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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. március 29-én 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, Sáriné Péli Márta KLAPI 
intézményegység-vezető, Kastélypark Kft. ügyvezetője, 
Lévainé Homoki Éva közművelődési intézmények 
igazgatója, Szabó Lászlóné ESZI tagintézmény-vezető,  

 
Napirendhez meghívottak: Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó, Török 

Gergely KLAPI gazdaságvezetője. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 

Bere Károly polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, az ülést 
megnyitom. Suchné Szabó Edit képviselő asszony jelezte, hogy később fog 
érkezni, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő. 
A mai ülésre javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, aki 
egyetért vele kézfelnyújtással jelezze. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a napirendre  tett javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
41/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 
29-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi 

zárszámadási rendelet elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
2./ A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
3./   Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról 

szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
4./    Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat 

benyújtásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
5./   A civil szervezetek önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról 

szóló szabályzat módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
6./  Rendeletmódosítások 

- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

- Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) 
önkormányzati rendelet módosítása 

- A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
   Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./   Beszámoló az adósságkezelésről és tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő 

létrejöttéről és működéséről 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
  Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó 
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8./   Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatokról 
       Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Bánfi Attila 

intézményvezető 
 
9./    Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
10./    A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 

igazgatói állására pályázat kiírása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  
11./  Bejelentések 
 

1. Békés Megyei Vízművek Zrt. megkeresése a csatornarákötések 
ösztönzésére szolgáló kampány indítására 

 Előadó: Bere Károly polgármester Botlik Tiborné jegyző 
2. Vízterhelési díj megállapítására egyetértési jog gyakorlásáról döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
3. A Békés Megyei Önkormányzat által közös földgázenergia beszerzésről 

tájékoztató 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

4. A Füzesgyarmati Borostyánkert Otthon önkormányzati fenntartásba vételi 
lehetőségének megtárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester 

5. Füzesgyarmat város helyi fenntarthatósági programjának elfogadása 
     Előadó: Bere Károly polgármester 

1. Bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 

Bere Károly polgármester: Elég sok mindent felsoroltam a két ülés közti 
munkámmal kapcsolatban. Kiemelném, hogy a szennyvízberuházás konkrétan 
elindult, elkezdődött a tényleges munka. A mostani ütemterv alapján 
novemberre az egész városban földbe fognak kerülni a szennyvízvezetékek. A 
kivitelezési munkákat 2013. áprilisig kell elvégezni, de reméljük, hogy a 
földmunkákkal a tél beállta előtt végezni fognak. A Gara Hotel kérdése is sok 
embert érdekel, a héten is folytattam tárgyalásokat, volt itt egy befektetői csapat. 
A jövő héten Budapesten újabb egyeztetésekre kerül sor, remélem minél előbb 
eredménnyel zárul. Amíg van rá remény, hogy lesz befektető addig az 
önkormányzat nem akar belépni aktívan, de a Munkaügyi Központ vezetőjével 
tárgyaltam támogatási lehetőségekről, viszont ha lesz befektető, az 
önkormányzati igényt visszavonjuk. Van-e kérdés? 
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Szabó László képviselő: Az Utazás 2012. kiállítás sajtótájékoztatójáról 
kérnék bővebb tájékoztatást. 
 

Bere Károly polgármester: A Tourinform Iroda szervezésében minden 
évben részt vesz Füzesgyarmat és a kistérség is ezen a kiállításon. Egy 5 perces 
tájékoztatóban ismertettem a kistérség és Füzesgyarmat nevezetességeit. Jövő 
évben valamilyen látványos elemet kellene beépíteni, amire a sajtó is felfigyel. 
Ötletként felmerült, mert más település már csinálja, hogy aki részt vesz a nyári 
rendezvényünkön annak a szerződésébe beleírnánk, hogy vegyen részt ezen az 
utazás kiállításon is év elején, erre jobban odafigyelne a média. Néhány éve egy 
makettet készítettünk, ami akkor figyelemfelhívó volt. 
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Március 23-án találkozott 
polgármester úr Németh Lászlóné miniszter asszonnyal. A tárgyalásokról 
szeretnék kicsit bővebben hallani.  
 

Bere Károly polgármester: A legfontosabb a GVOP szélessávú internet-
hálózat fejlesztésével kapcsolatos elszámolás kérdése volt, amit megörököltem, 
mint kistérségi elnök. Felmondták a szerződését a pályázatnak, ami azt jelenti, 
hogy a kistérségnek kb. 120 millió forintot kellene visszafizetnie a 
szabálytalansági eljárások miatt. Ez a szabálytalanság Szeghalmon egy kb. 300 
méteres szakaszt érint és azt kértem a miniszter asszonytól, hogy állapítsák meg, 
hogy az erre a szakaszra eső részt kelljen visszafizetni. Ha az egészet vissza 
kellene fizetni, akkor Füzesgyarmatnak is vissza kellene fizetni kb. 15 millió 
forintot. A kivitelező céggel is tárgyaltam, akit perelni kell a kistérségnek, ha a 
szabálytalansági eljárás végképp bebizonyosodik, hogy közös teherviselésről 
meg tudjunk állapodni. A fürdőfejlesztésről is tárgyaltam a miniszter 
asszonnyal, de legalább egy éves működésének lenni kellene a kft-nek, hogy 
pályázni tudjon, ennek a megváltoztatására is lobbiztam. Az energiapark 
program megvalósítása is fontos lenne számunkra, ezért újabb kormányzati 
segítséget szeretnék elérni, hogy ez megvalósulhasson. Ezek után rátérünk az 
első napirendre. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

Első napirend 
 

        Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi 
zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

Bere Károly polgármester: Megadom Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezetőnek a szót. 
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Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A zárszámadási rendelettel egy 

időben az Államháztartás felé is el kell számolnunk a 2011. évről, ami most egy 
időben zajlik, mivel előre hoztunk egy hónappal az önkormányzati 
zárszámadást. Még tegnap is változtak a számok, a szociális normatívából 62 
ezer forint visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, ezért az önkormányzat 
pénzmaradványa. A zárszámadási rendelet 4. §-a tartalmazza a 2011. évi 
pénzmaradványt, ami 33.110.507,-Ft-ra változik, ezért kérem eredeti 
előterjesztésként efogadni. A másik napirendi pontnál is változik a 
pénzmaradvány összege, amit helyi adóból kell pótolni. Az 552.000,-Ft helyett 
614.000,-Ft-ot kell pótolni emiatt a normatíva visszafizetés miatt. A 
zárszámadási rendelet 7. sz. tájékoztató táblájával kapcsolatban, ahol a civil 
szervezetek támogatása szerepel, egy elírás történt, mert az unitárius egyházhoz 
lett feltüntetve az alpolgármester asszony által a református egyház 
támogatására felajánlott tiszteletdíjának 5 %-a. A táblázat ezért módosul úgy, 
hogy az unitárius egyháznál a helyes összeg 228. 390.-Ft, a  református 
egyháznál 514.300,-Ft. Ezt is kérem eredeti előterjesztésként elfogadni.  
 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 
az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság együttes ülésen tárgyalta a 
napirendet. Kérem a szociális bizottság elnökét ismertesse a két bizottság 
javaslatát.  
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Mindkét bizottság elfogadásra javasolta a napirendet. Több kérdés 
elhangzott a táblázatok adataival kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy 
jobban segítené a képviselői munkát, ha a szöveges beszámoló részletesebb 
lenne.  
 

