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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. szeptember 20-án a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 
 
Jelen vannak: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere 

Katalin képviselő, Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Szabó László 
képviselő,Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő 

 
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Vízer Istvánné szociális 
csoport vezetője, Csák István műszaki csoportvezető, Török 
Gergely KLAPI gazdaságveztője, Kovács Márton 
Kastélypark fürdő ügyvezetője, Lévainé Homoki Éva 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények igazgatója, Turbucz Róbert városgondnok, Tóth 
Tünde BMX-es fiatalok képviselője 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 
jelen van minden képviselő, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
A meghívóban szereplő napirendeket javasolja megtárgyalásra, aki elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
113/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 
20-ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

2./ A  2012. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási 
kérelmek alapján 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

3./ Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
4./  Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának 

kiválasztási lehetőségeiről elvi állásfoglalás 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
5./ A közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi 

állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására, 2013. január 1-
től 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./ Előterjesztés a Kastélypark fürdő fejlesztési elképzeléseiről 
 Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 
 
8./ Jegyzői állásra pályázat kiírása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 

9./   Bejelentések 
 I . - Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés 

módosításra 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 II.  - BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Vízer Istvánné szociális csoportvezető 
 III.  - BMX pálya létesítéséhez földterület igénylése  
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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      IV. - Motoros pálya kialakítására földterület igénylése 
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  
 Bere Károly polgármester: Napirendek előtt a két ülés közti 
tevékenységével kapcsolatban elmondja, hogy a szennyvízberuházás befejezés 
előtt áll. Elkészültek a vezetékek, a különböző bemérések, ill. a helyreállítás van 
hátra. Néhány héten belül a rákötések is elkezdődhetnek. Sokan érdeklődnek, 
hogy a kerékpárút mikor lesz helyreállítva. A közbeszerzési eljárás eredményes 
volt, a szerződés is meg lett kötve tegnap a kivitelezővel és a jövő héten kedden 
átadásra kerül a munkaterület. A Kastélypark fürdő fejlesztési tervei 
elképzelései elkészültek, a héten be lett adva engedélyeztetésre. A nyáron 
nagyon sok rendezvény volt, többek között augusztus 19-én átadásra került a 
Lovascentrum első üteme. Van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal 
kapcsolatban? 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A július 6-ai megbeszélésről 
kér bővebb tájékoztatást.  
 
 Bere Károly polgármester: A kistérségnek több mint 130 millió forint 
visszafizetési kötelezettsége van a GVOP pályázat kapcsán. Már büntető eljárás 
is folyamatban van, illetve gyanúsítás, de erről hivatalosan még nem jött 
értesítés. Július 6-án történt egyeztetés a kivitelezővel, Bozó Zoltánnal, a 
MetalCom Zrt. ügyvezetőjével a kialakult jogi helyzettel kapcsolatban, ami 
sajnos nagyon bonyolult. A jogászok keresik a lehetőséget, hogy hogyan tudná a 
kistérség érvényesíteni ezt a 130 milliós összeget.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Ha ezt az összeget vissza kell fizetni, nem 
veszélyezteti az ott dolgozók bérét? 
 
 Bere Károly polgármester: Ha leinkasszálják a számlát, akkor 
veszélyeztetné. A héten átadták az ügyet az APEH-nek behajtásra. Ez 
Füzesgyarmat érdeke is, hogy a hálózatot foglalja le az APEH, mivel ér annyit, 
hogy a kistérség ki tudná fizetni ezt az összeget.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A Gara Szállodával kapcsolatban van-e új 
információja polgármester úrnak? Augusztus 8-án beadásra került egy TÁMOP-
os pályázat „Óvodafejlesztés Füzesgyarmaton” címmel, amire nem volt 
képviselő-testületi határozat. Erről lehet bővebben tudni? 
 
 Bere Károly polgármester: A Hotel Garával kapcsolatban megjelent egy 
sajtónyilatkozat, hogy sajnos nem valószínű, hogy a befektető és a bank meg fog 
állapodni. Sajnos nehezen haladnak a tárgyalások. Novemberben napirendre kell 
tűzni a képviselő-testületnek, hogy hogyan lehetne működtetni önkormányzati 
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szinten. Ma is volt egy befektetői csoport érdeklődni, sokkal kevesebbet akarnak 
fizetni a Hotel Garáért, mint amennyiért a bank adná. Több száz millió az 
eltérés, olcsóbban viszont nem akarják adni. Megváltozott az álláspontjuk, mert 
bérleti szerződést csak az önkormányzat gazdasági társaságával kötnének, 
mással nem, ezért nem adták bérbe a nyár folyamán az érdeklődőnek, akivel 
több hónapig tárgyaltak a bérbeadásról. A pályázattal kapcsolatban 
alpolgármester asszony tud bővebb információt adni, az köztudott, hogy 100 %-
os támogatottságú. Erről jó lenne beszélni, hogy amennyiben nincs az 
önkormányzatnak kötelezettsége, akkor máskor is beadható legyen az ilyen 
pályázat, hogy ilyen esetbe ne kelljen testületi ülést összehívni. Az előző 
ciklusban is így működött, hogy amikor 100 %-os támogatottságú volt egy 
pályázat, további elkötelezettség nem volt, akkor beadta a hivatal, illetve az 
intézmények. Jelenleg az iskolának van beadva ilyen pályázata.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: A TÁMOP-os pályázat június elején lett 
kiírva, főleg eszközfejlesztésre, 100 %-os támogatással. Az óvodai kollektíva 
gondolta úgy, hogy ezt mindenképpen ki kell használni, mivel a kültéri játékok 
nagyon rossz állapotban vannak és újakat kellene beszerezni. Egyharmadát lehet 
felhasználni eszközbeszerzésre, kétharmadát társadalmi megújulás program 
keretében szakmai megújulásra. Ennek keretében minden pedagógus vállalta, 
hogy 120 órás képzésen vesz. Másfél évig képzésre fog járni minden 
óvodapedagógus. Bánfi Attila intézményvezető úr írta meg a pályázatot, amit 
ezúton köszön meg minden óvodapedagógus. 5 millió forintért lehet pályázni 
udvari játékokra, a többi képzésre és járulékos dolgokra, mint szakértői díj, 
adminisztrációs költségek fordítható. A végösszeg 17 millió forint. A pályázatot 
befogadták, a minimális hiánypótlás is megtörtént, az elbírálás folyamatban van.  
 
 Bere Károly polgármester: A pályázathoz nem kellett testületi határozat, 
ezért nem tárgyalta a képviselő-testület. Ezek után a napirendek tárgyalása 
következik. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

ELSŐ NAPIREND 
 
    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
 Bere Károly polgármester: A 62/2012. (IV. 26)Kt. számú határozattal 
kapcsolatban annyi pontosítás lenne, hogy a Kossuth utcai iskolába járó 
gyerekek szülei kérték, hogy továbbra is tornaszobaként használhassák az 
óvodai helyiséget. Jelenleg még nem indult el a beruházás. Az új önkormányzati 
törvény alapján meg fog szűnni a kötelező kistérségi társulási forma. Ezt a 
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kommunikációs pályázatot valószínű Füzesgyarmat fogja továbbvinni és akkor 
újratárgyalja a képviselő-testület, hogy érdeksérelem nélkül hogyan 
használhatná minden érintett az épületet. A Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
 Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a 
lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
114/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
 határozatokról szóló jelentést – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadta. 
 
 

MÁSODIK NAPIREND  
 
 A  2012. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási 

kérelmek alapján 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 
 Bere Károly polgármester: Az önkormányzat pluszforrásokhoz jutott az 
eredményes pályázatok miatt. Kétszer kell szavazni, mivel különböző 
jogszabályi és egyéb változások miatt kell a rendeletet módosítani, illetve a 
módosítási javaslatok miatt, ami a szociális kiadásokra vonatkozik. 2.2 millió 
forinttal a szociális kiadások emelésére van javaslat, valamint az átadott 
pénzeszközt kell felosztani a vállalkozói alapra, és a Kastélypark fürdő Kft-nek 
a működési forráshiány megszüntetésére.  
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A szokásos 
normatíva átvezetéseket tartalmazza a rendelet-tervezet, illetve néhány apró 
tételt kell jóváhagyni, ezért a bizottság egyhangúlag  elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.   
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 Bere Károly polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
ezért aki az I. számú rendelet-tervezetet – mely a tényszerű adatokat, az 
átcsoportosításokat, átvezetéseket tartalmazza – elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a rendelet-tervezetet 
elfogadta. 
 
(Az elfogadott 21/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelet – az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 Bere Károly polgármester: A II. számú rendelet tervezetet – mely a 
szociális kiadások átcsoportosítását és az átadott pénzeszközöket tartalmazza – 
aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a rendelet-tervezetet 
elfogadta. 
 
(Az elfogadott 22/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelet – az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Harmadik napirend  
 
 Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
 
 Bere Károly polgármester: Az első félévben eredményes gazdálkodást 
folytatott az önkormányzat. A tavalyihoz képest 34.3 millióval csökkent az 
állami támogatás a költségvetés elkészítésekor. A személyi jövedelemadónál 4.6 
millió forint, a súlyos foglalkoztatási gonddal küzdő települések támogatásánál 
13.9 millió forint, az oktatás-nevelés területén 8,8 millió, szociális juttatás 
területén 3.1 millió forint és egyéb változások miatt 4,3 millió forint volt az 
elvonás. Arra törekedett a képviselő-testület, hogy plusz állami forrásokat 
legyen lehetőség lehívni, ezért pályázott az önhikis pályázatra, melyből 23 
milliós támogatást kapott az önkormányzat. Szociális épületekre 12 millió 
forintos támogatás, színpad építésre közel 4 millió forintos támogatás fog 
érkezni az önkormányzathoz. A beszámolót minden bizottság tárgyalta.  
Elsőként a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét.  



