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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. február 16-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 Kft. ügyvezetője, Lévainé Homoki Éva 
közművelődési intézmények igazgatója, Balázsi László 
unitárius püspök-helyettes, Török Gergely KLAPI 
gazdaságvezetője. 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 

Bere Károly polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, az ülést 
megnyitom. Vida Imre képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni, 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő. 
A mai ülésre javaslom a 9. számú napirendet zárt ülésen tárgyalni, mivel a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sérthet. Aki egyetért vele kézfelnyújtással 
jelezze. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, a zárt ülésre tett 
javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
22/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 16-
ai ülésére előterjesztett 9. számú napirendet zárt ülésen tárgyalja az Ötv. 12. 
§ (4) bekezdés b) pontja értelmében, mivel annak nyilvános tárgyalása 
sértené az önkormányzat és üzleti partnere érdekeit. 
 
Bere Károly polgármester: Aki a meghívóban szereplő napirendeket 

megtárgyalásra elfogadja, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a 
meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
23/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 16-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
3./Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
4./  A parkolási rendeletet megalkotása 

Előadó: Botlik Tiborné jegyző 
 
5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
6/  A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. 

(VII. 3.)  önkormányzati  rendelet módosítása 
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Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./ A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület és a Lázár Lajos tűzoltó-

gyűjteményének elhelyezésére javaslat 
Előadó: Lévainé Homoki Éva kulturális intézmények igazgatója 

 
8./ Jegyzői állásra pályázat kiírása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 
9./   Bejelentések 
 

 
Bere Károly polgármester: Nem küldtem ki írásban a két ülés között történt 

intézkedéseket, így röviden ismertetem. Január 26-án volt az utolsó testületi 
ülés, azóta főként a most előterjesztett költségvetésen dolgoztunk, illetve a Hotel 
Garával kapcsolatosan Budapesten voltunk tárgyaláson Kovács Márton 
Kastélypark Kft. ügyvezetőjével és Szabó László képviselő úrral. Február 1-jétől 
123 ember dolgozik a Start program segítségével. Az önkormányzat a tegnapi 
napon megkapta a 40 millió forintot a közmunkaprogramra. Nem csak a 
munkabért és a járulékokat támogatja az állam, hanem dologi kiadásokat is. Az 
ítéletidő miatt volt védelmi bizottsági ülés, hétvégén ügyeletet tartottunk, 
folyamatosan takarították a dolgozók az utcákat. A rossz idő miatt a 
rászorulóknak 500 ezer forint értékben vásároltunk tűzifát, amit ki is osztottunk 
lakásonként 3-4 mázsa mennyiségben. Lelassult a közbeszerzés a tűzifával 
kapcsolatban, a hideg miatt viszont most volt szükség a tüzelőre a szociálisan 
rászorulóknak. Ezzel megelőztük, hogy bármilyen tragédia történjen a 
településen a nagy hideg miatt.  
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nincs, rátérünk a 
napirendek tárgyalására. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

Első napirend 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének adom meg a szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a jelentés elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Kérdés, hozzászólás nincs, 
aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
jelentést elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
24/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést – az előterjesztésnek 
megfelelően –  elfogadta. 
 

 
Második napirend 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
 

Bere Károly polgármester: A tavalyi támogatások átvezetésére került sor, 
jó évet zártunk, mivel plusz adóbevételek érkeztek, illetve a 
Belügyminisztériumtól év végén megkaptuk a tűzifára a pénzt, valamint 
hátrányos helyzetű település jogcímén is kaptunk 32 millió forintot. Ezek 
kerülnek most átvezetésre. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
adom meg a szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 2011. évi 
költségvetést hiány nélkül zárta az önkormányzat. A szociális kiadásokat nem 
merítette ki az önkormányzat, az adósságkezelési támogatást, a lakhatási 
támogatást, a rendszeres szociális segélyt sem, aminek az az oka, hogy a 
közfoglalkoztatás révén lettek ezek a juttatások kifizetve. Viszont a 
közfoglalkoztatásnál 30 milliós többlet kifizetés történt tavaly. Az 
adósságcsökkentési támogatást 40 család vette igénybe, ill. 26 van folyamatban. 
A bizottság a költségvetés módosításáról szóló rendeletet egyhangúlag  
támogatja. 
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Nincs kérdés, vélemény, aki 
elfogadja a rendeletmódosítást, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodással a 
2011. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta. 
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(A 3/2012. ( I I .16.) önkormányzati  rendelet – az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Harmadik napirend  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

Bere Károly polgármester: Harmadjára tárgyalja a képviselő-testület az ez 
évi költségvetést, hiszen a koncepciónál, a januári ülésen is tárgyaltuk már, most 
kell pontosítani és elfogadni. Átadom a szót Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezetőnek. 
 

Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A bizottsági ülésen osztottuk ki azt 
az anyagot, ami tartalmazza a közfeladatot ellátó civil szervezetek 
önkormányzati támogatására vonatkozó javaslatot, amit kérünk eredeti 
előterjesztésként figyelembe venni. Minden évben a költségvetési rendelet 
elfogadásakor határozta meg a képviselő-testület, hogy a sportkör az ÖTE és a 
polgárőrség mennyi támogatást kap. Változás az előző évhez képest, hogy 
középtávú tervet kell a képviselő-testületnek határozattal elfogadni a rendelet 
elfogadása előtt. Ez arról szól, hogy 2013-2014-2015. évben milyen adóságot 
keletkeztető ügyletei lesznek az önkormányzatnak, illetve milyen bevétel lesz a 
forrása. A kiadásokat és a fedezetet is törvény szerint kell beépíteni, ezért az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint kérjük elfogadni. Kiosztottuk 
az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót, erről a rendelet-tervezet utolsó 
pontja szól, és látható, hogy az megengedett 90 % helyett januárban 59 %-ra 
teljesültek a kiadások, februárban a mai napig 60 %-ig. A könyvvizsgálói 
jelentésből látható, hogy szakmailag, számvitelileg jóváhagyta a költségvetési 
rendeletet.  
 