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

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A költségvetési 
rendelet módosításakor ezzel az anyaggal már találkoztunk, ha nem éppen ebben 
a formában is. A bizottság a beszámolót és a zárszámadási rendeletet is 
egyhangúlag  elfogadásra javasolta. 
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Tájékoztatnám a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról a képviselő-testületet és a 
lakosságot. Lakásfenntartási támogatás 828 db, adósság-csökentési támogatás 61 
db, ápolási díj méltányosságból 3, átmeneti segély 507 család, 696 esetszám, 
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rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 287 család, 1191 esetszám, babaérkezési 
támogatás 19 esetben, fiatal házas támogatás 3 db, szemétszállítási 
díjkedvezmény 128 db. Megköszönöm a bizottság és a szociális csoport 
munkáját, kiemelve Homoki Imréné munkáját, aki most nyugdíjba megy és 
átadja a stafétabotot. Nyugdíjba vonulása alkalmából jó egészséget és boldog 
nyugdíjas éveket kívánok neki egy idézettel: „Elmúlt mint száz más pillanat, s 
tudjuk még is múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.” 
 

Bere Károly polgármester: Megköszönöm a tájékoztatást, ill. a szép 
szavakat. 
Mivel nincs kérdés, vélemény aki elfogadja a beszámolót kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
42/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 

Bere Károly polgármester: Aki a 2011. évi zárszámadási rendeletet 
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
zárszámadási rendeletet elfogadta. 
 
(A 7/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetésének 
zárszámadásáról, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Második napirend 
 
 A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

Bere Károly polgármester: A számszaki változást kérem szíveskedjen 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető ismertetni. 
 

Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az iparűzési adónál 552.000,-Ft-ot 
helyezünk a 2012. évi költségvetésbe a pénzmaradvány kieső részére. Az 
előterjesztésben még 552 ezer szerepel, de  614.000,-Ft a valóságban. 
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Bere Károly polgármester: Megadom a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének a szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az iskolának és 
a polgármesteri hivatalnak van pénzmaradványa. A bizottság egyhangúlag  
támogatja a felhasználás elfogadását, a rendelet módosítását.  
 

Bere Károly polgármester. Aki elfogadja az előterjesztésnek megfelelően a 
2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (II.16.)önkormányzati rendelet 
módosítását kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
A 8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet – a 2012. évi költségvetésről 
szóló 2/2012. (II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
 

Harmadik napirend  
 
       Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról 

szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
 

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

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Más 
véleményem volt, mint ami a szociális bizottsági ülésen elhangzott, mert 
véleményem szerint túl hosszú a szöveges beszámoló. Természetesen ettől 
függetlenül a bizottság egyhangúlag  elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 

Bere Károly polgármester: A törvényi előírásoknak meg kell felelni, ez lett 
beépítve a rendeletbe. Van-e kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, aki elfogadja a rendeletet kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a       
költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról szóló 
rendeletet elfogadta. 
 
(A 9/2012. (III. 29.)önkormányzati rendelet a költségvetési és zárszámadási 
rendeletek tartalmának meghatározásáról a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Negyedik napirend 
 
        Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat 

benyújtásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
Bere Károly polgármester: A költségvetés elfogadásakor jeleztük, hogy 

forráshiánnyal fogadjuk el a város költségvetését, ezért próbálunk meg külső 
forrást keresni, az ÖNHIKI-s pályázaton részt venni. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság elnökének adom meg a szót. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel plusz 
bevételi lehetőség, így a bizottság egyhangúlag támogatja a támogatási igény 
benyújtását. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, 
aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
43/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján 
(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására. 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei 
önkormányzati tartalékról és az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő  nyilatkozatot 
teszi: 

I.        Települési önkormányzat lakosságszáma: 6 029 fő. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 

2012. évben ilyen jogcímen 251 000 ezer forint összegű 
bevételt tervez. 

III.  Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendeletét 32 813 
ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el. 
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IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
 

Ötödik napirend 
 
        A civil szervezetek önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról 

szóló szabályzat módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

Bere Károly polgármester: A jogszabályi változok miatt módosítani kell a 
szabályzatot. Bizonyos szervezetek, egyházak, szakszervezetek a szabályzat 
alapján nem támogathatóak. Ennek a megoldására készült előterjesztés, hogy a 
bizottság javaslata alapján egyedi döntéssel a képviselő-testület támogathatja 
ezeket a kérelmeket is. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
tárgyalta a szabályzatot, átadom a bizottság elnökének a szót. 
 

Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  a szabályzatot elfogadásra 
javasolja az ott elhangzott apró módosításokkal. 
 

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

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ügyrendi 
szempontból vizsgáltuk és egyhangúlag  elfogadásra javasolta a bizottság. 
 

Botlik Tiborné jegyző: Az oktatási bizottság elnöke utalt rá, hogy 
módosítási javaslatok hangzottak el, azokat ismertetem. Kérem eredeti 
előterjesztésként vegye figyelembe a képviselő-testület. A szabályzat 2. 
pontjában az (1) bekezdés első mondata helyesen így szól: „A szabályzat hatálya 
alá tartoznak azon alapítványok, illetve legalább 10 főt elérő taglétszámmal 
rendelkező civil szervezetek….  A 4. pontban a „Nem támogatható és 
számolható el: saját rendezvényen tagjaink étkezésére szóló számla. Erről a 
törvény is rendelkezik. Valamint a c) pontnál „Nem támogatható az a szervezet, 
mely a megvalósítandó programhoz önerővel nem rendelkezik, mely az éves 
költségvetésének 10 %-ánál kevesebb összeg nem lehet.”  
Ennyi módosítással javaslom a szabályzatot elfogadásra.  
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Bere Károly polgármester: Alpolgármester asszony segítségével került 
kidolgozásra a szabályzat, ami a törvényi előírásoknak megfelelően készült el. 
Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki elfogadja a civil szervezetek 
önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról szóló szabályzatot 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a szabályzatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
44/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 
és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot - a 
mellékeltek szerint - jóváhagyja. 
 
Felkéri a támogatások odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottságot, hogy a hatályba lépést követően a szabályzat 
rendelkezései figyelembevételével járjanak el. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

 
 

Bere Károly polgármester: Most került kiosztásra a bizottság javaslata, 
hogy a felsorolt szervezeteket, egyházakat, akiket a szabályzat hatálya nem 
érint, a képviselő-testület egyedileg támogassa. Ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki elfogadja, hogy a képviselő-testület az 
előterjesztés szerinti összeggel támogassa az egyházakat, szervezeteket 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az 
előterjesztett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
45/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az 
alábbi támogatást biztosítja a 2012. évi költségvetésének a terhére: 
 
1. Unitárius egyház  100.000,-Ft 
2. Református Egyház  400.000,-Ft 
3. Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület   600.000,-Ft 
4. Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság 
     Továbbtanulásáért Közalapítvány 350.000,-Ft 
5.  Pedagógusok Szakszervezete 200.000,-Ft 
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6.  Közalkalmazottak Szakszervezete 200.000,-Ft 
 7.  Polgárőr Közhasznú Társaság   600.000,-Ft 

8.  Füzesgyarmati Sport Klub                                      4.500.000,-Ft 
9. Hegyesi Kick-box Sport Egyesület        400.000,-Ft 
10. Ösvény Esélynövelő Alapítvány  100.000,-Ft 
11. Híd a Jövőért Egyesület 150.000,-Ft 
12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                  2.000.000,-Ft 
 
 

Hatodik napirend 
 
Rendeletmódosítások 

- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

- Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) 
önkormányzati rendelet módosítása 

- A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
   Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 

Bere Károly polgármester: A Kormányhivatal törvényességi felhívással 
fordult a képviselő-testület felé, hogy a rendeleteinket módosítani szükséges. 
Ezek lettek most előterjesztve. Ügyrendi szempontból a gazdálkodási bizottság 
tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 
rendeletmódosítások törvényességi észrevétel miatt kerültek módosításra, ezért a 
bizottság minden rendeletmódosítást elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.  
 

Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A szociális rendeletet megtárgyalta a bizottság és egyhangúlag  
elfogadásra javasoltuk. Viszont kérem, hogy a lakosság tájékoztatása céljából 
ismertessük, hogy mit jelent a 10., 18., 19. §- amit hatályon kívül helyezünk.  
 