 7 

 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Együttes ülésen tárgyalta a szociális bizottság az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sportbizottsággal a beszámolót. Kérdésként merült fel, hogy a 
vállalkozó alapba a 10 millió forint honnan lett átcsoportosítva? A kerékpártút 
munkaterület miért csökkent? A szociális földprogrammal és a Start 
munkaprogrammal kapcsolatban kérte a bizottság, hogy polgármester úr adjon 
tájékoztatást. A szociális jellegű kiadások, az átmeneti és a rendkívüli 
támogatásokra vonatkozóan, az első félévi felhasználása 56 %-os. Augusztus, 
szeptember hónapban a beiskolázás nagy terhet rótt a családokra, amiben a 
bizottság igyekezett segíteni. Év végére átcsoportosítási kérelemmel fordul a 
bizottság a képviselő-testület felé. Iskolakezdés előtt egyszeri gyermekvédelmi 
támogatásban 454 gyermek, egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 
3 gyermek, beiskolázási segélyben 123 gyermek részesült, közel 4 millió forint 
összegben.  A beszámolót mindkét bizottság egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 
 
 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A beszámolóból 
kiderül, hogy a költségvetés bevételi és a kiadási oldala is többé-kevésbé 
időarányos, ezért a bizottság egyhangúlag  támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: A Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő 
asszony kérdésére válaszolva, a Start munkaprogram 5 részből áll. A 
mezőgazdasági program közül egyikben 123, a másikban 58 főt foglalkoztat az 
önkormányzat. A munkaügyi központ folyamatosan ellenőrzi a program 
végrehajtását, a kollégák munkáját, minden programelemet figyelemmel 
kísérnek. Már van olyan programelem ami már befejeződött, pl. az illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak rendbetétele, 
belvíz- és vízelvezetés, illetve a téli közfoglalkoztatással sem volt probléma. 
Ezután kezdődik még a közúthálózat javítása, az erdőtelepítés. A mezőgazdasági 
projektben 58 főt foglalkoztat az önkormányzat, a kertészetben is nagyobb 
probléma nélkül folyt a munka. A megtermelt burgonyából – mivel jó lett a 
termés – a szociálisan rászorultaknak lehetőség lesz adni. Az állattartással volt 
némi probléma, mert tojástermelés beindítása volt a terv, de vágóállatként kell 
értékesíteni az állományt, mert nem engedélyezik a hatóságok a tojás eladását. 
Az erődtelepítéshez most van folyamatban a terület keresése. A jelenlévő 
kollégák a részletesebb kérdésekre tudnak válaszolni. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A tartósítás elindult? Az állattartás sikertelen 
projektnek minősül, mert több volt a ráfordítás, mint a bevétel. 1200 db az 
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állomány, 8 embert foglalkoztat az önkormányzat és most kiderült, hogy le kell 
vágni az állományt.  
 
 Bere Károly polgármester: Értékesíteni fogja az önkormányzat. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Kik fogják megkapni? 
 
 Bere Károly polgármester: Kiszámolják a kollégák az önköltséget és meg 
lesz hirdetve a jövő héten a jérceállomány eladásra.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Úgy tudom, hogy az állomány 40 %-a kakas. 
 
 Bere Károly polgármester: Turbucz Róbert meg tudja mondani, hogy kb. 
mennyi, de 10 % körüli.  
 
 Turbucz Róbert városgondnok: Át lesz számolva pontosan, de 10 % körüli. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A méhészet elindult-e és ha igen, hol lesz 
értékesítve a méz? 
 
 Bere Károly polgármester: Visszatérve a tojástermelésre: a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban országosan olyan problémák vannak, hogy 
olyan jogszabályok alapján készült el az országos program, ami az őstermelőkre 
vonatkozik, holott az önkormányzatok tevékenysége nagyüzemi állattartásnak 
minősül. A tojás értékesítése ezért nem lehetséges ebből az állományból. De 
ezért még nem sikertelen a program, mert az elhullás nagyon minimális volt és a 
tojóállományt be tudja még szerezni az önkormányzat, ha megtörténik az 
értékesítése a mostani állománynak.  Valamint jó minőségű tojóállományhoz 
juthat a füzesgyarmati lakosság. A munkaügyi központ nem kifogásolta ezt a 
megoldást. Turbucz Róbert tud erről bővebb tájékoztatást adni. 
 
 Turbucz Róbert városgondnok: A napokban kapja meg az önkormányzat 
azt a nyugtatömböt, amivel a méz értékesítését meg tudjuk kezdeni. A méz itt 
van az önkormányzat raktárában. A tyúkállománnyal kapcsolatban az lett a 
probléma, hogy amikor a pályázat össze lett állítva, akkor a szakértőktől kellett 
volna szakértői hozzájárulás kérni. Magyarországon 5-6 olyan termelő telep van, 
akik ilyen felhasználásra állományt értékesíthetnek, mivel komoly vakcinázási 
programjuk van. Egy ilyen teleppel kellett volna előszerződést kötni a pályázat 
megírásakor, amikor a pályázat nyert, be lehetett volna szerezni az állományt és 
bejelenteni a tartást. Így hiába egészséges az állomány, nem lehet a tojást 
értékesíteni. Ha megérkezik a nyugtatömb az állományt lehet értékesíteni. A 
mézzel ilyen gond nincs.  
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 Bere Károly polgármester: A mézet nagykereskedésnek adja át az 
önkormányzat, jó bevételt fog hozni.  
 
 Szabó László képviselő: A program egyenként is egy vállalkozásnak 
minősíthető, amit az állam támogat. Az állam által elvárt végeredmény egy 
önálló gazdálkodás, ami jó esetben még nyereséget is hoz az önkormányzatnak. 
Hogy a képviselők jobban figyelemmel tudják kísérni, jó lenne minden testületi 
ülésen, amíg a program működik, részletes beszámolót készíteni, hogy milyen 
stádiumban van, milyen szinten működik a költségekkel együtt, hiszen jelentős 
tétel a költségvetésben.  
 
 Bere Károly polgármester: Nincs akadálya, hiszen heti rendszerességgel 
kell készíteni a beszámolókat a munkaügyi központnak. Így láthatja minden 
képviselő, hogy milyen elszámolást kell készíteni. A következő testületi ülésre 
készít egy részletesebb tájékoztatót az ezzel foglalkozó kolléga, amiből lehet 
látni, hogy milyen dokumentációk vannak és majd ez alapján eldönti a testület, 
hogy minden testületi ülésre készüljön  beszámoló, de egyébként bármikor 
betekinthetnek a képviselők az anyagba, mivel elég sok dokumentációról van 
szó. 
 
 Szabó László képviselő: Összesített anyagot kellene a képviselő-testület elé 
hozni. A gyakorlati kivitelezés a lényeg, a pénzügyi vonzata iránymutatás arra 
vonatkozóan, hogy merre mozdul a vállalkozás. Ha jól végzi az önkormányzat 
ezt a feladatot, akár egy jól működő cég jöhet létre, még ha foglalkoztatási 
támogatásnak is minősül.  
 
 Bere Károly polgármester: Majd kiderül, hogy elég-e negyedévente, lehet 
havi szinten felesleges beszámolót készíteni. Októberben fog készülni 
beszámoló, utána már nagyobb változások nem lesznek. Decemberben pedig 
tárgyalni kell a képviselő-testületnek a jövő évi programot. Ez így elfogadható 
képviselő úrnak? 
 
 Szabó László képviselő: Igen. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A dolgozók 
munkakörülményeiről szeretnék hallani. A csatornatisztítás milyen folyamatban 
van?  
 
 Bere Károly polgármester: Konkrétan mire gondol képviselő asszony? 
Hogy milyen szociális körülmények között vannak a dolgozók? 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Milyen szociális helyiség áll 
rendelkezésre a Start közmunkásoknak? 
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 Bere Károly polgármester: Átadom a szót Turbucz Róbert 
városgondnoknak. 
 
 Turbucz Róbert városgondnok: A nyári melegben módosítva lett a 
munkaidő, hogy a déli melegben ne kelljen dolgozni, a védőitalt biztosította az 
önkormányzat, illetve a munkaruhát is.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A téli közfoglalkoztatásnál hol 
végzik a munkát az asztalosok? 
 
 Turbucz Róbert városgondnok: A Csák tanyán, mint ahogy több program 
ott működik. Október elején indul a betonelem gyártás, ami azt jelenti, hogy 
40x40x10 cm-es elemeket gyártanak, amit a belvízelvezők mederburkolásához 
lehet majd használni. Utána könnyebben lehetne takarítani a csatornákat. Idén 
még a Nagyérnek a gorzsási és Bikaszín közötti szakaszát fogják a munkások 
kitakarítani, mivel a nád és sás nagyon elszaporodott, a csapadék nem fog 
elfolyni.  
 
 Bere Károly polgármester: A tartósítással kapcsolatban milyen fejlemények 
történtek? 
 
