvizsgával rendelkező orvos hozzáértésére van szükség. 
Aki hozzájuk fordul, annak az egész programot végigmutatják és ellátják 
tanáccsal. A tapaszok, gyógyszerek – aminek az egyhavi ára közelíti a cigaretta 
árát – kevésbé hatékony, mint a napi ambuláns rendelésen való részvétel, vagy 
egy aduktiológiás osztályon való kezelés. Azok az élethelyzetek, ami 
szorongásosabbá teszi a szenvedélybeteget, könnyebben visszasodorják abba a 
helyzetbe, ami eredendően odavezetett, hogy valaminek a rabjává vált.  
 
Bere Károly polgármester: A tavalyi évben doktor úr segítségével sikerült 
megoldani a fogorvos helyettesítését. Ezután derült ki, hogy milyen rossz 
állapotban hagyta itt az előző fogorvos a rendelőt. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy egy fogorvosi kezelőegységet vásárol, aminek a héten megtörtént 
a beszerzése és már működik is. Szerintem a nemdohányzók védelmében 
született törvény az egyik legjobban sikerült törvény, amivel kiszorítják a 
vendéglátó egységekből a dohányosokat. Véleményem szerint már javult a 
szórakozóhelyek színvonala, tisztábbak lesznek. Nem tapasztaltam a 
vendéglátósok részéről felháborodást. Ezzel várható, hogy ezután látogatják 
azok is ezeket az egységeket, akik eddig a dohányfüst miatt nem mentek be. 
Vlaszáts doktor úr szabadságon van, azért nem tudott eljönni. 
A bizottsági ülésen több probléma is felmerült. Többek között a szeghalmi 
szakrendelővel kapcsolatban, - nem tudtam, hogy ilyen problémák vannak –  
illetve a súlyponti kórház kérdése. Tegnap zajlott a vita, hogy Füzesgyarmat 
hova tartozzon. Most Gyulához tartozunk, de sok esetben érdemesebb Karcagra, 
vagy Berettyóújfaluba menni. Nekünk jó lenne, ha Debrecen felé tudnánk 
orientálódni, mivel az az egyik legjobb klinika az országban minden 
szakterületen. Jó lenne, ha a füzesgyarmatiak oda is el tudnának jutni, ezen 
dolgozni fogok a jövőben, de a választási lehetőség is megmaradjon.  
Az azonnali segélyek nagy része, kb. egyharmada a kórházba való utazási 
költségre van kifizetve, illetve gyógyszer kiváltásra. 
 
Dr.Sánta Tibor háziorvos: A bizottsági ülésen szó volt az ügyeletről is. Szóba 
került, hogy 16 óráig tartson az orvosok munkaideje és 16-tól reggel 8-ig legyen 
központi ügyelet. Az ügyeletnek 16 órának kell lenni, az orvosok munkaideje 
pedig 8 óra. Most reggel 7 órától 15 óráig van az orvosoknak a munkaideje és 15 
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órától reggel 7-ig. A lakosság érdekét figyelembe véve kitartok amellett, hogy 
maradjon meg a mostani rendszer. A betegnek is jobb, ha reggel minél előbb 
fordulhat a háziorvosához, mert kötelezően el lehet érni 7 órától a háziorvost. A 
rendelés 15 óráig tart, de sok esetben rendelési idő után szoktam beteghez 
menni, ami nem sürgős, de elvárja a beteg, hogy aznap kimenjek mert nem tud 
eljönni a rendelésre. Ha 16 óráig van rendelés, téli időszakban már sötétedne 
mire kiérnék a beteghez, amikor már többsége be van zárkózva, nehéz bejutni a 
lakásba. Valamint még utána kellene esetleg gyógyszertárba menni. Ez az egy 
óra télen sokat számít, az ügyeletnek pedig nem gondolom, hogy sokat számít, 
hogy 15, vagy 16 óra az ügyelet kezdete. Az a véleményem, hogy a 
körülményeket figyelembe véve, így jól működik az ügyelet, nem lenne 
szükséges megváltoztatni. 10 év óta fennáll ez az ügyeleti rendszer, jól működik, 
korszerű, jól dolgoznak. Általában fiatal szakorvosok ügyelnek és nekik reggel 8 
órára be kell menni a kórházba, így nem is ügyelhetnének 8 óráig. Maximálisan 
jó véleménnyel vagyok az ügyeletes orvosokról, korrekt leleteket kapok tőlük, jó 
a diagnózis felállító képességük, a mentőszolgálattal együtt végzik a feladatukat, 
sőt még mentőhelikopteres mentés is megvan szervezve. A napokban is, - sajnos 
a beteget elveszítették – de több alkalommal jött már Füzesgyarmatra a 
mentőhelikopter sürgős esetben. Valamikor elképzelhetetlen volt, hogy 
mentőkocsi mentőtiszttel, modern felszereléssel jön ki, valamint még 
mentőhelikopter is, ha a helyzet indokolja. Jónak tartom az ügyeleti rendszert, 
kár lenne megbolygatni. A Szeghalomhoz való tartozásunk, már történelmi, ezt 
inkább fejleszteni kellene továbbra is, én ezt járható útnak tartom.  
 
Bere Károly polgármester: Én szeretném még fejleszteni ezt az ügyelet 
rendszert, hogy még hatékonyabban lássa el a feladatát. A jogszabályi 
változások és a finanszírozási váltások kapcsán újra kell gondolni kistérségi 
szinten ezt a rendszert. Az osztott rendelési időről beszéltünk még a bizottsági 
ülésen. Felmértük, hogy mit képviselnek orvosaink ebben a témában és ezt 
tovább visszük kistérségi szinten is. A többi településen is megkérdezik a 
háziorvosokat, hogy változtassunk, vagy ne. Ha a többség a 8-tól 16 órát akarja, 
akkor nálunk is változtatni kell a rendelési időn. A jegyző asszony tájékoztatott 
bennünket a bizottsági ülésen, hogy nem lehet megoldani, ha az orvosok nem 
akarják, akkor nem lehet változtatni radikálisan, hogy 5-ig 6-ig legyen rendelés, 
esetleg ez az egy órás csúszás vetődhet fel. Majd látjuk a többi település orvosai 
hogy gondolják. Nagyon hasznos volt a tegnapi bizottsági ülés, tudom mire kell 
odafigyelni, milyen problémák vannak az egészségügyben. Kétévente érdemes 
lesz napirendre tűzni, amikor megbeszéljük az aktualitásokat, a problémák 
megoldását. Köszönöm a részvételt és a beszámolót. Mivel nincs több kérdés, 
szavazásra bocsátom a beszámolót. Aki elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a háziorvosok, fogorvosok 
beszámolóját a feladat-ellátási szerződésben foglaltak teljesítéséről, a rendelési 
idő felülvizsgálatáról 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
3/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, 
fogorvosok beszámolóját a feladat-ellátási szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálatáról elfogadta. 

 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm a háziorvosok beszámolóját, 
részvételét és a továbbiak alól felmentem őket. 
 
(A napirendhez meghívott háziorvosok elhagyják a termet.) 
 
 

Második napirend: 
 
 A Víziközmű Társulat beszámolója a munkájukról, a közműfejlesztési 

hozzájárulással kapcsolatos változásokról, a befizetések teljesítéséről. 