Ibrányi Éva alpolgármester: A munkarendem megváltozott, ezért a 
fogadóórámat nem tudom minden héten megtartani, csak kéthetente. Ezért az 
SZMSZ-ben kérem módosítani, az alpolgármester ügyfélfogadási idejét páratlan 
héten szerdán 14.30 órától 16.30 óráig.  
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(Megérkezett Suchné Szabó Edit képviselő asszony, jelen van 9 fő szavazásra 
jogosult.) 
 

Bere Károly polgármester:Van-e más kérdés, javaslat az SZMSZ-szel 
kapcsolatban? Mivel nincs, kérem eredeti előterjesztésként figyelembe venni az 
alpolgármester asszony javaslatát. Aki ezzel együtt elfogadja az SZMSZ 
módosítását kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 10/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletet – a Képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  6/2003. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosítása  –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bere Károly polgármester: Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény? Mivel nincs aki elfogadja a rendeletmódosítást 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. 
(VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítását 9 igen szavazattal, egyhangúlag  
elfogadta. 
 
(A 11/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet –az idegenforgalmi adóról 
szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bere Károly polgármester: A szociális rendelet módosításával 
kapcsolatban átadom a szót Homoki Imréné szociális csoportvezetőnek. 
 

Homoki Imréné szociális csoportvezető: 2012 januártól változott a 
képviselő-testület hatásköre, hogy mit szabályozhat helyi rendeletben. Ezután 
nem lehet szabályozni a támogatás módjára vonatkozó előírásokat, mivel 
törvény és Kormányrendelet szabályozza, ezért hatályon kívül kellett helyezni 
az erre vonatkozó rendelkezést. Egyetlen lehetősége van a képviselő-testületnek, 
hogy a lakókörnyezet rendezettséget is feltételül lehet szabni a lakásfenntartási 
támogatásnál.  
 

Bere Károly polgármester: Sajnos a lakosság közül többen jelezték 
telefonon, hogy nincs hang a helyi TV-ben, nem hallják a testületi ülést.  
Megkérdezem Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő asszonyt, hogy 
megfelelőnek tartja a választ? 
 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Igen, elfogadom. 
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Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
elfogadja a szociális rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 12/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) önkormányzati rendelet 
módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Bere Károly polgármester: A következő napirend a piacokról szóló 
6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megalkotása. 
Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki elfogadja a piacokról szóló rendeletet 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletet elfogadta. 
 
(A 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet a piacokról a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a piacon alkalmazandó 
díjtételekre vonatkozó javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
díjtételeket elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
46/2012. (III. 29.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
által fenntartott piacon alkalmazandó díjtételeket 2012. április 1-től 
kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

 
 Megnevezés 2012. április 1-től érvényes  

díjak 
1. Sátorban történő árusítás 

a) az elfoglalt terület m2-e után 
 

 
79,-Ft/m2+ÁFA 

2. Állványon való árusítás 
a) az elfoglalt terület folyómétere után 
 

 
70,- Ft/m2+ÁFA 

3. Padon árusítás 
a) az elfoglalt m2 után 
b) fedett helyen m2-enként 
 

 
70,- Ft/m2+ÁFA 
79,- Ft/m2+ÁFA 
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4. Földön árusítás 
a) elfoglalt m2 –enként    
b) egyéb árusítás elfoglalt m2-enként   
c) járkálva árusítás           

 
70,- Ft/m2+ÁFA 
70,- Ft/m2+ÁFA 

188,-Ft/nap+ÁFA 
5. Éves bérleti díj 

a) fedett helyen asztalonként 
b) nyitott helyen asztalonként 

c) földön árusítás m2-enként 

 
21.586,-Ft+ÁFA/év 
14.325,-Ft+ÁFA/év 
10.695,-Ft+ÁFA/év 

6. Parkolási díjak óránként 
a) személygépkocsi 
b) tehergépkocsi 
c) egyéb jármű (kézikocsi, talicska) 
d) parkolóban gépjárműről való árusításkor, 
helypénzfizetés mellett     

  
79,-Ft/óra+ ÁFA 

138,-Ft/óra+ ÁFA 
  33,-Ft/óra+ ÁFA 
  70,-Ft/óra+ ÁFA 

7. Mérlegelési díj mázsaháznál 
a) ló, szarvasmarha, szamár 
b) borjú, csikó 
c) sertés 
d) malac, juh, bárány, kecske, egyéb   

 
138,-Ft/db+ÁFA 
125,-Ft/db+ÁFA 
100,-Ft/db+ÁFA 
71,-Ft/db+ÁFA 

 
 
 

Homoki Imréné szociális csoportvezető: Bogya Istvánné jelezte, hogy 5 
óra körül fog megérkezni az ülésre. 
 

Bere Károly polgármester:  A következő napirenddel folytatjuk az ülést.  
 

Hetedik napirend 
 
        Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatokról 
       Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Bánfi Attila 

intézményvezető 
 

Bere Károly polgármester: Lehetőség van iskolai utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címen pályázat beadására, ami alapján a 
sportcsarnok felújítására lenne lehetőség, valamint a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítására. Áprilisban – aminek a tervezése most 
zajlik –  
pedig szociális kiegészítő pályázatot lehetne beadni, amiből épület-felújítást 
lehetne megoldani. 90 %-os támogatású pályázatról van szó, ezért érdemes 
megpróbálni. A gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A sportcsarnok 
felújítására szóló pályázat beadását egyhangúlag támogatta a bizottság. A 
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térfigyelő kamera kiépítését, valamint a rendőrségi épület felújítását 4 igen és 1 
nem szavazat mellett támogatta a bizottság.  
 

Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. A költségvetésben van 10 
millió forint tervezve a saját erő finanszírozására. Azt még nem tudjuk, hogy 
hány százalékos támogatást kapunk, csak a pályázat elnyerése után lesz 
végleges.  
 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A megvalósítás 2012. december lesz  
a sportcsarnok esetében? 
 

Fehér László aljegyző: A megvalósítást 2013. júniusig kell elvégezni. 
 

Bere Károly polgármester: Május-június hónapban eldől, hogy nyerünk-e 
és akkor a nyáron ezt meg is csinálnánk. Mivel nincs több kérdés, vélemény, aki 
támogatja a határozati javaslatot, hogy az iskolai utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztés, felújítás tárgykörben, a sportcsarnok felújítására pályázatot adjunk be, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
47/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a 4/2012.(III.1.)BM. rendelet alapján „ Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra- fejlesztés, felújítás” tárgykörben, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Sportcsarnok felújítására. 
 
Sportcsarnok felújítása  27%-os Áfa költsége:  5.994.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:             22.200.000.-Ft. 
 
Igényelt támogatás összege:            19.980.000.-Ft. 
Szükséges önerő:                                  2.220.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2012. április 2. 
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Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja a második határozati javaslatot, 

hogy a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgykörben 
pályázatot adjon be az önkormányzat,... annyi változás van a korábbiakhoz 
képest, hogy a rendőrségi épület felújítását is beletettük, ami önkormányzati 
tulajdonú épület  és a rendőrkapitány úr is támogatja a felújítást. 
 

Ibrányi Éva alpolgármester: Sok emberrel beszéltem a városban és sokan 
támogatják a térfigyelő kamera felszerelését. 
 

Bere Károly polgármester: Mivel nincs több hozzászólás, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a 
határozati javaslatot elfogadta.  
 

H A T Á R O Z A T  
48/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a 4/2012. (III. 1.)BM. rendelet alapján „ Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” tárgykörben, a Város térfigyelő rendszerének 
kialakítására , valamint ehhez kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában 
lévő Füzesgyarmat, Kossuth u. 24 sz. alatti - rendőrség  részére szívességi 
használatba adott  épület felújítására, az épületben a helyi Polgárőr 
Egyesület működéséhez szükséges helyiség kialakítására. 
 
A beruházás 27%-os Áfa költsége:  2.970.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  11.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege: 9.900.000.-Ft. 
Szükséges önerő: 1.100.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2012. április 2. 