Bere Károly polgármester: Úgy gondolom, hogy reális a költségvetés. A 
tavalyihoz képest minden be lett tervezve ebben az évben is. Nem gondolom, 
hogy nagyobb kiadások előfordulnának azon kívül, mint amit beterveztünk. 
Sajnos forráshiánnyal tudjuk elfogadni, de megvan a lehetősége, hogy plusz 
forrásokhoz jussunk ebben az évben is. A központi támogatások csökkentek 
közel 35 millió forinttal, ezt nehéz volt pótolni úgy, hogy lényeges változások ne 
történjenek. Így meg tudjuk tartani a dolgozói létszámot, a cafeteriát meg tudtuk 
tartani, a köztisztviselők részére bruttó 200.000,- forint és 136.500,-Ft a 
közalkalmazottak részére. Eredmény az is, hogy a vállalkozói bevételek az idén 
magasabbak lesznek, pl. a földbányából, a gép-bérbeadásból. Sajnos az általános 
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tartalék kevés, a tavalyi évhez képest csak feleannyi, 10 millió forintot 
terveztünk. Lehetőség lesz az ÖNHIKI-s pályázaton részt venni, a vállalkozói 
bevételek emelkedésére számítunk, illetve a tavalyi évhez képest a helyi adók 4-
5 %-os emelkedésére. Így bízunk benne, hogy nagyobb gazdasági probléma nem 
lesz a városban. Akkor lenne veszélyben a költségvetés, ha kevesebb iparűzési 
adó folyna be, ha az ÖNHIKI-s pályázaton nem nyerünk, vagy ha rossz idő lesz 
és a fürdőben nem lesz bevétel és a tagi kölcsönt nem tudja visszaadni. 
Igyekeztünk mindent megtervezni és reméljük tartható lesz. Megadom a szót 
Koncz Imrének, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének.  
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Elmondta 
polgármester úr, hogy mintegy 30 millió forintos hiánnyal került megtervezésre 
a költségvetés, 10 millió forint tartalék mellett. A városnak adóssága nincs. Ha a 
hiány a többletbevételből nem gazdálkodható ki, akkor az önkormányzatnak 
intézkedési tervet kell kidolgozni, ami alapján az ez évi költségvetés 
nullszaldósra hozható ki. Év közben az esetleges lehetőségeket csak 
hitelfelvétellel lehet megvalósítani. A bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, 
mely szerint az oktatási intézmények támogatása maradjon a tavalyi szinten, de 
ezt a bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal nem támogatta. A költségvetés 
elfogadását 2 igen és 1 nem szavazattal támogatja a bizottság.  
 

Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnöke: A bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja a 2012. évi  költségvetést.  
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság 2 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a 2012. 
évi költségvetést. 
Polgármester úr említette, hogy a szociális segély helyett munkát kapjanak az 
emberek, de ettől függetlenül sok ember rá van szorulva a segélyre is. A 
bizottság 6-7-8 ezer forinttal tud gazdálkodni, ennyivel tud segíteni esetenként a 
rászorulókon.  
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom a költségvetést. 
 

Szabó László képviselő: Sokkal tagoltabb, árnyaltabban kibontott 
költségvetést kaptunk. Így könnyebb lesz a megvalósítás ellenőrzése is.  
 

Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem tudom támogatni a költségvetést, 
mivel forráshiányos, illetve nem tartom indokoltnak, hogy a Kastélypark fürdő 
gazdasági társasággá alakuljon át ebben az évben, a Gara Szállóval kapcsolatos 
tárgyalásokat sem tartom fontosnak. 
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Nem értek egyet azzal, hogy az iskola költségvetését mindig csökkenteni 
akarják, amikor ez egy kötelező feladata az önkormányzatnak. A 
közfoglalkoztatott dolgozók pénztárból kapják a fizetést, miért nem lehet nekik 
is átutalni a számlára, hiszen sok esetben számlára való rendszeres átutalás 
szükséges. 
 

Bere Károly polgármester: Átutalással nem lehet fizetni a 
közfoglalkoztatottaknak, eddig sem lehetett. Számlavezetési díjat kellene fizetni, 
és minden fillér fontos ezeknek a dolgozóknak. A heti kifizetés a munkavállalók 
egy részének előnytelen, a másik részének viszont előnyös. Az átmeneti 
segélyezés esetében könnyítés, hogy minden héten van fizetés. Akik be tudják 
osztani a fizetést, azoknak hátrányt jelent. A Gara Hotellel kapcsolatban úgy 
gondolom, hogy minden füzesgyarmati önkormányzati képviselőnek fontos 
feladatának kell tekinteni, hogy minél előbb fogadni tudja a vendégeket. A 
Kastélypark fürdő esetében ez egy új lehetőséget teremt, hogy átszerveztük 
gazdasági társasággá. Lehet, hogy nem a legjobb megoldás, de bízom benne, 
hogy végül bevételt fog hozni az önkormányzatnak, ha megállapodást tudunk 
kötni a CIB bankkal. Az oktatási bizottsági ülésen is vita alakult ki az iskola 
támogatásával kapcsolatban. Mivel ennek az intézménynek a legnagyobb a 
költségvetési támogatása, ezért logikus, hogy ebből próbálunk lefaragni a 
lehetőségekhez képest. A minimálbér emelés kapcsán 5.6 millió forint hiány 
keletkezett az  intézményben és 8.8 millió forint központi normatíva csökkenés 
is volt, ezért próbáltunk takarékoskodni, de létszámcsökkentést nem kellett 
végrehajtani, illetve a tavalyi szinten megkapták a dolgozók a cafeteriát is.  
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A kompenzáció nem teljesült 
teljes mértékben. 
 

Bere Károly polgármester: Ez a probléma, ezért keletkezett az 5.6 millió 
forint hiány. Írtunk a nemzetgazdasági miniszter úrnak egy levelet, reméljük, 
hogy megkapjuk a kompenzációt. Nem csak nálunk, a kistérségnél is gond ez, 
ill. más önkormányzatnál. Reméljük az év második felében pluszforrásokhoz 
juthat az intézmény.  
 

Koncz Imre képviselő: Ez a költségvetés úgy készült, hogy „legyen meg a 
csatornázás és ússzuk meg ezt az évet.” Ami nem kis dolog lesz, mivel tudjuk, 
hogy elég sok település el van adósodva az országban. A célok közül van amit 
nem támogatok, de a többség vállalható. A képviselő-testület nem kíván 
szerkezeti átalakítást, mivel az iskola állami kézbe fog kerülni, illetve a járási 
rendszer miatt is átalakítások lesznek. Nagyobb célokat nem tudunk kitűzni, 
ezért nem került bele a strand fejlesztése sem. A  következő évi költségvetésben 
lehet majd pl. a strandbővítést betervezni, ami többszáz-milliós költségű, még ha 
az önrésze pár tízmillió forint is. Arra jó ez a költségvetés, hogy a város ne 
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kerüljön adóság spirálba, ne legyen adósságunk és a jövő év hátha másként 
alakul.  
 

Bere Károly polgármester: Én is egyet tudok érteni nagy részt vele, de a 
Hotel Garával mindenképpen foglalkoznunk kell és az is lehet, hogy nem tudunk 
megállapodni a bankkal és akkor nem lesz belőle semmi. Majd a zárt ülésen 
tárgyalunk erről bővebben.  
 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A közfoglalkoztatott dolgozók 
mondták, hogy napi 8 órában dolgoznak, de minden harmadik napon. Kevesebb 
fizetést fognak ezek szerint kapni? Nem szavaztam meg, hogy a Gara Hotellel 
kapcsolatos napirendet zárt ülésen tárgyaljuk, hogy a lakosság értesüljön a 
fejleményekről. Elfogadom a többség döntését, de kérem polgármester urat, 
hogy olyan formában, ami nem sérti az önkormányzat és a bank érdekeit 
tájékoztassa a lakosságot a fejleményekről.  
 