  
Előadó: Sári János Víziközmű Társulat elnöke, dr.Nagy Gábor Vízközmű 
Társulat jogtanácsosa 

 
Bere Károly polgármester: Megérkezett Koncz Imre képviselő úr, így minden 
képviselő jelen van. Köszöntöm Sári Jánost a Víziközmű Társulás elnökét és 
dr.Nagy Gábort, a Víziközmű Társulás jogtanácsosát.  
Reményeink szerint néhány héten belül elkezdődhet a szennyvízberuházás. 
Plusztámogatást kapott az önkormányzat a beruházás finanszírozásához, így 
kevesebb önerőre lesz szükség, erről fogunk hallani, illetve képviselői kérés 
volt, hogy a behajtással kapcsolatban hallgassunk meg tájékoztatást. A 
gazdálkodási és ellenőrzési bizottság tárgyalta a tájékoztatót, megadom a szót 
Koncz Imre képviselő úrnak a gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: Mivel tájékoztatót 
hallhattunk, nem szavaztunk róla. 
 
Bere Károly polgármester: A finanszírozás változásával kapcsolatban 
legfontosabb tudnivaló, hogy az önkormányzat fogja felvenni a hitelt és a 
víziközmű társulás csak kezességet vállal az önerőhöz.  De ettől függetlenül 
fontos, hogy a befizetések ezután is megtörténjenek. Az érdekeltségi 
hozzájárulás csökkenésről majd gondolom dr.Nagy Gábor fog tájékoztatást adni, 
illetve Sári János. Megkérem az elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet és a lakosságot. 
 
Sári Jánost a Víziközmű Társulás elnöke: A társulás 2009-ben alakult. Úgy 
indult a projekt a szennyvízberuházással kapcsolatban, hogy a társulat lesz a 
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társberuházó, ő fogja felvenni a hitelt. Ez változott meg, ami nagyon örvendetes, 
mivel csökkenthető lesz az érdekeltségi hozzájárulás. Február 23-án fogunk 
közgyűlést tartani, ahol ezt jóvá kell hagyni. Az intéző bizottság már 
megtárgyalta, tájékoztattuk a gazdasági bizottságot. A hozzájárulás mértéke 
105.000,-Ft-ra fog csökkenni (első kazetta A oldal vége) 

A szükséges jogi lépéseket a közgyűlésen tesszük meg. Sajnos nem mindenki 
fizeti a hozzájárulást, ezért intézkedni kellett a behajtásról. A társulás nem tudja 
elengedni a hozzájárulást, ezért ha valaki nem fizeti, adók módjára be kell 
hajtani. Ez a társulás törvényi kötelessége. Több mint felével csökken a 
hozzájárulás mértéke, ezért újra lesz számolva. Aki most hátralékos, nem fizetett 
eddig semmit, az kb. 35 ezer forint hátralékkal indul március 1-től. A közgyűlés 
majd eldönti, hogy legyen behajtva, egy összegben, vagy havi részletekben. Az 
LTP szerződést kötők kétezer forintot fizettek, sokan éltek ezzel a lehetőséggel, 
ami biztosította a hitel fedezetét, az OTP így megadta a hitelígérvényt. Ha nem 
nyert volna az önerő pályázat, akkor ugyanúgy szükség lett volna erre a hitelre. 
A LTP kötők megtehetik azt is, hogy ezután ezer forintot fizetnek március 1-től, 
de azt javaslom, hogy fizessék továbbra is a kétezer forintot, mert amikor lejár a 
szerződés megmarad annyi pénz, hogy a rákötést tudják belőle finanszírozni. A 
többiek fizethetik az ezer forintot. 2010-ben sok hátralékos volt, közel 500 fő, ez 
40 millió forint kintlévőséget jelentett az akkori számítások szerint. Ezért a 
tavalyi közgyűlésen döntöttünk arról, hogy alkalmazunk egy jogtanácsost, aki 
segít a behajtásokban, illetve alternatívát nyújt a lakosoknak, hogy a 
továbbiakban hogy rendezzék a hátralékát. Ez a jogtanácsos a jelenlévő dr.Nagy 
Gábor. Felajánlottuk a hátralékosoknak, hogy új szerződést kössenek 2011-ben, 
rövidebb futamidővel és havi 3 ezer forint körüli összeggel, ami ugyanakkor jár 
le, mint aki 2009 óta fizeti a hozzájárulást. Ilyen szerződést kb. 230 személy 
kötött a hátralékosok közül. Sajnos az új szerződést alapján sem fizet mindenki, 
ezektől is be kell majd hajtani. A lakosságnak kevesebb anyagi terhet jelent, 
viszont a társulatnak nehezebb lesz a dolga, mivel a működési költségeket is alig 
tudjuk most fedezni, mivel azt a nem LTP-s befizetésekből biztosítjuk, illetve az 
önkormányzati ingatlanokra megfizetett érdekeltségi hozzájárulásból. Így most 
úgy állunk, hogy nem nagyon lesz működésre pénz. A közgyűlés után majd 
letisztázódik. Mint elnöknek hoznom kell egy olyan döntést, hogy le kell 
állítanom a működést, mert nem tudunk munkabért fizetni, illetve az egyéb 
költségeket. Ebben kérni fogjuk az önkormányzat segítségét, ha úgy látják, hogy 
szükséges fenntartani a társulatot.  A legnagyobb feladat, hogy az önerő másik 
részére meglegyen a fedezet és a felvett hitel mögé kellett állni készfizető 
kezesként. Örömteli, hogy el fog indulni a beruházás, a munkaterület átadás 
megtörtént. Amint jó idő lesz, elkezdődhet a munka. Ennyivel kívántam 
kiegészíteni az írásos anyagot.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
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Szabó László képviselő: Azoknak a lakosoknak, akik folyamatosan fizették a 
hozzájárulást az volt a legfontosabb kérdésük, hogy milyen intézkedés történt a 
hátralékok csökkentése érdekében, nem sodorja-e veszélybe a beruházást, hogy 
sokan nem fizetnek, illetve, hogy mikor fog indulni a beruházás. Kérném még 
ezt egy mondatban ha ki lehetne  egészíteni nyomatékosan. 
 
Sári János Vízközmű Társulat elnöke: Az, hogy mikor indul és ki végzi a 
beruházást az nem a vízközmű kompetenciájába tartozik, nem mi vagyunk a 
beruházók. De be fog indulni ez most már biztos. A hátralékosokkal 
kapcsolatban alkalmaztuk a jogtanácsost, mert minden hátralékost meg kellett 
keresni, beidézni, egyeztetni vele a szerződéskötés lehetőségét, feltételeit.  Ez 
egy nagyon kemény munka volt. Megértjük a nehéz körülmények között élő 
emberek helyzetét is, de a társulatnak az egész város lakosságát kell képviselni, 
azokat, akik rendesen fizetnek, ezért kötelességünk behajtania  a hátralékot.  
 