 Turbucz Róbert városgondnok: A pályázatban a tartósítás áll a 
savanyításból és a fagyasztásból. Mivel nincs megfelelő helyiség jelenleg a 
savanyításhoz, így fagyasztással lesz megoldva a tartósítási program. Ehhez az 
eszközbeszerzés megtörtént. Az iskolakonyhán fogja egy közhasznú munkás a 
csomagolást megoldani. A munkaügyi központ elfogadja ezt a megoldást. A 
savanyításhoz is megtörtént az eszközbeszerzés, a jövő évre vonatkozóan. Az 
udvaron lévő szociális helyiség felújítása után ott lehetne kialakítani egy 
savanyításra alkalmas helyiséget. 
 
 Szabó László képviselő: Ez közvetlen felhasználható élelmiszer, 
engedélyezési eljárás szükséges hozzá. Ez hogyan történt meg? 
 
 Turbucz Róbert városgondnok: Engedélyezés nem történt, ezért is jobb a 
fagyasztási eljárás, mert annak nincs olyan kockázata, hogy valamilyen 
baktériumos fertőzés forduljon elő. A savanyításnál orvosi vizsgálat, rendszeres 
ellenőrzés szükséges.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: Milyen termékek lesznek 
lefagyasztva? 
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 Turbucz Róbert városgondnok: A kertészetet irányító kolléga tudna rá 
pontosan válaszolni, de valószínű,  hogy  zöldparadicsom, paprika, káposzta.  
 
 Bere Károly polgármester: A legfontosabb, hogy 181 főt foglalkoztat az 
önkormányzat a programon belül. A rendszeres szociális kiadások 35 %-on 
állnak. 30-40 fő van, aki szeretne még dolgozni, de nincs rá lehetőség jelenleg. 
Észak-Békés megyében Füzesgyarmaton dolgozik a legtöbb ember a programon 
belül. Ehhez jön még a más közfoglalkoztatási program: a vasúti, a vízügyi 
igazgatóságnál és a vízgazdálkodási társulásnál is dolgoznak füzesgyarmatiak, 
így összesen kb. 240 ember van foglalkoztatva. Ilyen sokan még soha nem 
dolgoztak közfoglalkoztatásban Füzesgyarmaton. Ez a kormányzati szándék is, 
hogy szociális segély helyett munkabért kapjanak az emberek. Jó lenne, ha 1-2 
év múlva a szociális szövetkezeteket jobban támogatná a kormány és annak a 
keretén belül működhetne valamelyik program. A méhészet 2-3 családot 
eltartana. A tojástermelés is jó néhány családnak biztosíthat megélhetést, ha a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik a jércék beszerzése.  
 
 Szabó László képviselő: Mivel családok megélhetéséről van szó, ezért 
jusson el ez a program odáig, hogy ne 47 ezer forintos jövedelmet biztosítson, 
hanem normális fizetést.  
 
 Bere Károly polgármester: A másik hasznos dolog a program kapcsán, 
hogy megtanulják az emberek az önfenntartást, kerttel, háziállatokkal 
foglalkozni, ami plusz jövedelmet hozhatna a családoknak.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Októberben várható, hogy az 
intézményekhez is jöhetnek közmunkások? 
 
 Bere Károly polgármester: Az intézményi közfoglalkoztatás elég nehezen 
oldható meg, mert szinte mindenki a termelésben vesz részt. De a téli 
közfoglalkoztatás keretében 6-8 hely lesz erre a célra is. A TÁMOP program a 
régi közhasznú foglalkoztatást váltotta ki, és uniós szabályok miatt, aki már volt 
TÁMOP-os foglalkoztatott, nem lehet még egyszer, csak majd két év múlva. 
Ezzel lehetne az intézményi közfoglalkoztatást megoldani, mert ott magasabb a 
bérre a lehetőség. Remélhetően jövőre lesz rá lehetőség. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Köszönöm a rászorulók 
nevében az élelmiszert és várjuk a tájékoztatást, hogy mikor kerül kiosztásra. 
 
 Bere Károly polgármester: Vízernével, a szociális csoport vezetőjével már 
megtörtént az egyeztetés, illetve a városgondnokkal, a bizottsági ülésen meg 
fogják beszélni a részleteket. 
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Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki a Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a beszámolót 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
115/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. I. 
 félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
 Felhívja a figyelmet a módosított előirányzatok éves szinten történő 
 betartására és a továbbiakban is a szabályszerű gazdálkodás folytatására. 
  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bere Károly polgármester 
    önkormányzati intézmények vezetői 
 
 

Negyedik napirend 
 
 Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltató-

jának kiválasztási lehetőségeiről elvi állásfoglalás 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 
 Bere Károly polgármester: 2013-ban a jelenlegi közszolgáltatási szerződés 
a szemétszállításra lejár. Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint csak állami, 
vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság láthatja el a feladatot. Vagy 
létrehoz az önkormányzat egy ilyen vállalkozást, vagy bevásárolja magát egy 
ilyen vállalkozásba, vagy közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat és azok a 
vállalkozások, amik más önkormányzat tulajdonában állnak, versenyeznek. A 
határozati javaslatban az szerepel, hogy a bucsai BUCSA-ÉP KFT-ben 
szerezzen Füzesgyarmat 50 %-os tulajdont. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A határozati 
javaslat a Bucsával való társulásról szól. De ennek van kockázata is, mivel nem 
csak a szemétszállítással foglalkoznak, ezért a bizottság azt javasolta, hogy 
mindhárom céggel vegye fel a kapcsolatot a polgármester és a legkedvezőbb 
ajánlatot fogadja el az önkormányzat. 
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 Bere Károly polgármester: Két cég jöhet számításba, a mostani szolgáltató 
a Békés Manifest Kht., a Bihari Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint a 
BUCSA-ÉP KFT. A bucsai és a bihari a szállítási költség miatt kedvezőbb lehet, 
viszont a Békés Manifestet már ismeri a lakosság és ők is ismerik a települést. 
Elfogadható, hogy mindhárommal vegye fel az önkormányzat a kapcsolatot és a 
következő testületi ülésre készüljön előterjesztés, hogy milyen feltételekkel 
vállalják a feladat elvégzését. Először arról kellene döntést hozni, hogy az 
önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társasággal lássa el a feladatot. Ez 
akkor saját tulajdonú, ha valamilyen szinten bevásárolja magát az önkormányzat 
egy más önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságba. Ez alapján, 
illetve a második határozati javaslat alapján felhatalmazná a polgármestert a 
képviselő-testület, hogy ezekkel a cégekkel felvegye a kapcsolatot.  
 
 Koncz Imre képviselő: Bizottsági ülésen erről nem volt szó, hogy vásárolja  
be magát az önkormányzat. Erről most nem kellene még szavazni. Majd a 
következő hónapban a módosított előterjesztés alapján. 
 
 Bere Károly polgármester: A bizottsági ülésen elhangzottak alapján a 
többség véleménye megegyezik abban, hogy ebben az irányban induljunk el. A 
határozati javaslaton annyit kellene módosítani, hogy a bucsai kft. mellett a 
Békés Manifest Kht-vel és a Bihari Hulladékgazdálkodási Társulással is vegye 
fel az önkormányzat a kapcsolatot, hogy ők kívánnak-e együttműködni a 
füzesgyarmati önkormányzattal és erről készüljön előterjesztés a következő 
testületi ülésre.  
Aki ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadja a határozati javaslatot, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a határozati javaslatot 
elfogadta.  
 

H A T Á R O Z A T  
116/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a karcagi és bucsai 
önkormányzattal, valamint a Békés Manifest Kht-vel és a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Társulással a hulladékszállítás jövőbeni közös 
működtetésére vonatkozóan.  
 
A tárgyalás eredményéről a képviselő-testületet a következő ülésen 
tájékoztassa.  
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 30.  

 
Ötödik napirend 

 
 A közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi 

állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására, 2013. január 1-
től 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: 2013. január 1-től az állam átveszi a közoktatási 
feladatokat, ami azt jelenti, hogy az iskolai pedagógusok állami alkalmazottak 
lesznek. Az óvodapedagógusokat nem, az óvoda önkormányzati feladat marad. 
Az épületek fenntartása viszont marad önkormányzati feladat. Dönthetne az 
önkormányzat úgy, hogy nem vállalja, de az adóbevételek miatt biztos nem 
járulna hozzá a Kormányhivatal. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Turisztikai 
és Sportbizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottsági véleményeket 
ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Hosszas vita 
volt a bizottsági ülésen, de az előterjesztés nem alkalmas arra, hogy ez alapján 
dönteni lehessen a kft. alapításáról. Az a javaslat született, hogy a következő 
ülésre készüljön egy olyan anyag, amiben kimutatásra kerül, hogy a jelenlegi 
létszámhoz képest hogy változik az össz. létszám, illetve készüljön gazdasági 
kalkuláció, hogy a kft. miből és hogyan fog megélni. Ezt a határozati javaslatot 
egyhangúlag  támogatta a bizottság.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Az oktatási bizottság is ugyanarra a véleményre jutott, mint a 
gazdálkodási bizottság, hogy a Koncz Imre képviselő úr által javasolt 
állásfoglalást támogatja a bizottság.  
 
 Bere Károly polgármester: Úgy tűnt az oktatási bizottsági ülésén, hogy ezt 
a határozati javaslatot szavazta meg a bizottság. De elfogadható így is, mert ez 
egy vitaanyag, gondolatébresztő. 
 