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A fejlesztési tartalékot használjuk 

most fel a Start pályázat keretén belül. A közbeszerzési bizottság nem hozott 
döntést a mezőgazdasági vontató ügyében, a mai napon ismét üléseznek, de 
látszik az ajánlatokból, hogy hiányzik 596 ezer forint, ahhoz hogy a legolcsóbb 
árajánlatot el tudják fogadni. A bizottságnak arra nincs hatásköre, hogy ezt a 
keretet hozzárendelje. Javaslom, hogy a döntsön a képviselő-testület, hogy a 
céltartalék terhére ezt az összeget rendelkezésre bocsátja, mert holnapig tartják 
ezt az árat. 
 

Bere Károly polgármester: 95 %-os támogatásról van szó. Beadtuk a 
pályázatot novemberben és azóta az árfolyamváltozások miatt felment az ár. 
Most ez kicsit olcsóbb lenne. 596 ezer forintról van szó. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? 

 
Koncz Imre képviselő: Nem támogattam már eleve, hogy vegyünk még egy 

traktort, főként így, hogy a támogatás mértéke sem 95 %-os lesz, mert 1 millió 
önerőt hozzá kell tenni. Vettünk már annyi mindent, nem lehetne ezt is úgy 
rendezni? 

 
Bere Károly polgármester: Próbáltuk, de a Munkaügyi Központtal ez már le 

van egyeztetve. Beadtunk egy árajánlatot, akkor a legolcsóbbat, és ennyi lett a 
különbség közte. Reméljük, hogy más területen megtakarítás fog keletkezni, 
esetleg a gázolajbeszerzésnél. A mezőgazdasági programhoz szükséges a 
gépbeszerzés. A mezőgazdasági útkarbantartáshoz 75 embert tudunk 
foglalkoztatni. Ha kiszámoljuk, hogy mennyi az emberek munkabére, akkor az 
596 ezer forint saját erő nem sok az egész támogatáshoz viszonyítva.  

 
Szabó László képviselő: A mai viszonyok mellett az ilyen változások 

máskor is várhatóak. Ha később is fejlesztések és pályázatok vannak kilátásba, 
akkor az eszközök értékét nagyobb összegben kell beállítani. Nehéz pontosan 
kiszámítani 2-3 hónappal előre is, 2-3 hétre tartják az árat.  
 

Bere Károly polgármester: Egyetértek vele. Csak a pályázat nem adott 
lehetőséget tartalék képzésére, jeleztük is a Munkaügyi Központnak, de nem 
változtattak rajta. Más területen igyekeztünk úgy eljárni, hogy tudjuk tartani az 
árakat.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Amikor a kertészet beindításáról volt 

szó, akkor is felvetődött, hogy jó lenne, ha a befektetett pénz megtérülne. Sajnos 
a mezőgazdaság kiszámíthatatlan tevékenység. Támogatom, hogy a munkagépet 
megvásárolja az önkormányzat és ehhez a szükséges 596 ezer forintot 
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biztosítsuk. Az egymillió forint önerőt nem értem, amit Koncz Imre képviselő úr 
mondott. 

 
Bere Károly polgármester: 596 ezer forint lenne az önerő.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Tehát olyan kitétellel tudom 

támogatni a közel 600 ezer forintos önerőt ebben az esetben is, hogy 
termelődjön ki a tevékenységgel ez az összeg. A kertészet nem érzem, hogy 
kitermelte már a befektetett költséget. Az nagy dolog, hogy munkahelyet 
teremtettünk vele, de hasznot nem fog hozni. Támogatom a gép megvásárlását, 
de ne várjuk, hogy a 600 ezer forint vissza fog jönni a mezőgazdasági 
tevékenységből. Ebben az évben biztos nem. 
 

Bere Károly polgármester: Alacsonyan terveztük ebben az évben a 
kertészet bevételét és remélem, hogy dupla annyi be is fog folyni. Tavaly 2 
millió forintot fordítottunk rá és 1 millió forint körüli bevétel volt. A 
megvásárolt eszközök az önkormányzat vagyonát fogja növelni, esetleg el  lehet 
adni, ha úgy alakul a helyzet. Ez egy jó befektetés, mert többmilliós értékű a 
gép. 

 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A bruttó ára 6.096 ezer forint, 

sajnos az áfát nem tudjuk visszaigényelni.  
 
Koncz Imre képviselő: Nem túl jó perspektíva, hogy ha nem kell, akkor 

majd eladjuk. 
 
Bere Károly polgármester: Biztos többért tudjuk eladni, mint 596 ezer 

forint. 
 
Koncz Imre képviselő: Egymillióról kell beszélni, mert 5 millió van 

betervezve és 6 millióba kerül.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: 5.500 ezer forint van betervezve és 

6.096 ezer forintba fog kerülni.  
 
Bere Károly polgármester: A vitát lezárom, aki támogatja, hogy a Start 

munkaprogramhoz a gépbeszerzéshez az önerőt biztosítsuk kézfelnyújtással 
jelezze.  

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
49/2012.(III. 29.)Kt.sz. határozat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Start közmunkaprogramon belül mezőgazdasági vontató 
beszerzésének önerejére a 2012. évi költségvetés céltartalékának a terhére 
596.000,-Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Nyolcadik napirend 
 
        Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 

Bere Károly polgármester: Ezt is tárgyalta a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság, átadom a szót a bizottság elnökének. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Van olyan elem 

benne, ami nem támogatható, de az még vissza fog kerülni a testület elé. Ezért a 
bizottság egyhangúlag  támogatja a közbeszerzési terv elfogadását.  

 
Bere Károly polgármester: Ha nyer a pályázat gondolom csak támogatni 

fogja a bizottság a beszerzéseket. 
 
Szabó László képviselő: A pályázatok nagy támogatási intenzitásúak, kis 

összeget kell mellé tenni az önkormányzatnak. Önerőből nem tudnánk ezeket 
megvalósítani. A célt kell jól megválasztani és akkor az a város javát fogja 
szolgálni.  

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Szerintem meg 

mindig úgy pályázunk, hogy megnézzük, hogy 95 %-os támogatottságú és arra 
pályázatot adunk be, megvesszük és a végén nem tudjuk majd fenntartani, 
hasznot pedig nem hoznak és itt fognak rozsdásodni.  

 
Bere Károly polgármester: Konkretizáljuk, mert a TV nézők nem tudják, 

hogy miről van szó. Az 50 személyes buszról beszélünk, amit nem támogat 
Koncz Imre képviselő úr, a többit mindenki elfogadta és a gazdasági 
programban is szerepel. A buszról lehet vitatkozni, hogy hogyan fogjuk 
kihasználni, de az inkubátorház építéséről nem gondolom, hogy vitatkozni 
kellene. A tó rehabilitációja is benne van a gazdasági programban. Ha ezeket 



 20

meg tudnánk valósítani mind a település érdekét szolgálná. Egyedül a 
buszvásárlás, ami a  Zimándújfaluval kötött megállapodás alapján került bele a 
pályázatba, a többi szerepel a gazdasági programban.  

 
Szabó László képviselő: Ha van valakinek egy eszköze, akkor keresi a 

lehetőségét, hogy hogyan hasznosítsa. Ha lesz mivel dolgozni, meg fogjuk 
találni a munkát is hozzá. 

 
Koncz Imre képviselő: Az a baj, hogy azt még eddig senki nem számolta ki, 

hogy milyen költséggel fog járni a jövőben, és miből fogjuk előteremteni. Pl. a 
traktornak mennyit kell termelni ahhoz, hogy fenntartsa saját magát. Csak az 
szerepel, hogy 5 % önerő kell és akkor azt vegyük meg és majd meglátjuk, hogy 
mit kezdünk vele.  