Bere Károly polgármester: Aki eddig az LTP szerződéssel 2 ezer forintot 
fizetett, annak ezer forintot kell fizetni, aki 3.100,-Ft-ot fizetett, annak 1.300,-Ft-
ot, aki most fog szerződést kötni annak 1.700,-Ft-ot kell fizetnie. Részletes 
tájékoztatást a február 23-ai közgyűlésen tartunk és akkor lesz a hivatalos 
projektindító is. Már volt két egyeztető tárgyalás a kivitelezővel, bízom benne, 
amint jó idő lesz elkezdik a munkát. Tájékoztatjuk lakosságot, hogy mikor 
melyik utcában várható a kivitelezés. Sári úr is elmondta, hogy érdemes a 
lakosoknak az LTP-t tovább fizetni az eddigi összeggel, hogy utána pénzhez 
juthasson akár a rákötéshez, akár egy fürdőszoba felújításhoz.  
Van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, megköszönöm a tájékoztatást és a 
napirendet ezzel lezárom. Februárban a közgyűlés fog szavazni a tennivalókról.  
 
(Sári János és dr.Nagy Gábor elköszön és elhagyja a termet.) 
 

Harmadik napirend  
 
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes tárgyalása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
 
Bere Károly polgármester: Már évek óta két fordulóban tárgyaljuk a 
költségvetés készítését. Sajnos csökkentek az állami támogatások a tavalyi 
évhez képest. Kikerültünk a súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések 
közül, ezért kevesebb normatívát  kapunk az iskolára. Összesen 34,3 millió 
forinttal kevesebb támogatást kapunk 2012-ben. A gazdálkodási bizottság 
elnöknek megadom a szót. 
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Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy a 2011-es évet forráshiány nélkül zárta az önkormányzat, amit 
nagy eredménynek tartok. A költségvetés három változatban készült el, 
mindhárom forráshiánnyal számol. Az idei évben az önkormányzat 287 főt 
tervez foglalkoztatni 8 órás munkaidőben közfoglalkoztatás keretén belül. A 
bizottság 6 dolgot kért, illetve javasolt megfontolásra: a közfoglalkoztatottak 
tervezett foglalkoztatási formáiról készüljön kimutatás, A cafetéria juttatás a 
2011. évi szinten kerüljön mindenkinél betervezésre, a közfoglalkoztatottak 
költsége annál az intézménynél kerüljön betervezésre, ahol foglalkoztatva 
vannak. A felhalmozási kiadásokat pontosítani kell, ami mostanra elkészült. A 
strand költségvetésének a felülvizsgálatának megfontolását kérte a bizottság és 
vizsgálja meg az önkormányzat, hogy a nullszaldós költségvetésnek mik a 
feltételei. A bizottság ezekkel a tételekkel 4 igen és 1 tartózkodás mellett 
támogatja a költségvetés tervezetet.  
 
Bere Károly polgármester: A szociális bizottság elnöknek adom meg a szót. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde szociális bizottság elnöke: A bizottság az 
előterjesztést 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta.  
 
Bere Károly polgármester: Az oktatási bizottság nem vette fel napirendre. A 
cafetériával kapcsolatban mindenképpen dönteni kell. Azt szeretném, ha a 
forráshiány maximum 30 millió forint lenne. A mostani döntések alapján fogjuk 
elkészíteni a végleges költségvetést, amit februárban fogunk tárgyalni. A 30 
milliós hiányt úgy tudom elfogadni, ha készítünk egy intézkedési tervet, 
bizonyos dolgokat zárolunk, ha nem tudunk plusz forrásokat szerezni. 
Egyetértek Koncz Imrével, hogy nagy siker, hogy a tavalyi évet forráshiány 
nélkül tudtuk zárni, azért mivel pluszbevételeket kaptunk, adóbevételt és 
belügyminisztériumi támogatást. A központi támogatás csökkenése lehetővé 
teszi, hogy az önhikire pályázhassunk. Nagyobb intézmény átszervezést nem 
tartanék szerencsésnek, mivel 2013. január 1-től felállnak a járások, az 
okmányiroda, egyéb hatósági ügyek elkerülnek az önkormányzattól, illetve az 
oktatási intézmény is kikerül az önkormányzati fenntartásból. Ezért el tudom 
fogadni, hogy mínuszos költségvetéssel kezdjük az évet és bízom benne, hogy 
év végére sikerül lenullázni. Vitára bocsátom. 
 
Koncz Imre képviselő: A 30 milliós összeget azért kellene megfontolni, mint 
ahogy a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a hitelfelvételnek külön 
feltételei lesznek idén is, és jövő évtől nem tervezhetnek az önkormányzatok 
forráshiányos költségvetést. Nem ismerem a törvényt, hogy ha az idei évet 
forráshiánnyal zárjuk, a jövő évben le kell dolgozni, vagy tovább lehet vinni, 
mint előző évi maradványt? Ha tovább kell vinni és nem tervezhetünk 
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forráshiányt, akkor készíteni kell egy nullás változatot, mert a jövő év duplán 
rossz lesz. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető:Ebben  az évben még lehet forráshiánnyal 
tervezni. Mivel szó volt a bizottsági ülésen arról is, hogy az önhikis pályázaton 
indulunk, akkor mindenképpen forráshiánnyal kellene tervezni, mivel támogatás 
a forráshiány mértékéig igényelhető. Első körön azt javaslom, hogy 
forráshiánnyal fogadja el a képviselő-testület a költségvetést, 30 millió forinttal. 
A 30 millió forintra készüljön intézkedési terv. Év végére nem maradhat 
forráshiányunk, mert ha azzal zárjuk, nem tudjuk a 2013-as költségvetést úgy 
elkészíteni, hogy ne legyen forráshiányunk, mert egy hitel visszafizetés lesz és 
nem fogunk úgy állni, hogy az előző év hátralékát kitermeljük és még a 
következő évi működést is forráshiány nélkül biztosítsuk. Azt javaslom, hogy 
maradjon rendeleti szinten ez a verzió, úgy gondolom nehéz lenne ebből még 
faragni, mert úgy készült a tervezés, hogy ne legyen benne felesleges dolog. 
Háromszor lehet a működésképtelen önkormányzatok pályázatán indulni, amit 
meg kell tenni a legelső alkalommal, valamint intézkedési tervet kell készíteni, 
határidővel, hogy mikorra kell elérni, hogy ne legyen likvidhitel. Hitel pedig 
csak működési, likvidhitel és a költségvetési évben lejárót lehet felvenni 
kormányengedély nélkül.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Nagyon fontosnak tartom, hogy a dolgozóknak 
megmaradhasson legalább a tavalyi szinten a cafetéria juttatás. Bánfi Attila 
intézményvezetőtől kérdezem, hogy sikerül az óvodában is megtartani a tavalyi 
szintet? Az anyagban nincs benne és a dolgozók nagyon várják, hogy mire 
számíthatnak. 
 
Bánfi Attila intézményvezető: Sajnos azt tudom mondani, mint a bizottsági 
ülésen is, hogy olyan feszített az éves költségvetés, hogy nem tudtuk beletenni. 
Van elképzelésem, ha a fűtésnél tudnánk spórolni, a másfajta tüzelőanyagra való 
áttéréssel, de ez még bizonytalan. Felvettem a kapcsolatot az energetikussal, de 
nem sok biztatót mondott.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Beszéltünk már intézményvezető úrral erről  
személyesen is. Ha most elveszik a tagintézménytől a cafetéria juttatást, 
ennyivel kevesebb jövedelemhez jutnak a dolgozók. Nekünk nincs ebédidőnk, a 
gyerekekkel együtt eszünk, étkezési kultúrát tanítunk, nem tehetjük meg azt, 
hogy nem eszünk. A 70-80 ezer forintot kereső dajka néni nem tudja 
megvásárolni a közétkeztetést és ez nagy feszültséget fog okozni az 
intézményen belül. Nincs olyan kompenzációs lehetőségünk, hogy kapunk 
túlóra-, vagy másfajta pótlékot. 10 éve, hogy nem kapunk semmilyen 
kiegészítést és ezt elfogadhatatlannak tartom. Vagy nem kapunk semmilyen 
cafetériát, vagy 5 ezer forintot, ami 7-8 ebédre elegendő, ezt nem tudom 
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elfogadni a munkatársaim nevében sem. Nem tudom elfogadni, hogy egy 
intézményen belül ilyen feszültséget lehessen generálni.  
 