Bere Károly polgármester: A CIB Bank egyik gazdasági társasága 
birtokában van a Gara Hotel. A felszámolási eljárás során a CIB Bank 
visszavette a saját tulajdonába és új feltételeket határozott meg az üzemeltető 
részére, amit az üzemeltető nem tudott vállalni és ezért zárt be a szálloda. 
Három lehetőség van: egyik, hogy valaki megvásárolja, de mivel elég magas a 
vételár erre nem sok esély van a mai gazdasági helyzetben. Másik, hogy találunk 
egy befektetőt, aki üzemeltetné, akinek segítené az önkormányzat a munkáját. A 
harmadik lehetőség, hogy a Kastélypark Kft. bérelné  és az önkormányzat 
működtetné egy olyan gazdasági modellben, hogy a fürdőt és a szállodát együtt 
működtetné. Ennek az lenne az egyik előnye, hogy egy kézbe kerülne a 
városban a turisztika, ezzel az idegenforgalmi adó maximálva lenne. A saját 
gazdasági társaságunknak érdeke lenne, hogy a legtöbb idegenforgalmi adót 
szedje be. Mint minden gazdasági társaságnál, ennek is van veszélye, hogy nem 
tudjuk nyereségesen működtetni. Viszont ha nem sikerül az önkormányzatnak 
nyereségesen működtetni, akkor senkinek nem sikerül, hiszen a gyógyvíz az 
önkormányzaté, közmunkásokat tudunk bevonni. Viszont ehhez a CIB Bankkal 
kellene megállapodni, ennek a részleteiről nyílt ülésen nem tudok tájékoztatást 
adni. Sajnos komoly érdeklődőről nem tudunk, aki működtetné a szállodát. A 
közmunkások a rossz idő miatt dolgoznak ebben a formában, mivel ilyen időben 
nem tudunk nekik munkát adni, mivel mezőgazdasági munkát, út- 
árokkarbantartást ilyen időben nem lehet végezni. 40 fős brigád van ilyen 
karbantartási  munkákra alkalmazva. Felesleges lenne 130 embernek ebben az 
időben kint lenni az utcán, amikor 40 ember is meg tudja oldani az adódó 
munkát most. Reméljük, hogy márciusban be tudják az elmaradt dolgokat 
pótolni. A munkabérüket ez az átcsoportosítás nem érinti.  
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Bere Katalin képviselő: Most meg lehetne oldani a nád vágását a 
városban, amit már máskor is kért a lakosság, ez az idő alkalmas lenne rá és 
most vannak is erre alkalmas dolgozók.  
 

Bere Károly polgármester: Eddig túl hideg volt és sok a hó is. De ennek a 
programnak egyik eleme a csatorna és ároktisztítás, így sor fog kerülni rá.  
 

Bánfi Attila intézményvezető: Az iskola dolgozói nevében köszönöm a 
képviselő-testület pozitív hozzáállását a cefeteriával kapcsolatban.  
 

Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, 
szavazásra bocsátom a előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, amit 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető említett a stabilitási törvény kapcsán, 
mely arról szól, hogy a középtávú tervek alapján ki kell mutatni a bevételeket és 
a kiadásainkat 2013-2014-2015. évre. Aki elfogadja a határozati javaslatot, 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
25/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 2012. évi középtávú tervét, amely 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésének 
megfelelően a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. számú Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján veszi figyelembe saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét. 
 

  BEVÉTELEK  2013. 2014. 2015. 

1. Helyi adóból származó bevételek 255 000 260 000 262 000 

2. Vagyon értékesítés 6 055 2 055 55 

3. Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) 11 685 12 270 12 883 

4. Bírság, pótlék 1 570 1 655 1 732 

  ÖSSZESEN: 274 310 275 980 276 670 
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  KIADÁSOK  2013 2014 2015 

1. Termálfürdő téliesítés hitelének törlesztése 3 577 0 0 

2. Szennyvíz beruházás hitele 8 184 8 184 8 184 

3. 
Útépítés ( Ady, Toldi,Vörösmarty) 
hitel+kamat 

12 595 0 0 

4. Kerékpárút pályázat hitel+kamat 9 893 9 446 0 

  ÖSSZESEN: 34 249 17 630 8 184 

 
A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet 
elfogadása előtt felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Aki a költségvetési rendeletet elfogadja, 

kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 2012. évi költségvetési 
rendeletet elfogadta. 
 
(A 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól – a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
 

Negyedik napirend 
 
A parkolási rendelet megalkotása 
Előadó: Botlik Tiborné jegyző 
 

Bere Károly polgármester: Tulajdonképpen a gépjármű várakozóhelyek 
építéséről és megváltásáról lenne szó, amit rendeletben szabályozunk. Aki 
szeretne a vállalkozásához parkolóhelyet igényelni, annak meg kell váltania ezt. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének, 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen módosító javaslatot fogadtunk el 2 igen és 1 nem szavazattal, mely 
szerint kerüljön ki a rendeletből, hogy az önkormányzat a befolyt összeget 
gépjármű parkolóhelyek építésére fordítja. Összességében a rendeletet 
egyhangúlag  támogatta a bizottság.  
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Bere Károly polgármester: Egyetértek a bizottság javaslatával, valóban 

célszerű ezt kihagyni, ezért erről nem is szavaznánk, kérem eredeti 
előterjesztésként kezelni.  
 

Botlik Tiborné jegyző: Az 5. § (1) bekezdés kimarad a bizottság javaslata 
alapján, valamint az értelmező rendelkezéseknél a d) pont.  
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom a rendeletet. Kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, aki elfogadja a rendeletet, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
rendeletet elfogadta. 
 
(Az 5/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet – a gépjármű várakozóhelyek 
építéséről és megváltásáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Ötödik napirend 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

Bere Károly polgármester: Törvényi változások miatt szükséges a 
vagyonrendeletünk módosítása, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervet kell megalkotni. A Békés Megyei Vízművek Zrt. írt ezzel kapcsolatosan 
egy levelet az önkormányzat részére. Átadom a szót a jegyző asszonynak. 
 

Botlik Tiborné jegyző: Az előterjesztés kiküldése után érkezett meg a 
vízművek zrt. levele, amit most kiosztottunk. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
Alaptörvény szerint az állam és az önkormányzat tulajdonában az alapfeladatok 
ellátáshoz szükséges vagyont nemzeti vagyonként kell kezelni és ennek a 
vagyonnak a besorolásáról kell az önkormányzati rendeletben rendelkezni, 
amennyiben a törvény szerinti kötelezően forgalomképtelen vagyon eddig nem 
így volt a rendeletben. Erre tettünk javaslatot a rendeletmódosításban. Ebbe nem 
kerültek be azok az ingatlanok, amelyek az intézmények működtetéséhez 
vannak rendeltetésszerűen használva, így a közművagyon sem. A vízművek zrt. 
azt ajánlja, hogy a viziközmű vagyont a forgalomképtelen ingatlanok körébe 
sorolja be a képviselő-testület, így maximális védelem alá helyezzük, nem lehet 
jelzálogjoggal, vagy más módon megterhelni. A közfeladatok változnak, ami 
eddig önkormányzati tulajdonban volt és állami tulajdonú vagyonnal 
működtettük, vagy fordítva, hogy az állam működtette és önkormányzati 
tulajdonú vagyont használtunk hozzá, ebben az esetben előfordulhat, hogy 
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törvényi rendelkezéssel a vagyont is ahhoz rendeli, aki működteti. Ha az 
önkormányzat forgalomképtelenné nyilvánítja ezt a vagyont, akkor nem 
fordulhat elő, hogy elvonják az önkormányzattól, ez a lényege a vízművek 
levelének.  
 