 
Bere Károly polgármester: A traktor azért szükséges, mert kaptunk az 

államtól 35 hektár földet, amit a szociális földprogram keretén belül fogunk 
művelni.  Kaptunk munkabért arra, aki vezeti a traktort, gázolajra pénzt, butaság 
lenne, ha ezt nem használnánk ki. 75 embernek most a mezőgazdaságban 
munkát tudunk biztosítani. Az biztos, hogy rengeteg probléma van vele, de az a 
lényeg, hogy akik itt dolgoznak nem 22 ezer forintot kapnak segélyként, hanem 
47 ezer forint munkabért.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mit tud ez a munkagép, mit fogunk 

termelni vele? 
 
Bere Károly polgármester: Át fogom küldeni írásban a mezőgazdasági 

program részét, abba benne van minden.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha gabonát termelünk, akkor aratni is 

kell. 
 
Bere Károly polgármester: Kukoricatermesztés van benne. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ahhoz is kell kombájn.  
 
Bere Károly polgármester: Eljuttatom a pályázati anyagot. A közbeszerzési 

tervben fel kell sorolni azokat a beszerzéseket, ami az adott évben a 
közbeszerzési törvény hatálya alá esik. Mivel nincs több hozzászólás, aki 
elfogadja a közbeszerzési tervet kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
közbeszerzési tervet elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
50/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét. 
 
Megbízza a jegyzőt a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő 
nyilvánossá tételével. 
 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

Kilencedik napirend 
 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói 
állására pályázat kiírása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Az intézmény igazgatójának lejár a vezetői 

megbízása 2012. június 30-án  és szükséges az új pályázat kiírása. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

javasolja, hogy a pályázati feltételeknél a második bekezdésnél az „és” szó 
helyett a „vagy” szó kerüljön bele, és így szól a szöveg „felsőfokú 
közművelődési, vagy könyvtárosi végzettségnek megfelelő feladatkörben”. 
Ezzel a módosítással egyhangúlag  támogatja a bizottság a pályázati  kiírást. 

 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

elnöke: A bizottság már a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító 
javaslatát figyelembe véve tárgyalta a kiírást és 4 igen szavazattal, egyhangúlag  
elfogadásra javasolja.  

 
Bere Károly polgármester: Eredeti előterjesztésként kérem figyelembe 

venni ezt az apró módosítást. Vitára bocsátom. Kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, kérem aki elfogadja a pályázati kiírást kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
pályázati kiírást elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
51/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 
kiírást teszi közzé: 

 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete 

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 
(magasabb vezető)  

igazgatói munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 
2012.07.01-től 2017.06.30-ig-ig szól.  

A munkavégzés helye: Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmények – 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. szám  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és 
törvényes vezetése, irányítása, működtetése, teljes körű vezetői feladatok 
ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a szakmai 
követelmények alapján.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         
Pályázati feltételek: 

�  Főiskola, felsőfokú közművelődési és könyvtárosi végzettség és 
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 
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szakirányú munkaköri szakvizsga, - kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyami végzettség, kiemelkedő közművelődési tevékenység ,  

�  felsőfokú közművelődési, vagy könyvtárosi végzettségének 
megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

�   Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
�    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�    kommunikációs ismeretek, 
�  legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
�  helyismerettel rendelkezik. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�    2 példányban a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes 
szakmai önéletrajz,  

� az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket 
tartalmazó program,  

� felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,  
� az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam 

elvégzéséről szóló okirat másolata,  
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot véleményező, 

valamint elbíráló szerv ülésein a pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához, 
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,  

� nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly 
polgármester nyújt, a 66/491-922-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�     Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). 
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Kérjük a borítékon feltüntetni „Közművelődési intézmények és könyvtár 
igazgatói pályázat”  

       vagy 
�     személyesen: Bere Károly polgármester, Füzesgyarmat, Szabadság 

tér 1., I. emelet 8. sz. ajtó.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges 
döntést a Képviselő-testület hozza meg. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�     Helyben szokásos módon - 2012. március 31. 
�     Füzesgyarmat város honlapja - 2012. március 31. 
 

 
Bere Károly polgármester: Sajnos még mindig jelzik a lakosok, hogy nem 
hallható a TV közvetítés, de ezért az ülést nem fogjuk megszakítani, majd a 
szolgáltató felé intézkedni fogunk, legfeljebb a mai adást nem fizetjük ki. Mivel 
nem tudnak műszaki megoldást a hang megjavítására, ezért folytatjuk az ülést. 

 
Tizedik napirend 

 
Bejelentések 
 
Első bejelentés: 

1) Békés Megyei Vízművek Zrt. megkeresése a csatornarákötések 
ösztönzésére szolgáló kampány indítására 

Előadó: Bere Károly polgármester Botlik Tiborné jegyző 
 
Bere Károly polgármester: A Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatott 

bennünket a csatornarákötési kampányról illetve arról, hogy a talajterhelési díj 
emelkedni fog, 120,-Ft-ról 1.200,-Ft-ra. Sajnos befolyásolni nem lehet, mivel 
törvényi előírás. Átadom a szót Csák István műszaki csoportvezetőnek. 

 
Csák István műszaki csoportvezető: Ez a felhívás a meglévő 

csatornarendszerre való rákötésre szól. Az eddigi kampány július végén lejár és 
addig még rá lehet kötni. Az új rákötésekkel kapcsolatban a Vízművek Zrt-től 
megkapjuk azokat a feltételeket, amivel az új rendszerre rá lehet kötni és erről a 
lakkosságot tájékoztatni fogjuk a PIAR tevékenységgel foglalkozó szakemberrel 
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történő egyeztetés után. Már megjelentek a településen vállalkozók a házi 
bekötésekkel kapcsolatban és próbálják a lakosokat megnyerni maguknak. 
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy ezekkel egyelőre nem kell foglalkozni, mert 
a belső bekötések feltételeit még nem ismerjük. Amint ez ismertté válik, hogy 
kik csinálhatják a belső bekötéseket, azt nyilvánossá fogjuk tenni és ezeknek a 
vállalkozóknak önkormányzati engedélyt fogunk adni, amivel a belső 
bekötéseket elvégezhetik. Az elkészült munkát csak akkor fizesse ki mindenki, 
amikor a rákötés megtörténik. Amíg nincs meg a rákötés, addig nem szabad 
fizetni, sőt még előleget se adjon senki, mert ezzel kapcsolatban is voltak rossz 
tapasztalatok más településen.  

 
Bere Károly polgármester: Tudomásom szerint ezek a bekötési munkák 

jövőre lesznek aktuálisak.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: Van egy olyan része a beruházásnak, 

hogy terheléses üzempróbát kell végezni, amit azt jelenti, hogy megterhelt 
szennyvízzel kell üzemeltetni a csatornát és a telepet is. Ha január 22-ig be kell 
fejezni a próbaüzemet is, akkor október közepén, november elején el kell 
kezdeni a belső bekötéseket is.  

 
Bere Károly polgármester: A tájékoztatót az Amondóban is meg fogjuk 

jelentetni, kihangsúlyozva, hogy a rákötésekkel egyelőre nem kell foglalkozni, 
majd csak a nyár végén. 

 
Csák István műszaki csoportvezető: Amint megkapjuk a Vízműtől a 

feltételeket azonnal megfogalmazzuk a felhívást.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Mint a szociális bizottság 

elnöke szerintem azoknak az embereknek valamilyen módon csak segíteni 
kellene, akiknek a jövőben rá kell kötni a csatornára, mert nagyon magas 
emelésről van szó, ha már a törvényt nem tudjuk befolyásolni.  