Szabó László képviselő: Az oktatási intézmény költségvetésében szerepel, hogy 
mi okozza a hiányt: 8 milliós normatíva csökkenés, 5.7 millió a megemelt 
minimálbér és járulékainak a pótlása. Az önkormányzat kiadásainál viszont az 
szerepel, hogy ezt az állam kompenzálja.  
 
Bere Károly polgármester: Ezért javasoltam a 30 millió forintot, megjelent már a 
rendelet, csak nem tudjuk még hogy finanszírozzuk. 
 
Koncz Imre képviselő: Elhangzott, hogy azokra vonatkozik, akik a Munka 
törvénykönyve hatálya alá esnek, a törvényben nincs szó arról, hogy ezt 
kompenzálja az állam. Kapunk 5.6 milliót, ezt kompenzálja a köztisztviselőknek 
és a közalkalmazottaknak. A többiek nincsenek benne.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Vannak más lehetőségek, amivel élni 
kell. A polgármesteri hivatalnál főként köztisztviselők, közalkalmazottak 
dolgoznak, kevesebb az automatizmus az iskolánál. Ha a képviselő-testület úgy 
dönt, hogy a tavalyi bruttó mérték maradjon meg, akkor is 16.000,-Ft 
felhasználható összeggel kevesebb jut a dolgozóknak, mint tavaly, mivel idén az 
egészségügyi hozzájárulást is le kell vonni. Kérem, hogy járuljon hozzá a 
testület, hogy a bruttó mértéket legalább megkapják.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem gondolom, hogy ez intézményen 
belül a két egységnek a szemben állása, mert mi sem kapunk akkor cafetériát, 
vagy csak a csökkentettet. Elhangzott, hogy évek óta nem kapnak az óvónők 
semmit, kérdezem az intézményvezető urat, hogy minőségi munkavégzésért 
senki nem kap plusz juttatást? 
 
Bánfi Attila intézményvezető: Ugyanolyan mértékben kapnak, mint az 
iskolában. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Munkaközösség-vezetők vannak az 
óvodában?  
És erre kapnak plusz juttatást, ha kicsit is, de kapnak az alapfizetésre. Nálunk az 
iskolában is van olyan, akinek nincs túlórája, mínusz órában tanít, ami azt 
jelenti, hogy ha beteg valaki azt helyettesíti. A bizottsági ülésen szó volt róla, 
hogy a köztisztviselőknek kötelező-e a cafetéria. Jegyző asszony ígérte, hogy 
megnézi a törvényt. 
 
Bere Károly polgármester: Átadom a szót a jegyző asszonynak. 
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Botlik Tiborné jegyző: Megnéztük a köztisztviselői törvényt, nem változott, 
tehát a köztisztviselői alapilletmény minimum ötszörösét köteles a fenntartó 
cafetéria juttatásként a dolgozónak megállapítani, ez 193.250,-Ft. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az iskolában hány közalkalmazott van az 
összesből? 
 
Bánfi Attila intézményvezető: A 100 dolgozóból 90. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor ez 90 %. A köztisztviselők aránya 
az összes dolgozóhoz viszonyítva mennyi lehet?  
 
Bere Károly polgármester: A hivatali dolgozók köztisztviselők, 
közalkalmazottak a sofőrök, a településgondnok, a többiek közhasznú 
munkásként, a TÁMOP programban dolgoznak.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A közalkalmazottakra nem vonatkozik a 
köztisztviselőkre vonatkozó kötelező cafetéria. 
 
Bere Károly polgármester: Nem is kaptak annyit. De átadom a jegyző 
asszonynak a szót. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A részben önálló intézményeknél, illetve 
szakfeladatokon vannak foglalkoztatva közalkalmazottak. A hivatalhoz tartozik 
a bölcsőde, a védőnők, a labor, a takarítók, az udvaron a fizikai munkások. 
Összesen 23 fő közalkalmazott van a hivatalnál. A könyvtár részben önálló 
intézmény, ők nem szerepelnek ebben.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor nem csak az óvoda és az iskola 
dolgozóit érinti. Tehát több mint 100 emberről van szó, hogy kapjon-e cafetériát 
és mennyit.  
 
Koncz Imre képviselő: Ez csak az iskolát és az óvodát érinti, a többi helyen be 
van tervezve. A 30 milliós hiány az 5 ezer forint/hóval számol. Így ezt még át 
kell számolni. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az első variációnál 26 millió forint hiány 
szerepel, ebben nincs a közoktatási intézménynél juttatás tervezve. Ha a 
közoktatási intézménynél is 136 ezer forinttal számolunk, a hivatalnál csökkenés 
következik be, 1.200 ezer forint, mert 200 ezer forintot terveztünk a koncepció 
alapján. A közoktatási intézménynél a közalkalmazottak részére 136 ezer 
forintot számoltam és akkor növekedne a 26 millió forráshiány 36 millióra. Nem 
a 26 millióból akarunk 30 milliót csinálni, hanem ha úgy dönt a képviselő-
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testület, hogy az előző évi bruttó juttatást megadja a dolgozóknak, akkor 36 
millió lesz a forráshiány, amit 30 millióban szeretnénk rögzíteni, de nem a 
cafetériában, hanem más jellegű kiadáscsökkentésből, vagy bevételből 
kigazdálkodni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ez a 6 millió forint nagyon hasonlít ahhoz 
az 5.7 millió forinthoz, ami a minimálbér emelése által biztosítani kell az 
intézménynek és erre még nincs ígéret, hogy meg fog jelenni a számlán. Ha ez 
meglenne, akkor már 30 milliónál tartanánk. 
 
Bere Károly polgármester: Erről van szó, kicsit előre szaladtunk. Elég pontos 
lett a költségvetés, kis változással el is lehetne fogadni a véglegest. Azt várom 
most el, hogy mit szeretne még a képviselő-testület beépíteni és két-három hét 
van rá, amíg a végleges költségvetés elkészül. Nem érdemes belemenni még 
jobban a vitába, mert még úgy is át kell számolni, ezek az úgymond durva 
számok. Valószínű, hogy elég pontosan tudtunk tervezni, különböző 
intézkedések után a háromnegyedéves beszámoló után felgyorsítottuk a 
könyvelési munkát, január első napjaitól Margó ezen dolgozik. Erre nem 
kaptunk még hivatalos választ, hogy az 5.6 millió forinttal mi fog történni. Nem 
tudjuk, hogy az iskolával kapcsolatosan át tudunk-e számolni más juttatásokat 
jogszerűen. Ugyanez a helyzet a fürdőnél, hogy vissza tudja-e adni a 10 millió 
forint tagi kölcsönt. Tehát még számításokat kell végezni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A 100 dolgozó nevében kérdezem, hogy 
mire számíthatnak, mivel hétfőn ki kell fizetni az étkezési díjat a napközi 
konyhán, mennyi pénzre számíthatnak? 
 