 Szabó László képviselő: Arról nem volt a bizottsági üléseken senkinek 
kétsége, hogy legyen gazdasági társaság. Viszont még nincs tisztázva a 
dolgozók helyzete, ezért van még egy bizonytalanság több képviselőben.  
 
 Bere Károly polgármester: Az előterjesztésben lévő határozati javaslat 
utolsó bekezdése, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a 
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kft. létrehozására és feladatainak meghatározására készíttessen a következő 
testületi ülésre döntéshozatalra alkalmas előterjesztést, ezt el lehetne fogadni, az 
első részét, hogy január 1-jével létrehozza az önkormányzat arról ne szavazzon 
most a testület. Arról viszont dönteni kell, hogy melyik irányba induljunk el.  
 
 Koncz Imre képviselő: Szabó László képviselő úr hozzászólásával 
kapcsolatban, azért voltak kétségek a gazdálkodási bizottsági ülésen, hogy kell-e 
a kft. Ami fel van sorolva, ezzel biztos nem lesz életképes vállalkozás, ezért 
látni kell, hogy milyen bevételi és kiadási oldala lenne a vállalkozásnak. 
Vállalkozást csak arra lehet alapítani, ami nyereséget termel, arra nem, hogy 
feladatok kerülnek átcsoportosításra egyik helyről a másikra.  
 
 Bere Károly polgármester: Három lehetőség van, vagy intézményi 
formában látja el az önkormányzat a feladatot, mint a régi GAMESZ, ami 25 
évvel ezelőtt volt. Vagy vállalkozást hoz létre az önkormányzat, ami nagyobb 
mozgástérrel rendelkezik, bár a legnagyobb megrendelője az önkormányzat 
lenne. Azon lehet vitatkozni, hogy nyereségesnek kell lenni, vagy nem, az 
önkormányzat nem fog magas számlákat saját magának kiállítani. A harmadik 
megoldás, hogy ezek az emberek az önkormányzathoz kerülnének, akár a 
városgondnok irányításával dolgozhatnának. A legrugalmasabb a kft., ezért szól 
erre javaslat. A másik kettőről nem is volt vita, ki sem elemezte a bizottság, 
hogy milyen előnye, vagy hátránya lenne. De az biztos, hogy nagyon 
megnövelné mindkettő az önkormányzatnál a pénzügyi adminisztrációt. Az áfát 
pedig továbbra is meg kellene fizetni.  
 
 Koncz Imre képviselő: A következő ülésre ki kell dolgozni, hogy ez 
mennyivel lesz olcsóbb, mert most úgy tűnik, hogy drágább.  
 
 Bere Károly polgármester: Össze kell hozni a mostani költségvetés 
alapján.  
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat utolsó bekezdéséről szavazzon a képviselő-testület, mely szerint a 
képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy a kft. létrehozására és 
feladatainak meghatározására készíttessen a következő testületi ülésre 
döntéshozatalra alkalmas előterjesztést.  
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a határozati javaslatot 
elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
117/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere 
Károly polgármestert, hogy városgazdálkodási kft. létrehozására és 
feladatainak meghatározására készíttessen a következő testületi ülésre 
döntéshozatalra alkalmas előterjesztést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Hatodik napirend 

 
 Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás 

elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: Néhány éve működik ez a munkahelyteremtést 
segítő támogatási forma az önkormányzatunknál, ami a megyében másik 3-4 
településen van csak. Mivel a költségvetés jól alakult év közben, így 10 milliós 
alapot tud biztosítani az önkormányzat ismét a vállalkozók 
munkahelyteremtésének segítésére.  
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 
igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a pályázati felhívás elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: Már többször tárgyalta a képviselő-testület a 
rendeletet, a Kormányhivatal észrevétele kapcsán már módosításra is sor került. 
A pályázati kiírás szerint van egy tavaszi és egy őszi forduló, és ha van az 
önkormányzatnak pénze, akkor kiírja a pályázatot.  
 
 Koncz Imre képviselő: Az a gond vele, hogy nem igazán hatékony, 
valamint hol van rá pénz, hol nincs. Valaki elindít egy vállalkozást és amikor 
kér nincs rá pénz, amikor lesz rá pénz, jöhet vissza kérni, hogy utólag támogassa 
az önkormányzat. Erről nem rendelkezik a szabályzat.  
 
 Bere Károly polgármester: A költségvetés alakulásától függ, hogy tud-e az 
önkormányzat adni támogatást, vagy nem. Eddig két évben volt, most tavasszal 
nem volt rá pénz. A Kormányhivatal felhívására ez a jogi megoldás látszik 
megfelelőnek, hogy évente kétszer kiírja a képviselő-testület a pályázatot, ha 
van pénze az önkormányzatnak. A munkaügyi központnál is így van. A legjobb 
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lenen együtt kiírni, náluk tavasszal szokott pályázati kiírás megjelenni. Ha 
jövőre lesz rá pénze az önkormányzatnak, akkor meg lehetne így csinálni.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A statisztikai létszámot nem tartják be a 
vállalkozók. Szigorúbb ellenőrzés kellene.  
 
 Bere Károly polgármester: A rendelet alapján szigorúbban lehet ellenőrizni. 
Ingatlanfedezetet kell nyújtani, szigorú szabályok vannak. 
 
 Koncz Imre képviselő: Ezt a pályázati felhívást átnézte valaki? Mert az 
elsővel probléma volt. 
 
 Bere Károly polgármester: A Kormányhivatal által elfogadott 
rendeletmódosítás alapján készült a pályázati felhívás, ezzel már nem lehet 
probléma. A munkaügyi központ hasonló pályázati felhívása alapján állította 
össze a jegyző asszony a felhívást. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki 
elfogadja a pályázati kiírást, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodással a munkahelyteremtő beruházásokra szóló pályázati kiírást 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
118/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 
felhívást fogadta el a munkahelyteremtő beruházásokra:  
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
MUNKAHELYTEREMT Ő BERUHÁZÁSOKRA 

FÜZESGYARMATON 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új 
munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének 
javítását. Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata a foglalkoztatottság 
növelésének és a füzesgyarmati álláskeresők munkához jutásának 
megkönnyítése érdekében 2009. július 3-án megalkotta a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) 
önkormányzati rendeletét.   Füzesgyarmat Önkormányzata a vonatkozó 
rendelet alapján támogatni kívánja Füzesgyarmat közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá 
szövetkezeteket, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni 
vállalkozókat, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi 
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gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt támogatási 
feltételeknek megfelelnek. 
Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata  
 

pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására 
Füzesgyarmaton 

 
A pályázat kiírója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
 
A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók 
életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében 
ösztönözze a vállalkozások útján Füzesgyarmat város közigazgatási 
területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. 
Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő 
támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani 
ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzlete tevékenységük 
elindítási vagy működtetési költségeinek csökkentéséhez.   
  
A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft, 
mely európai uniós támogatást nem tartalmaz.  
 
A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban 
nyújtható támogatás: 
       -   vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás). 
 
A támogatás mértéke:  
- létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 
egyszeri 500.000,- Ft, 
-  részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 
500.000,-Ft összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül 
megállapításra.  
 
A pályázók köre: 
    Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel rendelkező  
          - mikro-, kis- és középvállalkozások,  
         - a szövetkezetek,  
         -   az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók,  
         - az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és 
családi gazdálkodók. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás: 
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     amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás 
folyamata alatt  

- csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, 
- az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, 

illetve azt bevonták,  
- az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, 

részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal 
szemben lejárt esedékességű tartozása van,  

- helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással 
rendelkezik, kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató 
fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, 

- egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi 
tartozása van kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató 
fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett, 

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, 
illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön 
jogszabályban meghatározott módon kerül sor, 

- a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye     
szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G §-a szerinti 
csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának 
időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni, 

- amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy 
bármely bizottságnak külső szakértő tagja, 

- amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós 
többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében 
hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását 
vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve 
annak székhelyei, telephelyei között. 

 
Nem nyújtható támogatás: 

- 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy 
akvakultúrához  kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak, 

- az 1407/2002./EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet 
folytató vállalkozásoknak, 

- melegkonyhával nem rendelkező italkimérést folytató vállalkozáshoz, 
- a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentéséhez, 
- egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- 

biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, 
- ügynöki tevékenységre létrehozott vállalkozások.  

 
Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó: 
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- tervezett beruházását Füzesgyarmat közigazgatási területén belül valósítja 
meg. 

- Füzesgyarmat  város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy 
telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos 
korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően 
legalább három éven keresztül fenntartja és betölti, 

- legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától 
számított 60 napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet, 

- üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, 
- meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő 

technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a 
településen betöltött szerepét 

- a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely 
megléte esetén telephelyét Füzesgyarmat város területén nem szüntette 
meg, továbbá, 

- a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti 
létszámát nem csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki 
telephely vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve,  

- az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem 
adták vissza, illetve azt nem vonták be, 

- vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő 
meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet 
füzesgyarmati állandó lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - 
rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a 
Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége nem tud megfelelő - a 
benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező 
regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a 
többletlétszámot a nem regisztrált füzesgyarmati állandó lakóhellyel 
rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.  