(Megérkezett az ülésre Vida Imre képviselő úr, jelen van 9 szavazásra jogosult.) 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
adom meg a szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság a 
vízművek javaslatát nem támogatja, az eredeti javaslatot egyhangúlag javasolja 
elfogadásra. 
 

Bere Károly polgármester: Valószínű az a jó lépés jogilag, hogy nemzeti 
vagyonná minősítjük a vízműveknél lévő vagyonunkat, ezért javaslom, hogy ezt 
fogadjuk el. A határozati javaslatot támogatom. Vitára bocsátom. Érdekes jogi 
kérdés ez, de valószínű, hogy a vízművek megvizsgálta ezt és valószínű nekik 
van igazuk, a legtöbb önkormányzat elfogadta.  

 
Botlik Tiborné jegyző: Nem ártunk vele, ha kiegészítjük a felsorolást 

ezzel.  
 

Bere Károly polgármester: Javaslom, hogy a víziközmű vagyont is 
nemzeti vagyonként kezeljük. Aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze. 
 

Koncz Imre képviselő: Kerüljön bele a forgalomképtelenbe? 
 

Bere Károly polgármester: Igen. 
 

Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen ezt nem támogattuk, hogy 
kerüljön bele. Azt javasoltuk, hogy maradjon ki belőle, ami nem kötelező ne 
kerüljön bele, mivel az önkormányzat bármikor megváltoztathatja. Az is 
felmerült, hogy ami ebbe a csomagba belekerül esetleg államosíthatják, mint 
nem forgalomképes vagyont.  
 

Bere Károly polgármester: Érdekes kérdés, ezt nem tudjuk megmondani, 
hogy kinek lesz igaza. A mostani alaptörvény alapján az önkormányzati és az 
állami vagyon gyakorlatilag egy. A másik részről adja az állam a tulajdont, 
mivel a szociális földprogram alapján kapunk földet, ami most önkormányzati 
kezelésbe kerül és miénk a föld haszna. Mostani tudásunk szerint az a jó döntés, 
ha a viziközmű vagyont forgalomképtelenként kezeljük. Szavaztatom a 
bizottság módosító javaslatát, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyonként 



 13

kezeljük a víziközmű vagyonunkat…. megadom a szót Szabó László képviselő 
úrnak. 
 

Szabó László képviselő: A valós hátsó okot jobban át kellene gondolni, 
mert a forgalomképtelenségnek az oka talán az, hogy a víz és az ezzel 
kapcsolatos műtárgyak, ami forgalomba hozható, komoly értéket képvisel. 
Ennek az értéknek a könnyű forgalomba hozatalát akadályozná meg. Ami 
forgalomképes, az bármikor értékesíthető egy döntéssel. Egy ilyen 
önkormányzati, vagy állami vagyon stratégiailag jelentős vagyont képvisel és ha 
olyan tulajdonba kerül, ami nem a mi érdekünket képviseli az nekünk hátrányos 
lehet. Úgy gondolom, ez lehet a törvényjavaslat igazi szándéka, nem az, hogy az 
állam akarja megszerezni és ezért tőlünk pénzt szerezni.  
 

Koncz Imre képviselő: Attól, hogy forgalomképes, attól még csak a 
képviselő-testület döntésével lehet értékesíteni. Illetve, ha most a 
forgalomképtelen közt szerepel, a képviselő-testület akkor is eladhatja, csak 
előtte hozni  kell egy olyan döntést, hogy forgalomképessé minősíti. Ezért ennek 
a logikának nem sok jelentősége van. Viszont az a törekvés, hogy a vízművek 
állami fennhatóság alá kerüljenek, így annak lehet veszélye, hogy ha nem 
forgalomképes, akkor viszi ezt is a vízművekkel együtt. Ezért nem tudom 
támogatni, hogy bekerüljön a forgalomképtelen vagyontárgyak közzé.  

 
Bere Károly polgármester: Nem tudjuk, hogy melyik a jó megoldás. Egy 

település kiemelt vagyonként forgalomképtelenné minősítette. A Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottságnál nem történt meg ez az átminősítés sem kiemelt 
nemzeti vagyonként, sem mint forgalomképtelen vagyonként. 

 
Szabó László képviselő: Muszáj most dönteni? 
 
Bere Károly polgármester: Most tárgyaljuk a rendeletet.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A törvény azt írja elő, hogy március 1-ig kell 

dönteni az önkormányzatoknak, mely vagyont minősítenek nemzeti vagyonnak 
és ezen belül korlátozottan forgalomképesnek, és forgalomképtelennek. A 
korlátozottan forgalomképes vagyonban volt eddig a közművagyon és az 
intézmények által használt vagyon.  A korlátozottan forgalomképes vagyont 
megterhelni, eladni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. Vagy ha 
eladni akarja, akkor előtte forgalomképessé kell minősíteni. A vízművek kérte 
ezt tőlünk, ezért terjesztettük a képviselő-testület elé.  

 
Bere Károly polgármester: Azt kell eldönteni, hogy kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak tekintjük, vagy nem, a víziközmű-vagyont a rendeletünkben. 
Azt, hogy forgalomképes, vagy nem, arról nem kell dönteni. 
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Botlik Tiborné jegyző: De kell arról is dönteni, mert amit most az 

előterjesztésben forgalomképtelenként kérünk besorolni, abban nem szerepel. 
Nemzeti vagyon kategóriában szerepeltetjük a korlátozottan forgalomképes 
vagyont is, ami most nincs felsorolva, mert nem érint rendeletmódosítást. 

 
Bere Károly polgármester: Módosító javaslat, hogy ne legyen nemzeti 

vagyonként … 
 
Koncz Imre képviselő. Mindegy, csak ne legyen forgalomképtelen 

vagyon. 
 
Bere Károly polgármester: Arról szavazzunk, hogy nemzeti vagyonként 

kezeljük és azt, hogy forgalomképes, vagy forgalomképtelen majd eldönti az 
élet. 

 
Koncz Imre képviselő: Arról kell szavazni, hogy forgalomképes, vagy 

forgalomképtelen. 
 
Bere Károly polgármester: Arról kell szavazni, hogy nemzeti vagyonnak 

minősítsük e, vagy nem, ezt kéri a vízmű.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Ha a korlátozottan forgalomképes vagyonnál 

marad a rendeletben, akkor is a nemzeti vagyon része. 
 