 
Bere Károly polgármester: Erre sajnos keretünk nincs, a rákötésekkel 

kapcsolatban a vízművel fogunk majd tárgyalásokat folytatni és megpróbáljuk 
az előző részt is valahogy beletenni. Úgy tudom szoktak támogatást adni. 
Váratlanul ért bennünket is ez a hatalmas emelés. A későbbiekben a vízműnek 
lesz erre lehetősége, hogy támogassa a bekötést. Ez csak tájékoztató volt, nem 
kell róla szavazni.  
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Második bejelentés: 
 

2) Vízterhelési díj megállapítására egyetértési jog gyakorlásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Egyetértési joga van a testületnek ebben a 

kérdésben. Ha kevesebbet határozunk meg, akkor az önkormányzatnak kell 
kipótolni a különbözetet. Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 

szennyvíztelep vízterhelési díjáról van szó. Minimális emelést tartalmaz az 
előterjesztés, havi 6 forintot. A bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal javasolja 
elfogadásra.  

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Lehet, hogy csak pár forintról 

van szó, de elviekben nem értek egyet az emeléssel.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több hozzászólás, aki egyetért azzal, 

hogy gyakorolja a képviselő-testület az egyetértési jogát, kézfelnyújtással 
jelezze. 

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

 
H A T Á R O Z A T  
52/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által kialakított és kezdeményezett 2012. évi vízterhelési 
díjakra vonatkozó egyetértési jogát nem gyakorolja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-t értesítse 
a képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2012. április 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Koncz Imre képviselő: Következő hónapban vissza fog kerülni a képviselő-

testület elé. Az önkormányzatnak ki kell fizetni majd a különbözetet. 
Bere Károly polgármester: Nem tett a képviselő-testület más javaslatot sem. 
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Koncz Imre képviselő: Nincs kötelezettsége a képviselő-testületnek 
javaslatot tenni, ha nem fogadja el, akkor is ki kell fizetni ezt a pénzt. Ha nem 
fizeti ki aki használja, akkor kifizeti az önkormányzat.  

 
Bere Károly polgármester: Ennyi lesz a díja, bármit is döntünk. Ha nem ért 

egyet vele az önkormányzat, akkor kérni kellene egy új javaslatot. Egy lakosra 
valóban kevés esik, önkormányzati szinten már jelentősebb összeg lesz. 

 
Vida Imre képviselő: Nem értettem, hogy jött ki ez a 2.80 forint, amikor a 

levélben 2 forint alapszorzóról van szó. Legalább indokolták volna meg, hogy 
jött ki ez az összeg. 

 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület szavazott, majd látjuk mi 

történik ebben a jogi helyzetben.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A levélben le van írva, hogy az önkormányzat mint 

árhatóság gyakorolja az egyetértési jogát. Már nem vagyunk árhatóság 2012. 
január 1-től a törvény szerint, de az egyetértési jogot meghagyta a törvény. Ha 
az önkormányzat nem él az egyetértési jogával és nem tesz más díjra javaslatot, 
akkor a vízmű bevezeti ezt a díjat. Lehetősége lesz az önkormányzatnak azt 
mondani, hogy ne ennyi legyen a díj, hanem kevesebb és akkor a különbséget 
kérheti az önkormányzattól.  

 
Koncz Imre képviselő: A szövegből az tűnik ki, hogy Füzesgyarmat 

számára ez kedvező díj. Településenként számítják ki a költséget a 
szennyvíztelep összes költségéből. Békéscsabán lehet, hogy csak 80 fillér jön ki, 
máshol 5 forint. A 2 forintot megállapítja, mint minimum költség és ehhez 
viszonyítva számolják ki. Nincs leírva, de szerintem nekünk ez kedvező ár. 
Elérhetjük, hogy végül azt mondja a vízmű, hogy mindenki fizesse a sajátját. 
Szerintem el kellett volna fogadni. 

 
Bere Károly polgármester: Én is azt támogattam, hogy fogadjuk el, de azt is 

megértem, hogy a testület többsége nem tudja elfogadni ezt a díjemelési 
gyakorlatot. Majd kiderül, hogy reagál a vízmű. 

 
Harmadik bejelentés: 
 
3) A Békés Megyei Önkormányzat által közös földgázenergia beszerzésről 

tájékoztató 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Békés megye gesztorságával közös 

gázbeszerzést bonyolít több, mint 70 település, ehhez már Füzesgyarmat is évek 
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óta csatlakozik. A szindikátusi szerződést a képviselő-testületnek is el kell 
fogadni minden évben. Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Utólagos 

jóváhagyásról van szó, mint bejelentést a bizottság egyhangúlag  elfogadásra 
javasolja. 

 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, aki 

elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze. 

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

 
H A T Á R O Z A T  
53/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
a)  résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre irányuló 
szindikátushoz, 
b)  jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szindikátusi Szerződés 
tervezetét, 
c)  felkéri intézményeit, hogy a csatlakozzanak a gázbeszerzési 
szindikátushoz. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Bere Károly polgármestert a 
szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési  eljárás   során  kiválasztott  
ajánlattevővel  a  szállítási  szerződés  aláírására, valamint arra, hogy a 
közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 
 
Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

 
 

Negyedik bejelentés: 
 

4) A Füzesgyarmati Borostyánkert Otthon önkormányzati fenntartásba vételi 
lehetőségének megtárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ 

küldött egy levelet azzal kapcsolatban, hogy a Füzesgyarmaton lévő szociális 
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bentlakásos intézményt az önkormányzat esetleg átvenné-e? A gazdálkodási 
bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Semmit nem 

tudtunk meg a levélből, kicsit furcsa is, mert azt is megkérdezik, hogy mit 
szólnánk ha törvényileg kötelező lenne. A bizottság azt a javaslatot fogadta el 
egyhangúlag, hogy a polgármester folytasson egyeztető tárgyalást az átvétel 
feltételeiről. 

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke: A bizottság azt javasolta egyhangúlag, hogy a polgármester tárgyaljon a 
fenntartóval az önkormányzat általi működtetés feltételeiről.  

 
Bere Károly polgármester: Tudomásom szerint a rendszerváltásig 

Füzesgyarmathoz tartozott a szociális otthon, majd megyei önkormányzat volt a 
fenntartó, most a Kormányhivatal vette át január 1-jétől. Van-e  kérdés, 
vélemény. Mivel nincs, aki egyetért vele, hogy kezdeményezzek tárgyalásokat 
az átvétellel kapcsolatban, a feltételekről, majd erről tájékoztassam a képviselő-
testületet, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
54/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere 
Károly polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei 
Intézményfenntartó Központtal a füzesgyarmati idősek bentlakásos 
otthonának önkormányzati fenntartásba való átvételének feltételeiről.  
 
Határidő: 2012. április 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Ötödik bejelentés: 
 
5) Füzesgyarmat város helyi fenntarthatósági programjának elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 

Bere Károly polgármester: A szennyvízberuházás miatt szükséges készíteni 
a településnek helyi fenntarthatósági programot. Ezt készítette el az Euroland 
Kft., aki a fidicmérnöke a szennyvízberuházásnak. Minden képviselő megkapta 
CD-n az anyagot. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a 
szót a bizottság elnökének. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatta a program elfogadását.  

 
Bere Károly polgármester: Ezért nem kellett pluszpénzt kifizetnünk. Van-e 

kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki elfogadja a fenntarthatósági programot, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a fenntarthatósági programot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
55/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat 
város helyi fenntarthatósági programját” elfogadja. 

 
 
Hatodik bejelentés: 
 
6) Bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

Bere Károly polgármester: A javaslatunk az, hogy nulla forint legyen a 
bölcsődei díj. Megadom a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke: A bizottság úgy gondolta, hogy méltánytalan lenne a szülők további 
terhelése és a határozati javaslatot elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.  

 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság is 

tárgyalta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag  elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 

elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
56/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Füzesgyarmat Város Bölcsődéjében a gondozási díjat 2012. április 1-
jétől nulla forintban állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Hetedik bejelentés: 
 
Jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Korábban már tárgyaltuk, hogy a sportpályán 

öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek építésére pályázatot nyújt a 
füzesgyarmati Sportkör. Ehhez jelzálogjog bejegyzés szükséges a Magyar Állam 
javára, amihez a képviselő-testület hozzájárulása kell. A pályázat hamarosan 
benyújtásra kerül, a tervek elkészültek. Reméljük, hogy nyer a pályázat és a 
sportpályán a mai kornak megfelelő szociális létesítmények épülhetnek. Van-e 
kérdés, vélemény? 