 
Pályázati dokumentáció tartalma:  
 
Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és 
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,  

b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,  
c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, 

amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; 
egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait 
kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor 
érvényes foglalkoztatási adatokat, újonnan létrehozott vállalkozás esetén 
legalább 5 évre szóló gazdasági programot, 
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d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány 
másolatát, érvényes telepengedély másolatát, 

e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban 
történő vállalására vonatkozóan,  

f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott 
valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a 
vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti 
jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó 
nyilatkozatot,  

g) hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a 
képviselő-testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát 
képező, vagy az általa fedezetül felajánlott ingatlanra a támogatás 
visszafizetésének időtartamáig, 

h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező 
kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az 
adatok valóságtartalmának a kérelem ellenőrzését végző Bizottság általi 
ellenőrzéséhez, 

i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet.  
j) nyilatkozatot az önkormányzat rendeletének 6. § (3) bekezdésében 

foglaltakról a statisztikai létszámra vonatkozóan, illetve igazolást a 7. § 
(1) bekezdésében foglaltakról, a köztartozás és csődeljárásra vonatkozóan,  

k) nyilatkozatát arról, hogy  van-e más de minimis támogatásból származó 
bevétele, vagy pályázata. 

 
A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatban 
Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője ad információt.  
 
A pályázat benyújtásának módja, határidők:  
 
A pályázatot az önkormányzatnak címezve kell benyújtani 1 példányban 
magyar nyelven, az előírt mellékleteivel együtt. 
 
A pályázat benyújtása 2012. október 30-ig jogvesztő határidővel történik.  
 
A pályázatot személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy postai úton, 
tértivevényes küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás 
időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára 
adás dátuma számít.  
 
Az önkormányzat jegyzője – a formai hiánypótlás 8 munkanapon belüli 
pótlását követően – 15 munkanapon belül írásban értesíti arról, hogy a 
pályázat a vonatkozó jogszabályok, előírásai, továbbá a pályázati feltételek 
alapján megfelel-e a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. Ez az 



 22

írásbeli értesítés kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem 
jelenti a támogatás megítélését.  
 
A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében az 
önkormányzat jegyzője egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a 
hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 
munkanapon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati 
felhívásban, a kérelemhez csatolandó dokumentum hiánya számít.  
 
A pályázat elbírálása: 
A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről, vagy a támogatási 
igény elutasításáról,  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottsága véleményének – zárt ülésen történő – kialakítását 
követően a képviselő-testület a benyújtási határidő lejáratát követő rendes 
testületi ülésen dönt.  
A pályázat kiírásának kidolgozásában, illetve az alaki és formai 
követelmények ellenőrzésében önkormányzat jegyzője vesz részt. 
 
A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét 
és a megítélt támogatás összegét a döntést követően Füzesgyarmat város 
honlapján a pályázó külön hozzájárulása nélkül – haladéktalanul közzé 
teszi.  
 
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén 
az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat 
forráshiány miatt elutasítható. 
 
Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló 
értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkoznia kell 
arról, hogy a munkahelyteremtés megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezet különbözetét pótolva a pályázatát változatlan formában, vagy a 
foglalkoztatási tervét a rendelkezésre álló források figyelembevételével 
átdolgozva valósítja meg. 
 
A támogatás folyósítására a pályázónak Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatával Támogatási Szerződést (továbbiakban szerződés) kell 
kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap 
áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e 
határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogatási 
döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat rendelete tartalmazza. 
 



 23

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő kérelmet az 
önkormányzat rendeletében meghatározott részletes feltételek 
figyelembevételével kell kidolgozni. 
 
A pályázati felhívás és az önkormányzat rendeletének előírásai egymástól 
elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a 
pályázáshoz szükséges összes feltételt. 
 
A támogatás felhasználásának ellenőrzése: 

- A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a polgármester, 
a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportja ellenőrzi.  

- Az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzik az esetlegesen felmerült 
visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.  

- A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a az ellenőrzésre 
jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles 
adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.  

- A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos 
nyilvántartást készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles 
írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást 
nyújtani az ellenőrzésre jogosult szervek részére. 

- A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni – a 
támogatás futam idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt 
rendszerben, a következőket tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és 
születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába állás 
időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A Támogatott 
a többletlétszámra vonatkozó adatlapot havonta megküldi a Támogató 
részére. A Támogató a megvalósult többletlétszám meglétét jogosult a 
Támogatott telephelyén is ellenőrizni. 

 
A visszatérítés szabályai: 
 
- Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint 
időtartam-, illetve létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e 
§-ban meghatározott visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. 
Amennyiben a kötelezettség teljesítésének objektív akadályát igazolja a 
Támogatott, ez alapján felülvizsgálatot követően, a Támogató szerv a 
szerződés módosításáról dönthet. 
- Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a 
jelen rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt 
feltételeknek nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített 
vállalkozás, támogatott köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 
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éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve, a szabályos 
foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli 
támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos 
visszatérítési kötelezettség).  
- Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden 
támogatott vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, 
illetve jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. 
Amennyiben a vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 
1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált 
időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell 
teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész 
számú érték meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy 
további többlet-álláshely után járó támogatás összegével növekszik (pl. 
ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2 álláshely után kell 
teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési 
kötelezettség).  
- Támogatott a jelen rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt, a betöltendő 
álláshelyek, illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet 
fenntartására vonatkozó kötelezettségét az alábbi vizsgált időszakokra 
vonatkozóan köteles teljesítenie:  

a) a./ a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a 
betöltés naptári évének december 31. napjáig tartó időszakban;  

b) b./ az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között 
tartó időszakban;  

c) c./ az álláshely létesítését követő 2. év január 01 – december 31-e között 
tartó időszakban;  

d) d./ az álláshely létesítését követő 3. év január 01-jétől kezdődően a 
támogatott álláshely betöltésétől számított 3 év elteltéig, kivéve ha a 
foglalkoztatás az a./ pontra figyelemmel január 01-én kezdődött.  

- A vállalt kötelezettség megszegése esetén támogatott köteles a teljes 
támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten.  

 
 Felelős: Bere Károly polgármester 
 Határidő: pályázat megjelentetésére 2012. szeptember 24. 
  
 

Hetedik napirend 
 

 Előterjesztés a Kastélypark fürdő fejlesztési elképzeléseiről 
 Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 
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 Bere Károly polgármester: A négyéves gazdasági program fontos eleme a 
Kastélypark fürdő fejlesztése, már a koncepciónál is szó volt róla, ill. a májusi 
ülésen. Elkészült a terv, ami a héten be is lett adva engedélyezésre. Ha támogatja 
a képviselő-testület, hogy a 400 milliós beruházási költség 500 millióra 
emelkedjen, akkor a pályázatot is be lehet adni a jövő héten. Amikor az eredeti 
ötletek megtervezésre kerültek, akkor derült ki, hogy a bekerülési költség 100 
millióval több lesz. 50 %-os pályázati támogatásról van szó, remélhető, hogy 
plusz támogatást lehet elérni ezen felül, illetve a közbeszerzésnél is lehet  
csökkenteni a költségeken. A szennyvízpályázatnál is a tervezők által kiszámolt 
költségvetésnél alacsonyabb árat vállalt a közbeszerzés során a kivitelező 
vállalkozó.  
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 
igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
 Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság tárgyalta kéri, a bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az 
előterjesztést. 
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót Kovács Mártonnak, a 
Kastélypark Kft. ügyvezetőjének, hogy egészítse ki az előterjesztést. 
 
 Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője: A képviselő-testület májusi 
döntése óta három szerződést kötött a kft., azért, hogy eredményes legyen a 
pályázat. A budapesti EURO-SPA KFT. készíti a megvalósíthatósági 
tanulmányt, a debreceni Opus Team Kft. végzi a pályázati anyag összeállítását, 
illetve debreceni tervező iroda készítette a terveket, ami hétfőn be lett adva a 
szeghalmi Építésügyi Hatósághoz. Október 1-jei beadási határidőig remélhetően 
rendelkezésre állnak az engedélyes tervek és a pályázatot be lehet adni. A 
pályázat beadásához szükséges a képviselő-testület döntése arról, hogy az 500 
millió forintos keretösszeggel támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Bere Károly polgármester vitára bocsátja az előterjesztést. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Elhangzott, hogy milyen plusz forrás várható 
az 50 %-os pályázati támogatás mellett. 
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 Bere Károly polgármester: Remélhető, hogy a kormány beváltja az ígéretét, 
hogy ad pénzt arra, hogy az önkormányzatok minél több Európai Uniós 
támogatást le tudjanak hívni. Az is segítene, ha kamatmentes kölcsönt adnának a 
másik 50 %-ra. Hétfőn lesz tárgyalás az önerővel kapcsolatban, remélhető, hogy 
a pályázat beadásáig ennek lesz eredménye. Van olyan információ is, hogy a 
Kormány 50 milliárdos alapot hoz létre, csak még az kérdés, hogy 
önkormányzati gazdasági társaság pályázathat-e, ill. visszatérítendő, vagy vissza 
nem térítendő támogatás lesz. Dr.Kovács József, az országgyűlés egészségügyi 
bizottságának elnöke, tőle várhat az önkormányzat segítséget, hogy forrásokhoz 
juthassunk.  
 
 Koncz Imre képviselő: Most arról kell szavazni, hogy elindítsa-e az 
önkormányzat a pályázatot? Később úgy is tárgyalni kell még, hogy honnan lesz 
forrás a 250 millió forintra, illetve milyen feltételekkel. Ezt elvi 
hozzájárulásként kell kezelni.  
 