Bere Károly polgármester: Arról kell szavazni, hogy korlátozottan 

forgalomképes, vagy forgalomképtelen vagyonnak minősül-e. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A bizottság azt javasolta, hogy maradjon a 

korlátozottan forgalomképes vagyonnál, polgármester úr azt javasolja, hogy 
forgalomképtelen vagyonként szerepeljen a rendeletben. 

 
Bere Károly polgármester: Aki azt támogatja, amit a bizottság javasolt, 

hogy korlátozottan forgalomképes vagyonként szerepeljen az önkormányzat 
tulajdonában lévő víziközmű vagyon a vagyonrendeletben, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással a bizottság javaslatát elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
26/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
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szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben korlátozottan 
forgalomképes vagyonként szerepeljen az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű vagyon. 

 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja az előterjesztés szerint a 

rendelet módosítását a most elfogadott módosítással együtt, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosítását 9 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadta. 
 
(A 6/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 
29.) önkormányzati rendelet módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 

Bere Károly polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
27/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyontörvényben meghatározott önkormányzati feladatokból a 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megalkotásáról és a 
vagyonpolitikai irányelvekről történő döntést az önkormányzat a 
zárszámadási rendelet elfogadását követően hozza meg. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Hatodik napirend 
 
A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 
3.)  önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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Bere Károly polgármester: A Kormányhivatal kérte, hogy 
módosítsuk a rendeletünket, mivel kizártuk a támogatásból, akinek fő 
tevékenysége az italkimérés és melegkonyhával nem rendelkezik. Mivel 
nem találtunk erre jogi megoldást, ezért kérjük, hogy engedélyezzék 2012. 
július 1-ig a határidő hosszabbítást, hogy addig módosíthassuk a 
rendeletünket. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének adom 
meg a szót. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 

bizottság egyhangúlag  egyetért vele, hogy kérjük a határidő hosszabbítást.  
 
Bere Károly polgármester: Kérdés, vélemény nem hangzott el, aki 

elfogadja, hogy kérjünk a Kormányhivataltól határidő hosszabbítást a 
rendelet módosítására, kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
28/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Békés 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályát, hogy a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 
szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására 
engedélyezzen 2012. július 1-jéig határidő hosszabbítást.   
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése nem tartalmaz megnyitható 
forrást a támogatásra, így a rendeletet alkalmazni nem tudjuk, támogatási 
kérelmet befogadni sem tudunk, így a képviselő-testület törvénysértést nem 
követ el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy 2012. július 1-jéig terjessze elő a rendelet 
módosítását a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 
Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Hetedik napirend 
 

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület és a Lázár Lajos tűzoltó-
gyűjteményének elhelyezésére javaslat 
Előadó: Lévainé Homoki Éva kulturális intézmények igazgatója 
 

Bere Károly polgármester: Két kérelemről van szó, hogy a helytörténeti 
egyesület gyűjteménye hol kerüljön elhelyezésre, illetve Lázár Lajos 
magángyűjteményét ajánlotta fel, hogy az önkormányzat helyezze el. A 
művelődési intézmény vezetőjét bízta meg a képviselő-testület, hogy vizsgálja 
meg a lehetőséget és tegyen javaslatot. Az igazgató asszony a helytörténeti 
egyesület gyűjteményét a Klapka utcai óvodában javasolja elhelyezni, a Lázár 
Lajos gyűjteményét a Szitás Erzsébet Képtár melletti, most szolgálati lakásként 
nyilvántartott épületben. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
tárgyalta  a napirendet.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag,  elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a helytörténeti egyesület gyűjteményének az 
elhelyezését a Klapka utcai óvodában. A Lázár Lajos tűzoltó gyűjteményének az 
elhelyezésével kapcsolatban a jogi viszonyok rendezése után támogatja a 
bizottság az elképzelés megvalósulását.  

 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom elsőként a helytörténeti 

egyesület kérelmét. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogadja az igazgató 
asszony javaslatát, hogy a Klapka utcai óvodában helyezzük el a gyűjteményt, 
kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
29/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csánki 
Dezső Helytörténeti Egyesület gyűjteményének elhelyezésére a 
Klapka utcai óvoda fejlesztő szobáját tartja alkalmasnak. 
 
Mivel az épületet a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működteti, a 
képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a használatba 
adásról – lehetőség szerint –  intézkedjen. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt és az 
egyesület vezetőjét értesítse. 
 
Határidő: 2012. március 2. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Bere Károly polgármester: A másik javaslat, amit az oktatási bizottság is 
javasolt, hogy térjünk vissza rá, amikor a jogi helyzet tisztázódott, mert nincs a 
Lázár Lajos birtokában a gyűjtemény, mivel a szeghalmi múzeumban van. Aki 
ezt elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
30/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lázár Lajos 
magángyűjteményének elhelyezéséről nem dönt, mivel a gyűjtemény 
nincs a felajánló birtokában.  
A tulajdoni viszonyok tisztázása után a képviselő-testület visszatér a 
gyűjtemény elhelyezésének kérdésére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse Lázár Lajost a képviselő-
testület döntéséről. 
 
Határidő: 2012. március 4. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Nyolcadik napirend 

 
Jegyzői állásra pályázat kiírása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 

Bere Károly polgármester: A bizottsági ülés óta annyi történt, hogy a 
jegyző asszony eljuttatott hozzám egy levelet, amit most ismertetek: 
„Tájékoztatom Önöket, hogy 2012. április hónapban az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltöm és az öregségi  nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 
megszerzem, melyre tekintettel kérem, hogy a közszolgálati jogviszonyomat és 
a jegyzői kinevezésemet 2012. április 30-ai hatállyal közös megegyezéssel 
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szíveskedjenek megszüntetni. Füzesgyarmat, 2012. február 15. Tisztelettel: 
Botlik Tiborné” 
Beszélgettünk jegyző asszonnyal és ha nem találunk megfelelő jegyzőt, akkor ő 
vállalja, hogy tovább fog dolgozni, amit ezúton megköszönök. A Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének.  
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság a 
kiírást csak formailag tárgyalta, és azt javasolta, hogy kerüljön még bele a 
„hasonló munkakörben” szöveg, így a szöveg a kiegészítéssel együtt: a pályázat 
elbírálásán előnyt jelent az elmúlt 5 évben önkormányzatnál hasonló 
munkakörben szerzett szakmai, vezetői gyakorlat. A bizottság 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag  támogatja a kiírást formailag. Arról nem döntöttünk, hogy a 
testület írja, vagy ne írja ki a pályázatot.  
 

Bere Károly polgármester: Ha kiírjuk a pályázatot, utána még 
visszatérhetünk arra, hogy elfogadjuk-e a jegyző asszony kérését. Vitára 
bocsátom. 
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A jegyzői állás nem fog 
megszűnni a járások megalakulásával 2013-ban? Muszáj most kiírni a 
pályázatot? 

 
Bere Károly polgármester: Nincs jegyzőválasztási kényszer, csak a jegyző 

asszony betölti a nyugdíjkorhatárt és most ezzel foglalkoznunk kell, mivel kéri a 
felmentését. 