Bere Károly polgármester: Most fogjuk eldönteni. Van egy javaslat és ez alapján 
eldöntjük. Kiemeltem az elején, hogy a cafetéria kérdésében dönteni kell, hogy 
ne legyenek bizonytalanságban a dolgozók. Ha egységesen eldöntjük, akkor az 
iskola is így tervezi a költségvetését és mi is. A 30 milliót nem fogom 
szavaztatni, mert nem biztos, hogy ennyi lesz, csak a költségvetési hiányt itt 
szeretném megállítani. Lehet első körben hiánnyal tervezzük a költségvetést, 
hogy plusz anyagi forráshoz jussunk. Ez most egy informális beszélgetés, a TV 
nézők, a lakosság előtt, hogy mindenki lássa, hogyan készül a költségvetés. 
Régen ezt nem is testületi ülésen tárgyaltuk, csak beszélgetés szintjén, most 
nyilvánosan zajlik, így mindenki tudhatja, hogy miről dönt a testület. 
Tárgyalásokat folytattunk a SZÉP kártyával kapcsolatban, ez a legrugalmasabb 
most a cafetérián belül. Kiküldtük a dolgozóknak a tájékoztatót. Van-e még 
hozzászólás? 
 
Vida Imre képviselő: Szerintem is ez még csak előzetes tárgyalás lehet a 
költségvetéssel kapcsolatban. Most még csak találgatunk több dologban. Minden 
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területen vannak kötelező feladatok és vannak önként vállalt feladatok, van 
állami finanszírozás és van, amit az önkormányzat tesz hozzá a saját 
bevételéből. Azt kell kifejteni, hogy mire elég a központi finanszírozás, milyen 
mértékben kell a kötelező feladatokat megtámogatni és mennyi az a pénz, amit 
az önként vállalt feladatokra fordítanánk. Ha ezeket átlátjuk, utána lehetne 
kitalálni értelmes dolgokat. Sajnálom, hogy az oktatási bizottság nem tárgyalta 
az anyagot, mert van egy olyan mondat, hogy „az  intézmény az oktatási 
színvonal rovására tudná csak csökkenteni a költségvetését”. Mit szüntetnének 
meg, ha kevesebb pénzt kapnának? Erről a bizottságnak véleményt kellene 
mondani. Nem értek egyet a polgármester úrral, mert a szükséges 
átszervezéseket nem szabad halogatni. Az oktatási intézményt nevelési évben 
nem lehet átszervezni, így csúszni fogunk másfél-két évet. A költségvetés 
elfogadásakor már tiszta képet kell látnunk. 
 
Bere Károly polgármester: Az óvoda működése kapcsán tudnánk elérni 
legnagyobb spórolást. De szeptembertől nincs értelme, mert januártól átkerül az 
oktatási intézmény, illetve a hatósági feladatok is. Annyira szerintem nem rossz 
a helyzet, hogy radikális lépéseket tegyünk. Nincsenek lejáró hiteleink, a 30 
milliós forráshiány mellett is biztosított az önkormányzat működése. Azzal 
egyetértek, hogy készüljön egy intézkedési terv és nézzük meg, hogy mely 
beruházásokat lehet csúsztatni, hol lehetne növelni a bevételt, a strandnak adott 
tagi kölcsönt ne osszuk szét a vállalkozók között. De várom a véleményeket, 
hogy milyen ötletek vannak. A személyi költségeken lehet legtöbbet 
csökkenteni, amit csak az óvoda esetében látok megvalósíthatónak. Az elmúlt 
évben a működési struktúrát nem nagyon változtattuk meg, éppen azért mert az 
állam át fogja venni a feladatokat. Kétszer átszervezni egy éven belül furcsa 
lenne. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Vida képviselő úr felvetésére válaszolva. 
Az előterjesztésben le van írva, hogy más formában fog készülni az 
önkormányzat rendelete a költségvetésről, mivel ettől az évtől külön kell 
választani az önkormányzati feladatokat a hivatali feladatoktól. Eddig csak az 
önálló és a részben önálló intézmények voltak külön szerepeltetve. Az 
önkormányzati törvény és az Államháztartási törvény és végrehajtási rendelete 
mondja meg, hogy mi az önkormányzati feladat, milyen bevételek tartoznak oda 
és milyen kiadásokat kell megjeleníteni. Az önkormányzat bevétele lesz az 
összes normatív támogatás, helyi adó, minden támogatás, amit külső szervektől 
kapunk és minden EU forrás. Kiadások között főként a fejlesztések, - a hivatal 
kiadásai között lesz a képviselő-testület juttatása, nem önkormányzati kiadás 
lesz – ezután nem csak a közoktatási intézményeknél lesz látható, hogy mennyi 
plusz pénz kell a működéshez, hanem minden más területen. A februári testületi 
anyag nem lesz azonos a korábbi költségvetési anyaggal.  
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Szabó László képviselő: Nem tartanám jónak, ha az oktatási intézménynél ebben 
az évben történne egy radikális átszervezés, esetleg személyi átszervezés, 
amikor jövő évtől az állam fogja finanszírozni, mivel biztos lesz átszervezés 
miután átveszik. Mi előre ne szűkítsük, mert valószínű tovább fogják szűkíteni 
és ez a gyermekeink rovására mehet. Nem beszélve az ott dolgozókról.  
 
Vida Imre képviselő: Nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekek rovására 
megy. Ezért kellene megnézni, hogy ha nem jut annyi, akkor mi az ami elmarad. 
 
Bere Károly polgármester: Az intézkedési tervben lehet, hogy juttatásokat 
fogunk zárolni. (Első kazetta B oldal vége.) 

Pl., bár nem túl jó ötlet, de az Ady Endre, Toldi utcák aszfaltozására 12.5 milliós 
önerővel pályázatot adtunk be, ami nem is biztos még hogy nyer, de ha igen, 
meg lehet oldani, hogy csak jövőre valósuljon meg. A Start közmunka 
programban is ezután látjuk még, hogy mi fér bele a dologi kiadásoknál, a 
magyar-román pályázatnál 6 millió forint körül terveztünk, de most a 
költségvetésben 16 milliót nyertünk, meg kell találni, hogy mit lehet még 
kiváltani a finanszírozásból. Tehát van még mozgásterünk. A ivóvízjavító-
programra betervezett összeget ebben az évben valószínű nem kell elköltenünk. 
Mindenkinek felelősséget kell vállalnia a saját költségvetéséért és azt be kell 
tartania. Az energiabeszerzéssel kapcsolatban is be van tervezve az emelkedés, 
de most közbeszereztetjük, lehet ez is csökkenni fog, ezt két-három hét múlva 
tudjuk meg. Előfordulhat, hogy a vízmű osztalékot fizet, tehát két hét múlva 
összejöhet egy jobb helyzet, amit nem biztos, hogy be kell tervezni, mert nem 
biztos bevételek. Említettük az 5.6 millió forintot, aminek megnézzük még a 
jogi környezetét, valamint a földbányánál is van egy árajánlat egy nagyobb 
összegre. Ha most a kiadásokat meg tudjuk fogni az elején, akkor összejöhet a 
dolog. A civil szervezetekkel kapcsolatban – amit felvetettem a bizottsági ülésen 
az üzemanyag felhasználást – nagyon figyeljük, hogy mennyit mennek a 
járművek, mert nagyon drága az üzemanyag, ott is próbálunk spórolni. Tehát 
minden területnek nagyon oda kell figyelni, takarékoskodni a saját területén. 
Nekem is meg kellett tanulni, hogy hogyan működik a rendszer, illetve a 
kollégáknak, hogy milyen igényeim vannak. A könyvelés felgyorsítottuk, 
naprakészek, így jobban belelátunk hogyan állunk.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Takarékossági lehetőségként merült fel 
bennem, hogy 12 hónapra van tervezve az étkezési hozzájárulás? Jelentene az 
valamit, hogy június, július, augusztus hónapokban főzne mindenki otthon? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Valószínű, hogy jelentene, de a 
köztisztviselők nem igen tudnak hazamenni nyáron sem. 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A pedagógusokra gondoltam, a 100 körüli 
fő esetében jelentene lényeges megtakarítást? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Nem lenne jelentős, ennyiért nem lenne 
érdemes. 
 