 Bere Károly polgármester: Azért kell szavazni, hogy be tudja adni a 
pályázatot a kft., a mostani tervek alapján. Ezzel egyidejűleg a 77/2012. 
(V.31.)Kt. számú határozatot kell módosítani, melyben 400 millió forintot 
fogadott el a képviselő-testület beruházási költségként és ezt most 500 millióra 
kell változtatni. Mivel nincs több kérdés, vélemény, aki elfogadja az 
előterjesztést kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
az előterjesztést elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
119/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
Fürdő Kft. fejlesztési elképzelését, a pályázat beadását elfogadja az 
előterjesztett tervekkel, nettó 500.000.000,-Ft beruházási összeggel.  
 
A 77/2012. (V.31.)Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy a 
Kastélypark Fürdő Kft. pályázat útján megvalósítandó fejlesztési 
koncepciójának beruházási költsége 500.000.000,-Ft + ÁFA-ra változik.  
A 77/2012. (V. 31.)Kt. számú határozat egyebekben változatlanul 
érvényben marad. 
 
Megbízza a Kovács Mártont, a Kastélypark Kft. ügyvezetőjét a pályázat 
benyújtásával.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Határidő: pályázat beadása 2012. október 1. 
 
Bere Károly polgármester megköszöni Kovács Márton munkáját a pályázat 
elkészítésével kapcsolatban és a további részvétel alól felmenti.  
 

Nyolcadik napirend 
 
 Jegyzői állásra pályázat kiírása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Már februárban tárgyalta a képviselő-testület a 
pályázati kiírást, de akkor az a megállapodás született a jegyző asszonnyal, hogy 
2012. december 31-ével szűnik meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. 
Megköszöni a munkáját, amit Füzesgyarmat önkormányzat érdekében végzett. 
2013. január 1-től új jegyző fogja ellátni a jegyzői feladatokat. A jegyző 
kinevezése a polgármester hatásköre lesz január 1-től, de jó lenne, ha a 
képviselő-testület gyakorolná még ezt a hatáskört, és írná ki a pályázatot, illetve 
döntene a beérkezett pályázatokról.  
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
formai szempontból vizsgálta a kiírás, melyet egyhangúlag  elfogadásra javasolt 
a képviselő-testületnek. 
 
 Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja. Mivel nincs kérdés, vélemény, 
aki elfogadja az előterjesztésben szereplő pályázati kiírást a jegyzői állásra, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
120/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzői 
álláshely betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:  
 

Pályázati felhívás 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a.), b.) 
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pontjában, valamint (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet 
jegyzői álláshely betöltésére. 

 
A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 
hónap próbaidő kikötésével.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala 5525 
Füzesgyarmat Szabadság tér 1.  
 
Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkájának 
megszervezése, a polgármester és a Képviselő-testület feladatai ellátásának 
segítése a jegyző feladat- és hatásköreiről szóló jogszabályok szerint.  
 
A munkakör betöltésének időpontja:  2013. január 01.  
 
Illetmény és juttatás: A Közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény  alapján. 
Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, jogi 
vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,  
- legalább ötévi közigazgatási gyakorlat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 
Elvárt kompetenciák: 

- kiváló szintű tárgyalóképesség, 
- társalgási szintű angol nyelvtudás, 
- empátia, 
- önálló munkavégzési képesség, 
- precizitás, 
- terhelhetőség. 

 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- állam- és jogtudományi doktori képesítés, 
- az elmúlt öt évben önkormányzatnál szerzett szakmai, vezetői gyakorlat. 
 
A pályázathoz mellékelni kell:  
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- részletes szakmai önéletrajzot a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény  45. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalommal, 
- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,  
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai gyakorlatról igazolást, 
- a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési 
elképzeléseket, 
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a képviselő-testület tagjai 
megismerhetik,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 
kéri tárgyalni,  
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja,  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.  
 
Pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (szolgáltató központ) által történő 
közzétételtől számított 30 nap.  
 
Pályázati kiírás további közzétételének helye:  
- www.fuzesgyarmat.hu 
- Kábel Tv Füzesgyarmat  
 
A pályázat elbírálása: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt.  
 
A pályázat benyújtásának módja:   
- személyesen Bere Károly polgármester részére   
- postai úton: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Bere Károly 
polgármester,  
5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 
Borítékra kérjük ráírni: „JEGYZŐI PÁLYÁZAT”  
 
Pályázattal kapcsolatos további információ: Bere Károly polgármester T: 
66/490-922 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket.  
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Bere Károly  polgármester 



 30

Kilencedik napirend 
 
Bejelentések 

Első bejelentés 
  
 Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés 

módosításra 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: A Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. 
kérte, hogy a havi 50.000,-Ft-os bérleti díjat csökkentse le a képviselő-testület 
havi 20.000,-Ft-ra. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javasolta, hogy a 
napirendet napoljuk el, mivel nem sikerült az ügyvezető úrral beszélni.  
Aki egyetért vele, hogy vegye le a napirendről a képviselő-testület, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta, 
a Pro-Team Kft. kérelmét leveszi a napirendről. 
 

H A T Á R O Z A T  
121/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro-Team 

Rehabilitációs Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó 
kérelmét levette a napirendről. 

 
 

Második bejelentés 
 
 BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Vízer Istvánné szociális csoportvezető 
 
 
 Bere Károly polgármester: Kéri a bizottsági véleményeket ismertetni.  
 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnök: A bizottság 
egyhangúlag, elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. 

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke: Az oktatási bizottsággal együtt tárgyalta a szociális bizottság a 
napirendet és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
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Bere Károly polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Már szó volt róla korábban, hogy jó lenne 
tudni, hogy a támogatásban részesülő fiatalok milyen főiskolán, egyetemen 
tanulnak, illetve a tanulmányaik után sikerült-e elhelyezkedni, és hol?  
 
 Bere Károly polgármester: Lehetne kérdőívet kiküldeni és ez alapján 
felmérni és összesítést készíteni a képviselő-testület részére.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság tagjai már korábban is kérték, hogy legyen emelés a 
jogosultsági feltételeknél, mert így sokan nem jogosultak a támogatásra. Ez is 
szerepel az előterjesztésben.  
 
 Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az első határozati javaslatot az 
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással kapcsolatban, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
122/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló, 2006. évben módosított, 
11/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő jár 
el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
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Nemzeti Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójában a települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-
Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 21., illetve folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

 Bere Károly polgármester: Az igényeket a jelenlegi feltételek szerint sok 
esetben nem lehet teljesíteni, mert a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összege nem emelkedett, viszont a rendszeres pénzellátások összege emelkedett, 
így több családnál meghaladja az egy főre eső jövedelem a rendeletben 
meghatározott értékhatárt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata, 
hogy célszerű lenne módosítani a rendeletet a következő testületi ülésre.  
Aki egyetért vele, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön 
rendeletmódosítási tervezet a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok 
ösztöndíj támogatásáról szóló, 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 
módosítására, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
123/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadja és megbízza a jegyzőt, hogy a 
bizottság javaslatának figyelembevételével, a következő képviselő-testületi 
ülésre terjesszen elő rendeletmódosítást a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Botlik Tiborné jegyző, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális 

és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 

Harmadik bejelentés 
 
 BMX pálya létesítéséhez földterület igénylése  
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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 Bere Károly polgármester: Több képviselő, legutóbb Suchné Szabó Edit  
képviselő asszony kérte, hogy az önkormányzat biztosítson földterületet a 
füzesgyarmati fiataloknak BMX pálya kialakításához. Támogatásra érdemes a 
kérés, de az önkormányzat a felelősséget nem tudja vállalni az esetleges 
balesetek miatt, illetve csatlakozniuk kell egy egyesülethez, akivel az 
önkormányzat szerződést tud kötni.  
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottság 
véleményét ismertetni.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
együtt tárgyalta a BMX-esek és a motorosok kérését is. A bizottság egyhangúlag 
javasolja, hogy az önkormányzat az egyesületnek adja bérbe a kijelölt területet 
egy jelképes összegért, majd az egyesület működtesse utána a pályát.  
 
 Bere Károly polgármester: A jelenlévő BMX-es fiatalok képviselőjének, 
Tóth Tündének megadja a szót, amennyiben van kiegészítése? 
 
 Tóth Tünde: A fiúk a gyulai kerékpáros egyesületnek a tagjai, ami egy 
megyei egyesület, akivel a bérleti szerződést meg lehetne kötni. Az egyesület 10 
éve aktív tagokból áll, a londoni olimpiára is kerékpárral mentek ki. Támogatják 
a fiúk tevékenységét, illetve a pálya kialakítását.  
 
 Bere Károly polgármester: A Vásártéren lévő területet javasoljuk, ez 
megfelel-e nekik? 
 
 Tóth Tünde: Megfelel, örülnek, hogy kapnak egy területet. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A Kolozsvári utca melletti területről van 
szó, ahová a szennyvízberuházáskor kitermelt földet hordták. Mivel ez nagy 
tömegű föld, ezért szükséges lenne, hogy gépi segítséget adjon a hivatal a 
tereprendezéshez. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy jó lenne be is keríteni a 
területet. 
 
 Bere Károly polgármester. Az első felvetéssel egyetért. A kerítés 
építésének kérdésére majd jövőre kellene visszatérni, a kerítésoszlopot valószínű 
a téli közfoglalkoztatás során el lehet készíteni. A drót már nem jelent olyan 
nagy költséget.  
 