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha jól értem nem biztos, hogy 2013 

után szükség lesz jegyzőre?  
 
Bere Károly polgármester: Megmarad a hivatal vezetőjének a jegyző, csak 

a feladatkör fog átalakulni, mert a hatósági feladatok átkerülnek a járásokhoz. 
2013. január 1-jétől a polgármester választja a hivatalvezetőt és nem a 
képviselő-testület.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Sokunk nevében megköszönöm 

Botlik Tiborné munkáját, sok embernek segített a városban. Azt támogatom, 
amit a jegyző asszony szeretne.  

 
Botlik Tiborné jegyző: Szeretek itt dolgozni és szívesen végeztem eddig is 

a munkámat és a jövőben is, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy most nem 
írja ki a pályázatot, megvárja a január 1-jét. Ha kiírja a képviselő-testület a 
pályázatot és egyből nem tudnak jegyzőt választani, amíg nem sikerül új jegyzőt 
kinevezni, addig segíteni fogom a képviselő-testület és az önkormányzat 
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munkáját. Nem szeretném befolyásolni a testületet, a döntés megkönnyítése 
érdekében írtam meg a kérelmemben, hogy kérem a munkaviszonyom 
megszüntetését és a jegyzői teendők alól a felmentést. Így egyértelművé válik, 
hogy miért kell a pályázatot kiírni. Nem szeretném mindenáron megszüntetni, de 
ha a nyugdíjas kort eléri valaki célszerű, hogy átadja a helyet a fiatalabbaknak.  

 
Bere Károly polgármester: Gondoskodni kell az utódlásról, ezért el kell 

kezdeni ezt a munkát. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha talál a testület olyat aki 

megfelelő, lehet olyat csinálni, hogy majd csak januárban állna munkába.  
 
Bere Károly polgármester: Felmerült bennem is, de két jegyző nem lehet 

egyszerre.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem lenne kinevezve, hanem 

betanulna addig.  
 
Koncz Imre képviselő: Ilyet nem lehet csinálni, ha úgy írjuk  ki, hogy 

május 1-jén az állás betölthető. Esetleg azt lehetne, hogy az állás betöltésének 
határideje közös megegyezés alapján történik. 

 
Szabó László képviselő: Ha az időpontot akarjuk kitolni, akkor nem 

kellene most kiírni a pályázatot. 
 
Bere Károly polgármester: A szavazás eldönti, hogy ki támogatja, ki nem. 

A jegyző asszony dolgozni fog, amíg nem dönt a képviselő-testület máshogy.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy január 1-től 

szeretne jegyzőt választani, akkor nem célszerű most kiírni, mert jelentős 
szervezeti átalakítás következik, valamint a feladatok is változnak a 
polgármesteri hivatalban. Akkor már egy új feladatra kell jelentkezni egy 
hivatalvezetőnek, amit most még nem is tudunk meghatározni, hogy mi lesz. 

 
Koncz Imre képviselő: Akkor már a testület nem választhat jegyzőt.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Mivel jövő évtől a polgármester hatásköre 

lesz, hogy jegyzőt, vagy hivatalvezetőt válasszon és úgy tűnik, hogy a 
képviselő-testület többsége a jelenlegi jegyzőt szeretné még ebben az évben 
foglalkoztatni és a jegyző asszony sem zárkózott el attól, hogy végigvigye ezt az 
évet a mostani struktúra szerint, az a célszerű, ha nem választunk most új 
jegyzőt.  
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Bere Károly polgármester: Nekem jó a munkakapcsolatom a jegyző 
asszonnyal, akár évekig tudunk együtt dolgozni. A testület ezzel lemond arról a 
jogáról, hogy beleszól a jegyző kiválasztásába, ami számomra kedvező. 
Demokratikusan próbáltam ezt a kérdést kezelni. 

 
Bere Károly polgármester: Mondhatja azt a testület, hogy nem májusban, 

vagy év vége előtt szeretne dönteni. 
 
Bere Károly polgármester: A munkatervben benne volt és akkor nem volt 

más vélemény, azért javasoltuk most.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Lehet azt is javasolni, hogy 

vegyük le napirendről? 
 
Bere Károly polgármester: Lehet javasolni, megszavaztatom, hogy ki ért 

egyet azzal, hogy a jegyzői állásra a pályázati kiírást vegyük le napirendről. Aki 
egyetért vele, jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással úgy döntött, hogy leveszi napirendről a pályázati 
kiírást. 

 
H A T Á R O Z A T  
31/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői 
állásra a pályázat kiírását leveszi a napirendről. 
 

 
Kilencedik napirend 

 
Bejelentések 
 
1. számú bejelentés: Füzesgyarmati Sport Klub kérelme 
 

Bere Károly polgármester: A Füzesgyarmati Sportkör kérelme, mely 
szerint a sportpályán öltözőt és kiszolgáló helyiségeket építsünk a társasági 
adókedvezményből. Ahhoz kér önkormányzati támogatást a sportkör, hogy 
megtervezzük az épületet. Egyébként a költségvetésben már be van tervezve. 
Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 

Koncz Imre a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel benne 
van a költségvetésben, ezért támogatja a bizottság egyhangúlag a kérelmet. Arra 
kértük a polgármester urat, hogy a KUKA Kft. szándékai felül érdeklődjön 
polgármester úr, mivel nélkülük ez nem működik.  
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Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatja a 
kérelmet, hasonló feltételekkel, mint amit a gazdálkodási bizottság elnöke is 
említett. 
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Mivel nincs kérdés, 
hozzászólás aki elfogadja a Füzesgyarmati Sport Klub kérelmét jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
kérelmet elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
32/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Füzesgyarmati Sport Klub kérelmét elfogadja. 
 
A sportpálya területén öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezési 
költségeire a 2012. évi költségvetésében 1.500.000,-Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
2. számú bejelentés: Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújításra támogatás kérése 
 

Bere Károly polgármester: Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújításra lehetőség van támogatást kérni a központi költségvetésből. 
A sportcsarnok felújítását szeretnénk ebből a támogatásból megvalósítani az 
oktatási intézménnyel közösen. A gazdálkodási bizottság elnökének adom meg a 
szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Nem lehet még 
tudni, hogy mekkora lenne az önrész, kb. 10, vagy 20 % kell hozzá. A bizottság 
egyhangúlag támogatta, hogy kérjünk támogatást. 
 

Bere Károly polgármester: Legutóbbi információ szerint 10 % lesz az 
önerő. 

 
Bere Katalin képviselő: Ha az iskola állami tulajdonba kerül, utána mi 

lesz a sportcsarnokkal? 
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Bere Károly polgármester: Még nem lehet tudni. 
 
Bánfi Attila intézményvezető: A tavalyi kiírás szerint ez nem befolyásolja 

a pályázatot. Akkor lenne probléma, ha nem állami fenntartásba kerülne. 
 
Koncz Imre képviselő: Ha pályázunk, ezzel az önkormányzat 

szándéknyilatkozatot tesz, hogy szeretné a sportcsarnokot megtartani a város. 
 