Koncz Imre képviselő: Kb. 3 millió forintot jelentene.  
 
Hangzavar 
 
Koncz Imre képviselő: Minden évben készül lista, hogy mik az önkormányzat 
kötelező és önként vállalt feladata, kb. 120 milliós az a tétel, amit a nem 
kötelező feladatokra költ az önkormányzat. 
 
Bere Károly polgármester: A civil szervezetek 15 milliós támogatása, a 
vállalkozói alapra 10 millió forint. 
 
Bere Katalin képviselő: Amit eddig megkaptak a dolgozók, ha lehetőség van rá, 
adjuk meg ezután is az óvodánál és az iskolánál is. Tervezzük be a hármas 
pontnál a forráshiányt és a következő ülésre, azokkal ami most elhangzott, 
próbáljuk meg 30 millióra lecsökkenteni. Mindenki a saját területét átnézi, hogy 
hol lehetne még csökkenteni, bár tudom, hogy nagyon feszített a mostani 
tervezet is, a dologi kiadások évek óta, 10 éve nem emelkedhettek, ezért nagyon 
nehéz gazdálkodni. Tehát én azt javaslom, hogy kapják meg a dolgozók azt a 
juttatást, amit eddig kaptak. Nézzük meg, hogy a nem kötelező feladatokból mit 
lehet elhagyni. Elhangzott az óvoda részéről is, hogy hol tudnának költséget 
csökkenteni. Ha minden területen lehetne kicsit is csökkenteni és a bevételek is 
úgy alakulnak akkor megvalósulhat, hogy ne legyen 30 milliónál több a 
forráshiány.  
 
Bere Károly polgármester: A cafetériáról gondoltam, hogy szavazni fogunk, a 
többi kérdésben a javaslatokat vártam. Ha meg lesz bontva részletesebben, Vida 
képviselő úr döntését is segítjük. Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Mivel nincs, szavazásra bocsátom, hogy a cafetériát a tavalyi évi szinten 
tervezzük meg minden intézményben a 2012. évi költségvetésben. Aki ezzel 
egyetért jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
4/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2012. évi költségvetésében a köztisztviselők cafetéria keretére 
bruttó 200.000,-Ft, míg a közalkalmazottak részére bruttó 136.000,-Ft béren 
kívüli juttatás tervezhető 2012. január 1-től. 
 
Megbízza a polgármestert, és az intézményvezetőket, hogy a fentiek szerint 
járjon el a költségvetés tervezése során. 
 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Bere Károly polgármester  

 
(Bere Károly polgármester 10 perc szünetet rendel el.) 
 

Negyedik napirend: 
 
Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Bere Károly polgármester: Új közbeszerzési törvény lépett hatályba, ezért 
módosítanunk kell az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát. Átadom a szót 
a jegyző asszonynak.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A szabályzat készítésében Szűcs István szakértő segített 
és ma tájékoztatott, hogy két elírás van a tervezetben. A bíráló bizottság 
esetében az szerepel a javaslatban, a 12. oldalon, hogy 5 fő, de úgy javasoljuk, 
hogy 3 fő döntési kompetenciával, 2 fő pedig tanácskozási joggal vesz rész a 
bizottságban. Az maradt benne, hogy a bíráló bizottság akkor határozatképes, ha 
legalább 3 fő és ezt ki kell javítani 2 főre. Ha három főt választ a képviselő-
testület, több mint a felének kell jelen lenni, tehát 2 főnek jelen kell lenni a 
döntésre jogosultak közül. Az 5. oldalon a besatírozott rész új elem, viszont az 
első mondat első része, a „valamint” szóig,  január 1-től hatályon kívül helyezett 
jogszabályra hivatkozik, ezért a „valamint” szóig törölni kell. Ezt a változást 
eredeti előterjesztésként kérem figyelembe venni. 
 
Bere Károly polgármester: A bíráló bizottság tagjaira teszek javaslatot. Ezért 
díjazás nem jár, így olyan embereket kellene választani, aki egyébként is a 
gazdálkodási és ellenőrzési bizottság ülésein részt vesznek. Javaslom Szőke 
Imrét, Kovács Mártont és Török Gergelyt, tanácskozási joggal rendelkező 
tagnak javaslom Koncz Imrét és Vida Imrét, ha elfogadják a jelenlévők. A bíráló 
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bizottságnak technikai, előkészítő szerepe van, ezért javasoltam olyan 
embereket, akik a bizottsági ülésre egyébként is el szoktak jönni. A 
gazdálkodási és ellenőrzési bizottság tárgyalta a szabályzatot, átadom a szót a 
bizottság elnöknek. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: Törvényi előírás 
átvezetéséről van szó, így a bizottság egyhangúlag támogatja a közbeszerzési 
szabályzat elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Nincs, aki elfogadja a 
kiegészítéssel együtt az előterjesztett közbeszerzési szabályzatot 
kézfelnyújtással jelezze.. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag a közbeszerzési szabályzatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
5/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
- Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 

Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.  
 
- A  65/2011. (III. 24.)Kt. számú határozatával elfogadott, majd a 139/2011. 

(V. 26.)Kt. számú határozatával  módosított közbeszerzési szabályzatot 
hatályon kívül helyezi. 

 
- A bíráló bizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket:  

Szőke Imrét, Kovács Mártont és Török Gergelyt szavazati joggal,  
Koncz Imrét és Vida Imrét tanácskozási joggal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Ötödik napirend:  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
 
Bere Károly polgármester: A tűzifa juttatás miatt kell a rendeletet módosítani. A 
szociális bizottság elnökének, majd a gazdálkodási és ellenőrzési bizottság 
elnökének adom meg a szót. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A 
bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogja a 
rendeletmódosítást jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a rendeletmódosítást 
elfogadja.  
 