 
Vida Imre képviselő: Ha ezek megvalósulnak, illetve a műfüves pálya is 

kinek  a tulajdonába kerül és ki fogja üzemeltetni? 
 
Bere Károly polgármester: Akkor újra tárgyalni kell  majd az egyesülettel 

és utána át kellene nekik adni üzemeltetésre, addig még itt van jó helyen az 
önkormányzatnál.  

 
Vida Imre képviselő: Az egyéb kiszolgáló helyiségek alatt mit kell érteni? 

A mosdón, öltözőn kívül más is lesz? 
 
Bere Károly polgármester: Egy közösségi tér, közösségi terem, amit 

konditeremnek is lehet használni. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki 
elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  
a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
57/2012. (III. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Füzesgyarmati Sport Klub a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 
pályázatot nyújtson be a Társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI tv. 22/C. § (6) pontja szerint az önkormányzat tulajdonát képező 
Füzesgyarmat, Kossuth utca 630/30 hrsz. alatti, füzesgyarmati 630/30 hrsz. 
alatt nyilvántartott sporttelepen, a sportpálya területén öltözők és egyéb 
kiszolgáló helyiségek építésére. 
 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára az 
ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra  –  az igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig – jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.   
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a nyilatkozatot adja ki a 
Füzesgyarmati Sport Klub részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Most térünk vissza az eredeti hetedik 

napirendhez.  
 

Tizenegyedik napirend 
 
Beszámoló az adósságkezelésről és tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő 
létrejöttéről és működéséről 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó 

 
Bere Károly polgármester: Megérkezett a napirend előadója Bogya 

Istvánné, köszöntöm a képviselő-testület nevében. A kistérségi szociális 
intézmény segítségével látja el az adósságkezelési tanácsadói feladatokat. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a napirendet. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A tájékoztatást a 

bizottság egyhangúlag  elfogadásra javasolta.  
 
Bere Károly polgármester: Tavaly indult az adósságkezelési tanácsadás 

Füzesgyarmaton, erről, valamint a Nemzeti Eszközkezelő létrejöttéről és 
működéséről kaptak tájékoztatást a képviselők. Erről is érdemes lenne majd az 
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Amondóba egy rövidített változatot betenni. Akik érintettek a lakosok részéről a 
bankjuktól fognak erről tájékoztatást kapni, hogy mit kell tenniük, hogy meg 
tudjanak szabadulni a hiteltehertől. Az önkormányzat adósságkezelése arról 
szól, hogy a rezsitartozásokat próbálja az önkormányzat kezelni, akik segítségért 
hozzánk fordulnak. Bővebben Bogya Istvánné tud erről tájékoztatást adni, ill. 
mit kell tenni annak érdekében, hogy minél többen igénybe tudják venni ezt  
lehetőséget. Megadom a szót Bogya Istvánnénak.  

 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó: A helyi rendeletnek 

megfelelően, aki rászorult az igénybe tudja venni a szolgáltatásokat. Sajnos a 
lakosság azon része, aki ilyen szolgáltatásban részesülhet nemigen tájékozott a 
lehetőségeiről. Úgy gondolják, hogy ez olyan mint más segély, hogy ezt megkéri 
és utána neki nincs semmilyen más tennivalója. Amikor megtudják, hogy 
feltételeket kell teljesíteni nem mindig hajlandóak, vagy képesek teljesíteni. Aki 
hajlandó teljesíteni, csak nem igazán képes rá, annak megadunk minden 
segítséget. Így is előfordul, hogy mégsem tudja a támogatást igénybe venni úgy, 
ahogy szeretné, mert a legtöbb esetben egyszeri segélyként kezelik ezt a 
támogatást. Nagy problémát jelent a számlák rendezetlensége, mert sok esetben 
elhalt személy nevén van, vagy volt tulajdonos nevén. Amíg ezek nincsenek 
rendezve, az adósságkezelésbe nem vonhatók be. Az is problémát jelent, hogy 
sok esetben már az utolsó felszólítás után kérik a segítséget és akkor már a 
kikapcsolást nem tudjuk megállítani. Ha valaki támogatásra jelentkezik, azt 
időben kell megtennie, mert így tudunk megfelelő segítséget adni. Vannak olyan 
családok, akik azért kerülnek ki a támogatásból, mert a jövedelemhatár olyan 
alacsony, hogy az aktuális havi számlákat sem képesek rendezni, nem hogy még 
az önrészt is. Vagy azért esik ki, mert egy-két száz forinttal meghaladja a 
jövedelme a családnak  törvényben meghatározott összeget. Viszont egyéb más 
segítséget tudunk adni, hogy rendezni tudja a hátralékát, ha együttműködő a 
család.  

 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Tudomásom szerint hamarosan indul egy új 

csoportos tanácsadás, a TV-nézőket kérem szíveskedjenek erről tájékoztatni. 
 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó: Dévaványán többször tartottunk 

már ilyen csoportos foglalkozást, úgy gondoltam itt is segíthetne a családokon, 
nem csak azoknak, akik amúgy is adósságkezeltek, hanem bárkinek. Szeretném, 
ha minél többen jelentkeznének. 8-10 fővel konzultatív jelleggel, amit egy 
előadás előz meg és utána feldolgozzuk. Ehhez szakembereket vonok be, akihez 
kérdéseket lehet feltenni. Saját példájukat szokták megkonzultálni az emberek. 
Mindenki elmondhatja, hogy a saját családjában milyen praktikákat alkalmaz, 
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amiből aztán más is tanulhat. Tíz alkalommal, 3 órás képzésről van szó, amit 
szeretnék megcsinálni Füzesgyarmaton is.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A csoportos tanácsadáson a 

háztartások és családok számára kik fogják segíteni a munkát, kik fogják 
irányítani az embereket, akik elmennek ebbe a csoportba?  

 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó: Az adósságkezelésben 

résztvevőknek ajánlottam fel ezt a lehetőséget, mert ez önkéntes dolog. A 
második csoportban, akik családsegítésben részesülnek, akár gyerekjólét,akár 
családsegítéses területen. A harmadik lehetőség, hogy meghirdettük plakátokon 
és várom a jelentkezőket.  

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A szociális bizottsági ülésen 

beszéltünk már erről, a szociális munka mellett ez is nagyon fontos. 
 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó: A szociális munka kibővített 

része a csoportos szociális munka.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Sok sikert kívánok hozzá. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Tájékoztatásul mondanám el, hogy ez 

ingyenes. Ezeknek az embereknek nagyon fontos, hogy mentálisan is segítséget 
kaphatnak az ilyen csoportos foglalkozásokon, mert valahová tartoznak és a 
beszélgetések alkalmával más témakört is érinthetnek.  

 
Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó: A mentális segítségnyújtás nem 

csak ebben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy látja, hogy nem csak neki van 
problémája, hanem másnak is és esetleg a saját ötleteivel segíthet másnak is.  

 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, megköszönöm Bogya 

Istvánné munkáját és reméljük, hogy még hosszú ideig dolgozunk együtt és sok 
családon tud segíteni. 
Ezzel a napirendek végére értünk. Van-e valakinek bejelentése? 

 
Vida Imre képviselő: Lakossági panasz, hogy a külterületi földutak 

minősége nagyon rossz, illetve egyes helyeken lezárják az utat a 
telektulajdonosok, csak kerülővel jutnak el a saját földjükhöz. Kihez 
fordulhatnak ez ügyben? 