Bere Károly polgármester: Mindenképpen a városban marad a létesítmény 

és minél korszerűbb, annál jobb annak, aki használja. Az önkormányzatnak kell 
beadni a pályázatot – ezt rosszul írtuk az előterjesztésben, nem az iskola adja be 
–  és az intézmény a költségvetési megtakarításából finanszírozza a saját erőt.  

 
Bánfi Attila intézményvezető: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy 

nem látom a fedezetét az önerőnek az intézmény költségvetésében, hogy meg 
tudnánk takarítani. De mindent meg fog tenni az intézmény, hogy 
kigazdálkodjuk.  

 
Bere Károly polgármester: Igen elhangzott, de úgy gondolom, hogy ki 

tudjuk gazdálkodni mindenféleképpen.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az is 

elhangzott, hogy nem akarjuk az intézményt lehetetlen helyzet elé állítani, ha 
szükséges az önkormányzat be fog segíteni, ezt hallgatólagosan így vettük 
tudomásul.  

 
Bere Károly polgármester: Ha sikerül plusztámogatást szerezni a 

munkabér kompenzáció kapcsán, akkor az lehetne a fedezete. Aki támogatja, 
hogy pályázzunk iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, 
felújításra, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a 
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
33/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet nyújt be a sportcsarnok felújítására az „Iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra” címen elkülönített 
központosított előirányzatból. 
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A pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a Kossuth 
Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény vezetőjét.  
 
A tervezéssel és előkészítéssel kapcsolatos költségeket, az önerőt az 
intézmény 2012. évi költségvetéséből biztosítja az önkormányzat.  
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje: kiírás szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 

 
3. számú bejelentés: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmények kérelme TIOP-os pályázat beadásához 
 

Bere Károly polgármester: A Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmények pályázatot szeretne beadni a TIOP – 1.2.3-11/1 
kódszámú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – 
„Tudás-expressz” pályázatára. 100 %-os támogatottságú, nem kell hozzá önerő.  
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 2 
igen és 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra. 

 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ki írja meg a pályázatot, az 

nem kerül pénzbe? 
 
Bere Károly polgármester: Megírja az intézmény saját magának és így 

nem kerül plusz pénzbe, vállalja az intézményvezető ezt a feladatot.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, a C10-es pont 
értelmezésében intézményvezető asszony segített. A bizottság 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag  támogatja a pályázat beadását.  

 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás aki egyetért a 

pályázat beadásával kézfelnyújtással 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  
34/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot 
adjon be a TIOP – 1.2.3-11/1 kódszámú Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” pályázatra, 
mely vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amely a projekt 
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét 
akadályozná. 

A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás 
felhasználására vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és 
betartja. 

 
Határidő: pályázat beadására 2012.március 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 

 
 

4. számú bejelentés: Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények kérelme TÁMOP-os pályázat beadására 

 
Bere Károly polgármester: Szintén a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmények adta be a kérelmet, ezt most osztottuk ki az ülés 
előtt. Megkérem az intézmény igazgatóját, hogy egészítse ki az írásos anyagot. 
 

Lévainé Homoki Éva HKVKKI igazgatója: Ez egy TÁMOP-os pályázat, 
szintén 100 %-os támogatottságú, de szükség van a fenntartó elvi támogatására. 
Az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg az „Építő közösségek 3. ütem” „A 
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című a pályázati kiírás. 
Azt kérjük a fenntartótól, hogy a megvalósításban támogasson bennünket, illetve 
a fenntartási időszakban (5 évig) a szolgáltatási tevékenység folytatása, 
szervezeti átalakítás esetén is, az intézményben megvalósulhasson. Maximum 
30 millió forint az elnyerhető támogatás.  

 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A projekt keretében elszámolható 

menedzsmentköltség 10 %, rezsi, irodaszerek, stb. 7 %. Ezt az intézmény tudja 
finanszírozni? 
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Lévainé Homoki Éva igazgató: Igen, mivel elszámolható a pályázatban.  
 
Koncz Imre képviselő: Nem tudom, hogy miről szól ez, mit lehet 

megvalósítani?  
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Pl. a kézműves egyesületünknek lehetne 

tréningeket tartani, iparrá tenni a tevékenységüket a pályázati pénz segítségével.  
 
Koncz Imre képviselő: Ha a pénzt az első évben elköltjük, utána még 

négy évig mit fognak csinálni? Vagy felvállalják, hogy négy évig utána ingyen 
csinálják? Ha nem csinálják a pályázati pénzt vissza kell fizetni. Az intézmény 
biztos nem vállalja, hogy oktasson. Az egyesülettel kell szándéknyilatkozatot 
aláíratni, hogy az önkormányzati támogatás fejében vállalják, hogy ők ezt 4 évig 
csinálni fogják.  

 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Szerepel a pályázatban, hogy mennyi 

foglalkozást, bemutatót, kiállítást kell tartani. A pályázatból finanszírozzuk a 
kézműves egyesület mindenféle tevékenységét.  

 
Koncz Imre képviselő: 5 évig? 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Ezt jelenti a fenntarthatóság.  
 
Koncz Imre képviselő: Első évben fizetjük, utána 4 évig ki fizeti?  
 
Lévainé Homoki Éva: Nem költjük el első évben az összes pénzt. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Meddig kell elszámolni a pénzzel? 
 
Lévainé Homoki Éva: Az utolsó megvalósítás után, az utolsó számlával. 

Ha a fenntartási idő 5 év, akkor kell elszámolni.  
 
Koncz Imre képviselő: Ezek szerint a kézműves szakkör évente 

benyújthat számlát, ennek az összegnek a terhére. 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Igen. 
 
Szabó László képviselő: A már meglévő hagyományőrzéssel, vagy 

kézműves tevékenységgel foglalkozó egyesületnek a tevékenységét segítené ez a 
pályázat, eszközökkel, oktatással. Amivel később önfenntartó lehet a támogatott 
egyesület, iparszerűvé válhat, eladhatja a termékeit. Sok helyen fizetünk mi is 
azért az ország minden táján, amit az ott élő emberek készítenek, akár hobbi 
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szinten, csak kedvtelésből, de akár némi jövedelemszerzés miatt is. Minél 
nagyobb az idegenforgalom, annál több bevételt lehet ebből a tevékenységből 
szerezni. Arra kell rájönni, hogy mi az a tevékenység, amit már tudunk, mert 
megtanultuk az elődöktől és ami esetleg pénzt ér. Erre nagyon jó lehetőség lenne 
ez az oktatás. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester: Van rá jó példa Borsodban, pályázati pénzből 

oldották meg, hogy a cigányság a kézműveseiktől megtanulta a kosárfonást, 
iparművész segített nekik továbbfejleszteni a tudásukat és ma már Bécsbe viszik 
a termékeiket, a vesszőből készült laptoptáskákat. Olyan szintre emelték a 
tevékenységet, hogy több embernek munkát ad. Természetesen erre képezni kell 
az embereket, nálunk a kézműves egyesületben két oktató is van, ezért van 
értelme ennek. El kell jutni egy szintre, utána folyamatosan keresni kell a piacot 
a termékeknek.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A helybeli szervezeteket kellene 

megtámogatni, ezzel magasabb szintre juthatnának. Példa erre az is, hogy az 
iskola egy TÁMOP-os program támogatásával vett egy égetőkemencét és 
nagyon szép dolgokat tudnak a gyerekek alkotni. Működik nálunk a zene, tánc, 
drámajáték, színjátszás, bábjáték a művészeti iskolával összekapcsolva, de nem 
tudnak önfenntartók lenni, mivel nem szedhetnek belépőt az eladásukon, mert 
adószám kell hozzá.  