(Az 1/2012. I. 26.) önkormányzati rendelet - szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: A 6. napirendet javaslom, hogy vegyük le 
napirendről, mivel a közbeszerzési bizottság hatásköre dönteni benne, a bíráló 
bizottsággal kiegészülve, a szociális célú tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás 
felhasználásához a közbeszerzési eljárásról. Megkérdezem Koncz Imrét, hogy 
mikorra tervezi a bizottságot összehívni? 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: Hétfőn, vagy kedden. 
 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért vele, hogy vegyük le a 6. napirendet a 
napirendről, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
6/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú 
tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás felhasználásához a közbeszerzési 
eljárásról című napirendet leveszi a napirendről. 

 
 

Hatodik napirend 
 
A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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Bere Károly polgármester: A környezetvédelmi rendeletet is törvényi 
kötelezettség miatt kellet módosítani. Megadom a szót a gazdálkodási bizottság 
elnökének, mivel ügyrendi szempontból tárgyalták.  
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Javaslom elfogadásra, aki elfogadja a 
rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze.. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 2/012. (I. 26.) önkormányzati rendelet – a környezetvédelemről szóló 
13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása – a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 

Hetedik napirend 
 
KLAPI alapító okirat módosítása. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző  
 
Bere Károly polgármester: Az KLAPI alapító okiratát szintén törvényi 
változások miatt kell módosítani. Megadom Koncz Imrének a szót, a bizottság 
ügyrendi szempontból ezt is tárgyalta. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság a 
módosítást egyhangúlag támogatta. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az oktatási bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a bizottság a módosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az előterjesztésnek megfelelően a 
K.LAPI alapító okiratának módosítását kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
módosítást elfogadta. 

H A T Á R O Z A T  
7/2012. (I. 26.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 1-jei 
hatállyal a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 
módosítja: 
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Az alapító okirat 7. pontja kiegészül az Alapító szerve: Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
szövegezéssel 
 
Az alapító okirat 11./ pontjából kikerül a „850001 Közoktatási és 
kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 
szerveknél” szakfeladat szövegrész 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2011. február 1 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  
 

 
Nyolcadik napirend: 

 
„Ady E., Toldi, Vörösmarty utcák fejlesztése" című pályázatról döntés. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
Bere Károly polgármester: A keretszámokat már meghatároztuk, amikor 
elkezdődött a tervezési munka az utcáknak a felújítására. Most kell pontosítani 
az összeget, hogy napokban be tudjuk adni a pályázatot. Megadom a 
gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnökének a szót. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: Korábban már 
született erről döntés, így a bizottság egyhangúlag támogatja a határozati 
javaslatot. 
 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
8/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra, 
„Füzesgyarmaton lévő Ady Endre;- Toldi;- Vörösmarty utcák fejlesztése” 
címen. 
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A beruházás nettó pénzigénye:    98 837 795 Ft 
Az utak fejlesztésének 27%-os Áfa költsége:  26 662 205 Ft 
(Megjegyzés: a pályázat beadásához szükséges tervdokumentáció még a 
25%-os áfát tartalmazza) 
Beruházás teljes pénzigénye (bruttó):   125 500 000 Ft 
Igényelt támogatás összege, 90%:   112 950 000 Ft 
Szükséges önerő, 10%:     12 550 000 Ft 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. A 
pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja. 
A pályázat beadási határideje: 2012. január 30. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Kilencedik napirend: 
 
Bejelentések 
 

1. számú bejelentés: Répaplacc tulajdonjog rendezése 
 
Bere Károly polgármester:Korábban is szavaztunk már erről, akkor az 
inerthulladékot akartuk ott elhelyezni, de erre a célra nem kaptuk meg a Nemzeti 
Vagyonkezelőtől. Most ismét ezt a helyet tartanánk célszerűnek a tűzifa 
elhelyezésére. Jelenleg is fát tárol egy vállalkozó ezen a területen, így az őrzése 
is megoldott lehet, mert megállapodtunk, hogy közösen őrízzük a fát. Ezzel 
rendeződne a tulajdonjoga ennek a területnek. Megadom a szót a gazdálkodási 
és ellenőrzési bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Nincs kérdés, hozzászólás, aki 
elfogadja a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
9/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes 
tulajdonba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Földalapkezelő 
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Szervezethez a füzesgyarmati 0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 m2 területű és a 
Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanra szociális célú tűzifa tárolása és 
elhelyezése céljára. 
 
A tulajdonjog rendezéséig az önkormányzat kéri a térítésmentes 
használatbavétel lehetőségét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezéséhez szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

 
 

2. számú bejelentés: Pig-Trade Kft. kérelme 
 
Bere Károly polgármester: A Pig-Trade Kft. a mezőgazdasági utak fejlesztése 
című pályázaton szeretne indulni és amire pályázatot szeretnének beadni 
önkormányzati tulajdonban van, de ők használják. Tárgyalta a gazdálkodási és 
ellenőrzési bizottság, megadom a szót Koncz Imrének. 
 
Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: Állagmegóvásról van 
szó, az önkormányzatnak nem kerül pénzébe,ezért a bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a kérelmét a kft-nek. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Nincs kérdés, vélemény. Aki 
elfogadja a kft. kérelmét, egyetért a pályázat beadásával, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
10/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIG-TRADE Kft. 
(Ebes, Rákóczi u. 47.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0594 hrsz-ú mezőgazdasági földút felújítására az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (6.130.02.01. jogcímkód 
keretében)  

mezőgazdasági utak fejlesztéséhez támogatási kérelmet nyújtson be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges MVH-s nyilatkozatot írja alá. 
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Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

3. számú bejelentés: Inkubátorház építéséhez terület-összevonás ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséről döntés 
 
Bere Károly polgármester: Az inkubátorház építéséhez földterületek 
megvásárlásáról döntött korábban a képviselő-testület, mely alapján adásvétel és 
csere jogcímén megszereztük a füzesgyarmati  külterület  0416/46,  0416/47, 
0416/48 helyrajzi számú ingatlanokat, mely területeknek a bemutatott változási 
vázrajz szerint az összevonását célszerű kérni a beruházás megvalósítása 
érdekében. Mivel a 0416/46-os hrsz-ból résztulajdont szereztünk, ennek az 
összevonása egy tulajdonközösség megszüntetési szerződéssel történik.  
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Kunos Sándor Füzesgyarmat, József A. u. 
13. sz. alatti lakossal kötött megállapodást határrendezésről, összevonásról és 
tulajdonközösség megszüntetéséről hagyja jóvá és adjon felhatalmazást az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozóan. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, aki elfogadja 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  
11/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett 
inkubátorház építés miatt a füzesgyarmati  külterület  0416/46,  0416/47, 
0416/48 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó és  Kunos Sándor 
Füzesgyarmat, József A. u. 13. sz. alatti lakossal kötött megállapodást 
határrendezésről, összevonásról és tulajdonközösség megszüntetéséről 
jóváhagyja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében 
írja alá és intézkedjen jogi képviselő útján az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésről. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Több bejelentés nincs. Van-e valakinek közérdekű 
bejelentése? 
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Suchné Szabó Edit képviselő: Új törvény lépett életbe, mely szerint a 
bölcsődékben személyi térítési díjat is meg lehet állapítani. Az önkormányzat 
tervezi ez bevezetni?  
 