 Tóth Tünde: A házirendet és a felelősség szabályozását úgy lehet majd 
kialakítani, ha zárt terület lesz és nem közterület.  
 
 Szabó László képviselő: A fiúk a közterületen gyakorolnak, ami sokaknak 
bosszantó lehet, ez senkinek nem jó. Viszont egy számukra kialakított helyen ki 
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tudnak teljesedni, akár bemutatókat tartani, mint amint tették a Nádas 
Alapítvány rendezvényén, ahol megismerhették a nézők a tudásukat, ami 
támogatásra érdemes.  
 
 Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény javasolja, 
hogy a képviselő-testület, az előterjesztésben szereplő Vásártéren lévő területet, 
adja bérbe jelképes összegért – évi 10,-Ft-ért – az egyesületnek BMX pálya 
kialakítására. Aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
124/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Garai téri 
anyaggödör területéből BMX pálya kialakításához 10 évre bérbe ad, évi 
10,-Ft bérleti díjért a gyulai Kerékpárosok Egyesülete Füzesgyarmati 
Szakosztályának.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, melyben a 
felek a felelősségi szabályokat rögzítsék. 
 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2012. november 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Tóth Tünde az egyesület és a fiúk nevében köszöni a döntést, a fiúk igyekeznek a 
bizalmat meghálálni.  
 

Negyedik napirend 
 
      Motoros pálya kialakítására földterület igénylése 
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: A motorosok is hasonló kérelmet nyújtottak 
be, hogy szükséges lenne nekik motoros pálya kialakítására földterületre. A 
garai vágóhíd melletti anyagbánya területe alkalmas erre a célra. Ebben az 
esetben is egyesülettel köthet az önkormányzat szerződést. A fiatalok 
elindították az egyesület megalakítását. Az oktatási bizottság ülésen részt vettek 
a fiatalok és elmondták az elképzelésüket. Megadja a szót a bizottság elnökének. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnöke: A bizottsági ülésen két fiatal volt jelen, akik elmondták, 
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hogy Legény Róbert külföldön tartózkodik, ezért nem tudott eljönni a bizottsági 
ülésre, ő intézi az egyesület megalakítását, bejegyzését. De arról nyilatkozni 
tudtak, hogy a felajánlott terület megfelel nekik, bérbe veszik, majd kialakítják 
maguknak, karbantartják. Azt is tudják, hogy az esetleges balesetekért az 
önkormányzat nem vállalhatja a felelősséget. A bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag  támogatja a fiatalok kérelmét. 
 
 Bere Károly polgármester: Az előterjesztés szerint javasolja a régi 
vágóhíd melletti anyagbányát kijelölni erre a célra. Szilárd burkolatú úton 
megközelíthető, a lakosságot nem zavarja, mivel elég távol van a lakott 
területtől. Mivel nincs kérdés, vélemény, aki egyetért vele, hogy az említett 
területet a létrejövő motoros egyesületnek 10 évre, 10,-Ft/év bérleti díjért bérbe 
adja az önkormányzat, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
125/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a füzesgyarmati 
0140/2. hrsz-ú, kivett vízállás (természetben sással, náddal benőtt 
anyaggödör) művelési ágú területét, valamint a mellette lévő 0133/6 hrsz-ú 
legelő és erdő művelési ágú 2 ha 5028 m2 (23,99 AK értékű) nagyságú 
területből 2897 m2 területet évi 10,-Ft bérleti díjért, 10 évre, a motoros 
egyesületnek bérbe ad, motoros pálya kialakítására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az egyesülettel – a bíróságnál történt 
bejegyzés után – kösse meg a bérleti szerződést, melyben a felek a 
felelősségi szabályokat rögzítsék. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 Bere Károly polgármester: Több bejelentés nincs, van-e közérdekű 
bejelentés? 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: A lakosság közül több jelezték, hogy más 
településen nagy sikere van az un. bolhapiacnak. Van-e jogi lehetősége, hogy 
Füzesgyarmaton is beinduljon és heti 1-2 alkalommal meg lehessen tartani. 
Ekkor gazdát cserélhetnének azok a dolgok, ami esetleg a tulajdonosnak már 
nem kell, de más még tudja használni. Iskolába járó gyerekek szülei jelezték, 
hogy az iskola előtti parkoló megközelítését nem tartják be a közlekedők, nem 
egyirányú a haladás. Nem lehetne a templom felől behajtani tilos táblát kitenni? 
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 Bere Károly polgármester: A tábla kihelyezése valóban nem történt meg, 
kéri a műszaki csoportvezető intézkedését.  
 
 Botlik Tiborné jegyző: Az önkormányzat a piac működtetésére rendeletet 
alkotott, melyben szabályozva van, hogy mely napokon lehet piac és más 
napokon árusítani nem lehet. Aki szervezi, azt kell eldönteni, hogy a rendeletben 
szabályozott napok megfelelnek-e a bolhapiacnak, vagy más napokon akarják 
megtartani. Mivel elég kevés árus van a piaci napokon, elférne a bolhapiac is, 
csak reklámozni kellene, hogy ilyen árusítás is van. Célszerű lenne próbaképpen 
meghirdetni, hogy minden második héten, szombaton bolhapiac is van. Ha így 
nem működik, meg lehet határozni más napot is.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Lesz-e tüzelőosztás, mint tavaly? 
 
 Bere Károly polgármester: Egyelőre nincs olyan pályázat, mint tavaly 
volt, hogy lehetett tűzifára pályázni, így csak kisebb mértékben van lehetőség 
tűzifát adni a rászorulóknak. De erre csak jövő évben kerülhet sor, hasonlóan az 
előző évekhez. Lakásfenntartási támogatás keretében tüzelőutalványokat ad az 
önkormányzat, amit be kell osztani, de ha igény lesz rá, akkor januárban keresni 
kell a testületnek a megoldást. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A Hegyesi János utcai iskolánál a 
tereprendezés nem történt meg a szennyvízcsatorna építése után, nagy kövek 
vannak az úton. A szülők kérdezik, hogy az esős idő előtt meg lehetne-e oldani a 
tereprendezést?  
 
 Bere Károly polgármester:  Csák István műszaki csoportvezetőt kéri a 
tájékoztatásra.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A mai napon volt koordináció a 
helyreállítási munkákkal kapcsolatban. A Penta Kft. a csatornaépítési munkákat 
készre jelentette szeptember 29-ével, ami azt jelenti, hogy egy hónap múlva a 
helyreállítási munkák befejeződnek. Van amelyik öblözetben már elkezdték, azt 
nem lehet tudni, hogy mikorra jutnak az iskolához. Még most folyik a 
kamerázás, és még lehet, hogy javítási munkákat kell végezni a csővezetéken, 
ami feltárással járhat.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem az út megépítését, hanem a nagyobb 
kövek összeszedését kellene addig megoldani, mert balesetveszélyes.  
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 Csák István műszaki csoportvezető: Kéri a lakosság türelmét, már ezt az 
egy hónapot kell kibírni.  Kérni fogja a beruházót, hogy az iskola előtt tegyék 
rendbe az utat a végleges helyreállítási munkák elkezdése előtt.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Az óvoda előtt megáll a víz, már jelezték 
az óvodától a műszaki csoportnak, de nem történt semmi. 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Nem azt jelezték, hogy megáll a víz, 
hanem hogy egy bukkanó van a járdán, ami balesetveszélyes. Meg fogják 
csinálni azt a járdaszakaszt, amikor aszfaltoznak, illetve ha megáll a víz, javítani 
fogják.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Egyre több a pajzsmirigybeteg a városban 
és már gyerekeknél is előfordul. Megszavazta a képviselő-testület az aradi víz 
áthozatalát. Mikor indul a projekt? Ha nem belátható időn belül, akkor 
szükséges lenne a víz minőségének az újbóli bevizsgálása, ezt szorgalmazzák az 
orvosok is. A vízművek vizsgálja a vizet, de ennél magasabb szintű vizsgálat 
kellene, ami néhány éve is már megtörtént.  
 
 Bere Károly polgármester: Ez a vizsgálat még folyamatban van, április 
körül kérte a vízművek vezetését, hogy gyorsítsák a vizsgálatot. Az a baj, hogy 
Szeghalom elfogadta a jelentést, Füzesgyarmat nem fogadta el és további 
vizsgálatot kért. A következő testületi ülésig beszerzi az újabb információkat és 
írásban válaszol.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Egy ideig kapták az óvodások a ballonos 
vizet, majd megszűnt. Mi ennek az oka? Csak anyagi oka van? 
 
 Bere Károly polgármester: Nem találtuk meg a forrást intézményvezető 
úrral. A vízművek azt ajánlotta, hogy Körösladányból hozzuk a vizet, de az is 
nagyon drága lett volna.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Csak addig, amíg nem lesz jó víz, a 
gyermekek is megbetegszenek.  
 
 Bere Károly polgármester: Az a probléma, hogy a vízművek nem ismeri 
el, hogy a vízzel probléma lenne. A tudósok sem dolgozták ki, hogy most 
ártalmas, vagy nem, a magasabb jódszint a vízben. Ha lenne egy olyan vizsgálati 
eredmény, hogy káros a többszörös jód, akkor lehetne kérni a vízművektől, hogy 
oldja meg az egészséges ivóvizet. Arra hivatkoznak, hogy az előírásoknak 
megfelel, egészséges az ivóvizünk.  
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 Suchné Szabó Edit  képviselő: A zajszint mérése megtörtént az óvodában, 
mi lett az eredménye? 
 