 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Alkotó tevékenységnél nem kell adót 

fizetni, elég ha számlával rendelkeznek.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Támogatom a pályázat beadását, 

mert sok mindent meg lehetne valósítani.  
 
Lévainé Homoki Éva: A helyben élő kézműveseinknek jövőt tudnánk 

biztosítani, turisztikai szempontból is jelentős lenne, mindenképpen egy 
fejlődést eredményezne a város életében.  

 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja a pályázat beadását 

kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  támogatja a pályázat beadását. 

 
H A T Á R O Z A T  
35/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot 
adjon be az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP-3.2.3/A-11/1 



 28

kódszámú, az „Épít ő közösségek 3. ütem – A) közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című pályázati 
kiírásra, mely 100 %-os vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósítását követően – a fenntartási 
időszakra vonatkozóan –  a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti 
átalakítás esetén is garantálja, melyet a vonatkozó alapdokumentumaiban 
megjelenít és érvényesít. 

 
Határidő: pályázat beadására 2012. március 14. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 
 

 
5. számú bejelentés 

 
Bere Károly polgármester: Pályázati lehetőség várható a közbiztonság 

növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására, melyből közbiztonságot növelő 
fejlesztéseket fognak támogatni. A térfigyelő rendszerre gondoltunk, hogy erre 
kellene pályázni. Valószínű, hogy itt is 10 %-os önerő szükséges és valószínű 
kérelem alapján fog megtörténni a támogatás. Ha eldönti a testület, akkor ahogy 
kiírják azonnal be tudjuk adni a pályázatot, a következő testületi ülés csak 
március végén lesz. Egyik része a térfigyelő rendszer kiépítése, a másik hogy a 
polgárőrséggel együtt le tudnánk cserélni a terepjárót, ha beleférne a 
költségekbe.  

 
Koncz Imre képviselő: Ha 10 milliót lehet nyerni, ebből nem sok kamerát 

lehet venni. 
 
Bere Károly polgármester: Tudomásom szerint 2-3 millióból meg lehet 

oldani.  
 
Koncz Imre képviselő: A kábel kerül sokba, nem a kamera. 
 
Bere Károly polgármester: Ki van építve a kábel Szeghalom és 

Füzesgyarmat között.  
 
Koncz Imre képviselő: A szeghalmi rendőrségre fut be az adat, ezért a 

fenntartási költség sem lesz kevés, mert karbantartani kell a berendezéseket, 
szoftvert kell módosítani. Gondolom a fogadó részét is nekünk kell 
megcsináltatni és fenntartani. 
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Bere Károly polgármester: Nem nekünk kell, már ki van alakítva a 
rendőrkapitányságon, sok településen már működik, Szeghalmon is. 

 
Koncz Imre képviselő: Szerencsére Füzesgyarmaton nem jellemző a 

bűnözés. Azt támogatom, hogy a polgárőrség cserélje le az autóját.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Támogatom a terepjárót is, de a térfigyelő 

rendszert nagyon fontosnak tartom közbiztonsági szempontból. Bucsán, 
Körösladányban, Szeghalmon is van, csak nálunk nincs és emiatt 
megnövekedhet a bűnelkövetések száma. Visszatartó ereje van a kamerának.  

 
Szabó László képviselő: Volt már szó erről korábban, hogy legalább a 

városba vezető utakat és a központot jó lenne ellátni kamerával, ami ma már kb. 
150 ezer forintért kapható. Megelőzés szempontjából és felderítés 
szempontjából is szükséges lehet. 

 
Bere Károly polgármester: Nem sok remény van rá, hogy megnyerjük ezt 

a pályázatot, mivel közbiztonsági szempontból nem indokolt, de meg kell 
próbálni. 

 
Koncz Imre képviselő: Az anyagban nincs szó a terepjáróról.  
 
Bere Károly polgármester: Nem egy klasszikus pályázatról van szó, nem 

jelent még meg a feltételrendszer, egy általános felhatalmazást kérnénk, hogy 
amikor lehetőség lesz rá, akkor elkészíthessük a pályázatot, ami Füzesgyarmat 
közbiztonságát fejleszti és ebbe a terepjáró is beletartozik és a kamera is. 
Valószínű 10 % önerő szükséges hozzá, ezért ne kelljen rendkívüli ülést 
összehívni, azért terjesztettük most elő. Szerintem, ha lesz lehetőség, meg kell 
próbálni, nem elsődlegesen a kamerarendszert. Aki támogatja a javaslatot 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
36/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 5. melléklete 13. c) pontja alapján az 
önkormányzatokért felelős miniszter által „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” tárgykörben kiadásra kerülő rendelet alapján, 
Füzesgyarmat város közbiztonságának fejlesztése érdekében. 
  
A pályázathoz szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 
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A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, bejelentés? 

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A kertészetről szeretnék hallani 

tájékoztatást, a paradicsomtermesztéssel mi történt ebben a nagy hidegben? 
 
Bere Károly polgármester: A paradicsomtermesztés január elején 

befejeződött, megtámadta egy gombabetegség, ezért a növények elpusztultak. 
Most retek, hagyma és paprika van a fóliában.  

 
Vida Imre képviselő: Március 4-én kich-box megyei diákolimpia lesz a 

sportcsarnokban, minden érdeklődőt vár az egyesület.  
 
Bere Károly polgármester: Holnap lesz egy vállalkozói fórum, amiből 

hagyományt szeretnék teremteni, hogy a költségvetés elfogadását követően a 
vállalkozókkal egy koccintással egybekötött beszélgetést szervezzünk meg. A 
TV-n keresztül is értesítem erről az érdeklődőket. Holnap 5 órakor és várom a 
képviselő-testület tagjait is. Február 23-án a sportcsarnokban, 5 órakor lesz a 
szennyvízprogram ünnepélyes projektindítása, valamint a víziközmű társulás 
akkor tartja a közgyűlését, akkor ismertetjük a csökkentett közműfejlesztési 
díjakat. a következő testület ülés március 29-én lesz, ill. március 15-én ünnepi 
testületi ülés. Február 26-án az unitárius templomban a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából minden érdeklődőt vár az unitárius egyház. 
Más bejelentés nincs, a nyílt ülést bezárom, a képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja a munkát. 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  

polgármester        jegyző 
 
 

 