Bere Károly polgármester: Nem terveztük a költségvetésben, fel sem merült. 
Arról beszéltünk, hogy minél több gyereket kellene felvenni a bölcsődébe, hogy 
a maximális normatívát – 24 főre –  le tudjuk hívni. Most 19 fős a létszám, 
mivel most elég sok gyermek születetett, így van rá esély. A munkaügyi központ 
támogatásával plusz dolgozókat tudtunk biztosítani a bölcsődések ellátására.  
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Az óvodai zajszintméréssel kapcsolatban 
született-e valamilyen eredmény? 
 
Bere Károly polgármester: A szeptemberi ülésen tárgyaltuk, és olyan döntést 
hozott a képviselő-testület, hogy ebben az évben az óvoda drapériákat, egyéb 
hangelnyelő dolgokat fog vásárolni a falra.  
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Nem voltam a szeptemberi ülésen, így nem 
értesültem erről. A Nemzeti Eszközkezelő Társaság létrejöttével várható-e 
segítségnyújtás azoknak az embereknek, akik elveszíthetik az otthonukat, mert 
nem tudják fizetni a törlesztőrészleteket? 
 
Bere Károly polgármester: A Kormányzat megállapodott a Bankszövetséggel, 
felemelték 5 ezerről 25 ezerre az érintett lakások számát. Elsősorban a legalább 
egy gyermeket nevelő családok részesülhetnek ebben, akinek lakáscélú kölcsöne 
van. Azt még nem tudjuk, hogy az önkormányzatnak milyen szerepe lesz ebben. 
Az már biztos, hogy az a bank fogja felajánlani ezt a lehetőséget, akinél a 
tartozás van és ő adja át a Nemzeti Eszközkezelő részére. A devizaadósok április 
15-ig kapnak értesítést a banktól, hogy milyen lehetőségük van, addig várni kell. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Az egész testületi ülést figyelve az a véleményem, 
hogy ez is olyan kérdés volt, ami szociális jellegű és sok embert érint. Nem önös 
érdekek miatt térek erre mindig vissza, hanem a településen élő szociális 
hátrányos helyzetű emberek érdekében. Várhatóan csökkenni fog a lakosoknak a 
jövedelme  az adójóváírás miatt és egyéb megszorítások miatta, várhatóan a 
februári fizetésektől – már akinek van fizetése – az előző évhez képest. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás tavaly 28.500,-Ft volt és ez is lecsökkent 
22.800,-Ft-ra és ezek mellett a problémák mellett nem lehet elmenni. 
Alpolgármester asszony kiállt amellett, hogy kell a dajka néniknek a cafetéria, 
amivel én is egyetértek, mert az élelmezést segíti a családoknak. De el kell 
gondolkodni, hogy a 70, vagy 48 ezer forintból élők, nem beszélve a 22.800 
forintos támogatásból élők hogyan tudnak egészséges élelmiszert vásárolni, 
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hogyan tudnak sportolni. Sétálni valóban lehet, de üres zsebbel, pszichésen, 
mentális problémákkal küzdve ne várjuk el az emberektől, hogy sétálgassanak. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Nem értem képviselő asszony reagálását, mivel a 
hozzászólásomban csak azt akartam elmondani, hogy a szemléleten kell 
változtatni és ez nem anyagi kérdés, nem lehet mindig mindent a gazdasági 
válságra fogni, és a nehéz anyagi helyzetre.  
 
Bere Károly polgármester: Ha konkretizálni akarjuk a dolgokat, akkor tudni kell, 
hogy volt egy lakástámogatási rendszere az Orbán kormánynak, ami megszűnt a 
Medgyesi kormány ideje alatt, a Gyurcsány kormány ideje alatt, 2006-tól 
kiteljesedett a devizaalapú hitelezés és eladósodott az ország. Más országokban 
ezt nem engedélyezték. A 2008-as gazdasági válság  alatt a svájci frank 
megerősödött, Magyarország csődközelbe került mivel a külső adósság is sok és 
az emberek is el vannak adósodva. Most ezzel küzd a kormány 2-3 éve. 
Említette képviselő asszony a segély összegét. A kormány elképzelése az, hogy 
aki tud az dolgozzon, ezért lesz nálunk is több mint 280 ember foglalkoztatva a 
Start közmunka kapcsán. Fontos elképzelés az, hogy a jövedelempótló 
támogatás kevesebb legyen, mint a közhasznú munkavégzés után járó bér, az 
pedig kevesebb legyen mint a minimálbér, ezzel motiválnák az embereket az 
előbbre jutásra. Ez nálunk azt fogja jelenteni, hogy aki tavaly 28.500 forintból 
élt, az 56-57 ezer forintot fog keresni. Hétfőn írom alá a 123 munkaszerződést, 
és most ennyi embert foglalkoztatunk. Ezért tudjuk a szociális kiadásokat 
csökkenteni, tavaly és idén is. Nem látom értelmét, hogy a bejelentések 
napirendnél a szociális helyzetről nyissunk vitát, hiszen úgy látom, hogy minden 
képviselő azon van, hogy a szociális helyzetet javítsa a városban, pártállástól 
függetlenül. Ebben a kérdésben konszenzus van a testületben. Annak pedig 
nincs értelme, hogy a sportolási szokásokat összehasonlítsuk a szociális 
helyzettel, mert sok olyan ismerősöm van, aki rossz szociális helyzetben volt és 
most mégis élsportoló, vagy bejár a sportcsarnokba, mert összedobják rá a pénzt. 
Ez csak az akaraton múlik. Szerintem nem függ annyira össze az egészség és a 
szociális helyzet, valamilyen szinten biztos, de nem így tapasztalom. Sok olyan 
embert ismerek, aki nehéz szociális helyzetben van és mégis sportol, illetve sok 
olyan van, aki jó anyagi helyzetben van és mégsem sportol. Sok függ azon, hogy 
mit látott a családban, a közösségben mit lát, inkább ez határozza meg, mint a 
szociális helyzet. Ezzel a vitát lezárom. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nekünk is volt az autóra hitelünk, senki 
nem mondta, hogy vegyek fel deviza alapú hitelt. Az okozza a bajt mindenkinél, 
hogy a részletek nagyon megemelkedtek. Sokat tett a Bajnai kormány és 
mostani kormány is, bár nem sikerült mert még rosszabb a helyzet, de bízzunk 
benne, hogy kilábalunk belőle. Egyetlen utat látok, ha valakinek munkája van és 
azért normális fizetést kapjon, hogy meg tudja tartani a lakását. Tudomásom 
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szerint az Eszközkezelő elsősorban a fővárosban, a megyei jogú városokban 
fogja megvásárolni a lakásokat, így a vidék megint ki fog ebből maradni.  
Más téma, amit már ősszel említettem, hogy a kerékpárutat, ami az ÁFÉSZ 
ajándékbolt előtti részen kapcsolódik a gyalogosjárdához, meg kellene javítani, 
mert balesetveszélyes olyan rossz állapotban van. 
 
Bere Károly polgármester: Ha jön a jó idő, megcsináljuk. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Meg fogjuk csinálni. De mivel a kerékpárút 
pályázatot megnyertük, ez a szakasz át lesz építve.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több bejelentés, tájékoztatom a 
testületet, hogy a következő ülés február 16-án, csütörtökön 16 órakor lesz. 
Köszönöm a részvételét mindenkinek, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 
tovább a munkát. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
   Bere Károly        Botlik Tiborné  

polgármester   jegyző 
 
 