A dohányzási tilalom április 1-től kerül bevezetésre, mennyire köztudott ez 
az intézményekben, a lakosság körében? Többen kérdezték, hogy van-e arra 
lehetőség, hogy nyilvános helyen, akár a könyvtárban egy-egy tervcsomagot 
elhelyezzünk, amit a lakosság is megtekinthet? A TV hang és képminőségét már 
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korábban is kifogásolták a lakosok, kérem, hogy polgármester úr intézkedjen 
ebben a ügyben, mindent eszközt felhasználva, hogy ez javuljon.  

 
Bere Károly polgármester: A gép az utak karbantartására is alkalmas lesz, 

amit meg akarunk vásárolni. A birtokvitás ügyekben a jegyzőhöz kell fordulni és 
neki kell intézkedni, ha a szolgalmi jogot nem tartják be. A dohányzással 
kapcsolatban átadom a szót aljegyző úrnak, hogy állunk a felkészüléssel 
kapcsolatban.  

 
Fehér László aljegyző: Január 1-től él a törvényi szabályozás a dohányzás 

korlátozására és egyes helyeken a tilalmára. Az intézményekben és az 
intézménytől számított 5 méteren belül már most is tilos a dohányzás, oktatási, 
nevelési intézményekben és egészségügyi intézményekben még az intézmény 
külső légterében sem lehet kijelölni dohányzóhelyet. A többi intézmény 
esetében 5 méteren kívül kell kijelölni dohányzásra alkalmas helyet. Az oktatási 
nevelési intézményben vélelmezem, hogy gondoskodott az intézményvezető a 
tájékoztató feliratok elhelyezéséről, illetve belső szabályzatot is kell készíteni. 
Nálunk elkészült a szabályzat, ami a polgármesteri hivatalra és a hozzánk 
tartozó intézményekre vonatkozik, a bölcsődére, az egészségügyi központra. A 
munkáltató, illetve az általa kijelölt képviselője, valamint a közszolgáltatást 
igénybe vevő komoly büntetést kaphat, ha a tilalom ellenére dohányozni fog az 
intézmény területén. Akár helyszíni bírságot is kiszabhat a ÁNTSZ ellenőre. Ha 
meglátja, hogy valaki dohányzik a polgármesteri hivatal folyosóján, akkor 
április 1-jétől bírságolhatnak. Ha nem tesszük ki a tájékoztató feliratokat és 
nincs aláírt belső szabályzatunk, akkor megbírságolhatják a munkáltatót is, akár 
2.5 millió forintra, vagy helyszíni bírságot is kiszabhatnak.  

 
Bere Katalin képviselő: A Kastélypark fürdőben lesz érdekes helyzet, 

amikor nyáron több ezren vannak, hogy oldjuk meg a dohányzás tiltását, de 
felvesszük az ÁNTSZ-szel a kapcsolatot, hogy milyen módon tudjuk 
törvényesen megoldani.  

 
Botlik Tiborné jegyző: Az elmúlt években is sok probléma volt, hogy a 

külterületi utakat lezárják és ezért birtokvitás eljárásokat folytattunk le. Volt 
olyan is, hogy az ingatlan-nyilvántartásban nem útként szerepelt a terület. 
Amikor megszűnt a termelőszövetkezeti tulajdon és magántulajdonba került és 
felosztotta a földhivatal a területeket, úgy oszthatta fel, hogy minden új 
ingatlannak legyen közterületről elérhetősége, tehát útról legyen megközelíthető. 
De a gazdák megállapodtak, hogy egyszerűbb ha kijelölnek egy utat és ott 
járnak be. Viszont a tulajdonosok változtak és az új tulajdonos nem biztos, hogy 
megengedi, hogy más átjárjon az ő területén és rendeltetésszerűen szeretné 
használni ezért lezárja. Sajnos ritkán oldódnak meg ezek az ügyek úgy, hogy 
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megegyeznek a tulajdonosok. De ha hozzánk fordulnak, segítünk a jogvitákat 
megoldani.  

 
Bere Károly polgármester: Van rá lehetőség, hogy kihelyezzük a terveket a 

könyvtárban. Most a kerékpárút építés terve a legaktuálisabb. A TV felvétel 
rossz minőségével kapcsolatban felveszem a kapcsolatot a szolgáltató 
képviselőjével és a következő ülésen beszámolok róla, hogy mi lett az 
eredménye.  

 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A Szeghalom – Füzesgyarmat kerékpárúttal 

kapcsolatban azt az ígéretet kaptam, hogy kb. félúton lesz kialakítva egy fedett 
pihenőhely, ha lesz majd olyan közmunkás, akikkel meg lehet csináltatni. Meg 
tudjuk a nyáron valósítani? 

 
Bere Károly polgármester: Már készen van, csak nincs kihelyezve, átadom 

a szót Csák István műszaki csoportvezetőnek. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Egyik pihenőhely már készen van, csak 

a burkolat hiányzik. A másik pihenőhely helyét most jelöltük ki a DÉGÁZ 
képviselőjével, mert gáz-nyomóvezeték fölé kerül elhelyezésre. Még a 
kerékpártartó hiányzik, ha az is elkészül kialakításra kerül a komplett 
pihenőhely.  

 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A Mátyás utcai óvoda melletti rész, ami le 

lett zárva, ki lehetne takarítani, pihenőhellyé kialakítani? 
 
Bere Károly polgármester: A DÉGÁZ-nak van egy olyan programja, hogy 

gyermekintézményeknél játszóterek kialakítására támogatást adnak, beadtuk a 
kérelmünket. Az óvodánál lévő területet ki fogjuk takarítani.  

 
Bere Katalin képviselő: A Virágos Udvar 2012. pályázatot ebben az évben 

a szennyvízberuházás miatt nem fogjuk megrendezni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Többen megkerestek, hogy a civil 

szervezetek támogatását nyilvánossá lehetne-e tenni? A bizottsági ülésen 
alpolgármester asszony válaszolt is rá, hogy kötelező a nyilvánossá tétel. Egy 
Kinizsi utcai mozgássérült lakos keresett meg, hogy a járda nagyon rossz 
állapotban van. Többször kaptak ígéretet a javításra, de nem történt még meg. A 
Levél utcán is van egy szakasz, amire szintén már több éve ígéretet kaptak, hogy 
javításra kerül. 

 
Bere Károly polgármester: A Start közmunkaprogramban van útfelújítás, 

járdaépítés, ebből meg tudjuk oldani.  
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Suchné Szabó Edit  képviselő: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő mikor 

tart fogadóórát?  
 
Bere Károly polgármester: Nincs még konkrét időpont, de rá fogok 

kérdezni. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Csak időben kerüljön meghirdetésre. 

Március 31-én Húsvétváró családi napot rendez a Füzesgyarmati Nők 
Egyesülete és a Füzesgyarmati Idegennyelv Oktatásáért Alapítvány 10 órától a 
technika teremben, melyre várják az érdeklődőket.  

 
Szabó László képviselő: Szeretném megköszönni a civil szervezetek tavalyi 

évben végzett aktív munkáját, a programokat. A támogatási összeg nem nőtt 
ebben az évben, és mivel a támogatást kérők száma viszont igen, ezért a 
támogatási összegeket csökkenteni kellett. Érdeklődtem a környező 
településeken és egy közel ekkora lélekszámú város, a mi általunk kiosztott 
támogatás egyharmadát osztotta szét a civil szervezetek között. Úgy gondolom, 
hogy nem kell szégyenkeznünk, és reméljük, a következő években is hasonló 
nagyságrenddel tudjuk támogatni a szervezeteket.  

 
Bere Károly polgármester: Április 3-án, délelőtt 10 órakor lesz toborzás a 

művelődési házban a Henkel részére, munkát keresőknek. Ha 40-50 ember 
jelentkezne, főleg hölgyek, akkor beindulhatna a közlekedés és tudnának a 
Henkelbe menni dolgozni. Hirdetni fogjuk a honlapon és a kábel-TV-n.  

Április 26-án, csütörtökön 17 órakor lesz a következő testületi ülés. 
Köszönöm mindenkinek a munkáját, ezzel a mai ülést bezárom. 

 
 
 

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