 Bere Károly polgármester: Erről tárgyalt már a képviselő-testület, javaslat 
is volt rá. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem volt jelen azon az ülésen, a szülők 
kérdését tolmácsolja. 
 
 Bere Károly polgármester: A zajszintmérésnél sem volt különösebb 
megállapítás, a zaj csökkentésére falvédőt, egyéb hangelnyelő berendezést 
javasoltak. Az intézményvezető úr feladata volt, hogy beszerzi.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Nem volt olyan határozat, hogy erre a 
képviselő-testület különít el pénzt és abból be lehet szerezni,  hanem keresni kell 
a forrást rá, mert nem volt rá pénz.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Ezek szerint nincs lezárva a dolog, mert 
nincs megvalósítva a zaj csökkentése.  
 
 Bere Károly polgármester: Lehet valamilyen javulást tapasztalni? 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Valamennyi javulás van, mert az óvoda közös 
helyiségei le lettek lambériázva, az csökkenti némiképp a hangot.  
 
 Bere Károly polgármester: Elküldjük képviselő asszonynak azt az 
anyagot, amit akkor kaptunk. 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Benne volt, hogy tervezési hiba miatt van. De 
a javasolt megoldásra nem lett pénz biztosítva, mert nem volt miből.  
 
 Bere Károly polgármester: Meg kell vizsgálni, hogy mekkora összeg 
kellene rá. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A nyugati temető gondozatlanságával 
kapcsolatban Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonnyal levélben fordultak 
polgármester úrhoz, hogy egyeztessen a református tiszteletes úrral, a temető 
elhanyagolt állapotával kapcsolatban. Továbbá javasolták, hogy akár a város 
lakosságát is vonja be az önkormányzat a rendbetételbe.  
 
 Bere Károly polgármester: Tárgyalt Tóth Zoltán református lelkész úrral a 
kérdésről. Baráth János lelkész úr mindig jelezte az ilyen irányú kérését. Átadja 
a szót Turbucz Róbert városgondnoknak.  
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 Turbucz Róbert városgondnok: Erre a hétvégére szervezik a lelkész úrral, 
a református hívekkel közreműködve, a temető rendbetételét. A bejáratot 
halottak napjára a közmunkások segítségével rendbe fogják tenni. Elsősorban a 
traktorral történő szállításra kértek segítséget, hogy a szemetet, gallyat el tudják 
szállítani.  
 
 Bere Károly polgármester: Korábban is volt mindig ilyen kérés, hogy a 
szovjet hősi halottak sírját rendbe kell tenni. A zsidó temető karbantartására is 
volt egy megállapodás. Mivel nem az önkormányzat tulajdona a temető, ezért 
nem lehet megegyezés nélkül bármilyen munkát végezni a területén. Az 
elhangzottak szerint, felvette lelkész úr a kapcsolatot Róberttel és a jövőben nem 
lesz ilyen probléma, hogy ennyire elhanyagolt legyen a temető.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Felvette a kapcsolatot az orosz 
nagykövetséggel a katonasírok gondozásával kapcsolatban. Hátha adnak 
támogatást a sírhely gondozására.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: A zsidótemető nagyon gondozatlan, de 
katonasírok gondozva vannak.    
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Gondozva van, csak az emlékművet is fel 
kellene újítani, a kerítést festeni kellene. Szeghalmom egy egyesület gondozza 
és forrásokat találtak a költségekre.  
 
 Bere Károly polgármester: Oda fogunk figyelni az orosz katonák sírjára 
is. 
 
 Szabó László képviselő: Korábban a szennyvízcsatorna-építés 
helyreállításával kapcsolatban a kivitelező azt nyilatkozta, hogy sávosan fogják 
helyreállítani az utakat. Ha nem az eredeti állapotot állítják vissza, van rá 
lehetőség, hogy ezt orvosolni lehessen? Több lakos jelezte, hogy az utcákban az 
utak nagy része eltűnt a csatornaépítés miatt, az is rongálódott, amihez hozzá 
sem nyúltak, mert meggyengült a munkálatok miatt.  
 
 Bere Károly polgármester: Nagyon fontos ez a kérdés. Csák István 
műszaki csoportvezető felmérte az elmúlt hetekben ezeket a területeket és ahol 
szinte megszűnt az úttest, ott az eredeti utat helyre kell állítani. A Penta Kft-vel 
van vita ezzel kapcsolatban, de a legfontosabb utcákban mindenképpen 
megtörténik a helyreállítás. Átadja a szót Csák Istvánnak. 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A helyreállítási munkák felmérése 
megtörtént a Penta építésvezetőjével együtt. Megállapodás született arról, hogy 
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az útalapok olyan technológiával készülnek el, hogy az útban lévő aknafedő 
lapokat szintre emelik, ennek megfelelően alakítják ki az utat és ezekre az 
útalapokra 5 cm-es koptatóréteget visznek fel, behengerelve és ez lefedi a most 
észlelt hibákat. Tehát ugyanolyan szintre emelik az útalapokat, mint amilyen 
volt, vagy talán még jobbra. Az aszfalt utaknál a pályázat valóban a sávos 
helyreállítást engedélyezi, a pályázati pénzből utat nem lehet építeni. Úgy 
történik a helyreállítás, hogy az aszfalton a kivágott sáv két oldalán ugyanolyan 
szélességben felmarják az aszfaltot és az is aszfaltréteget kap. Ha még egy kb. 
30 cm-es rész marad az útból, akkor azt is felmarják és félpályás helyreállítást 
alkalmaznak. Ahol a gépek letalpaltak, kinyomták az aszfaltot, mint a Kiss Ernő 
utcán, a Pozsonyi utca elején, teljes szélességben megtörténik az aszfaltozás. Ha 
a kivitelezés során az úttest olyan sérülést szenvedett, ami teljes pályás 
aszfaltozást igényel, felmérés után, indokolt esetben azt is el lehet végezni. A 
Penta nem zárkózott ez ellen a mai tárgyaláson sem. Ha az útépítés során olyan 
hibát észlel a lakosság, hogy nem megfelelően történt az út helyreállítása azt 
szíveskedjenek jelezni a műszaki csoportnál és visszamennek megcsinálják. 
Garanciális javítás lesz, így ha később jön ki a hiba, ki fogják javítani a 
garanciális időn belül.  
 
 Bere Katalin képviselő: Konkrét időpontot szeretne mindenki hallani, 
hogy mikortól kezdik a lakásoknál a szennyvízcsatornára a rákötést? Arról is 
hallani, hogy a szennyvíztelep építése nem halad olyan ütemben, mint ahogy 
kellene. Ez valóban így van? 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A Penta képviselője a november 1-jét 
jelölte meg konkrét időpontnak, de nem így működik, mivel technológia sorrend 
szerint helyezik üzembe. A 8-as öblözettől, a végátemelőtől kiindulva kezdik az 
öblözeteket átadni. A végátemelő a KUKA mellett, a Pozsonyi utca, Aradi utca 
sarkánál van. Nyílván ezért a 8-as öblözetnél kezdik meg a bekötéseket. Ahhoz, 
hogy megkezdjék a próbaüzemet, ahhoz szennyvíz kell, ezért ott meg fogják 
kezdeni a bekötéseket november 1-je előtt. Lehet a 8-as öblözetben már október 
15-én megkezdik a bekötéseket, de erről mindenki értesítést fog kapni. A 
vízművek munkatársa fogja átvenni a bekötést minden lakostól. A tájékoztató 
már ki lett küldve a lakosoknak. A 2/A öblözet és a 2/B öblözet, ami a volt 
költségvetési üzemmel szemben van,  már működik ideiglenesen. De az üzembe 
helyezés még nem történt meg, hivatalosan még nem lehet rákötni.  
A tisztítóteleppel kapcsolatosan elterjedt mendemonda nem teljesen igaz, mert a 
kivitelezés jó ütemben haladt. A bővítményi része elkészült, az üzempróbája a 
napokban megtörténik, csak egy megállapodás hiányzik a vízművek és a 
kivitelező között. Ezután kezdődik az üzempróbája a létesítménynek, a tisztított 
víz elterelésével együtt. Ez azt jelenti, hogy megszűnik az Aradi utcán a víz 
elfolyása, és nyomott rendszeren keresztül a fürjéri - garai csatornába kerül a 
tisztított víz.  Ez kb. kedden, vagy szerdán kerül átadásra és annak is 
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megkezdődhet a próbaüzeme. A szennyvíztisztító telep, bármennyi rákötés lesz 
a lakosságtól, biztosítani tudja a szennyvíz tisztítását.   
 
 Bere Károly polgármester: Amikor elkezdődött márciusban a 
szennyvízberuházás nem sokan gondolták, hogy ez év őszén be is fog fejeződni, 
és télen nem kell az ezzel járó kellemetlenségeket elszenvedni. A lakosságtól 
még egy kis türelmet kérünk, de ennél gyorsabban nem lehetett megcsinálni. 
Példa rá a vésztői szennyvízberuházás, amit még tavaly május körül elkezdtek és 
most fogják befejezni ők is november körül. Ezért a kivitelezőket dicséret illeti, 
remélhetőleg a minőség is ilyen lesz, ami majd a gyakorlatban derül ki. A 
helyreállítás nem baj, hogy nem ment gyorsabban, mert az nem jó, hogy ilyen 
kevés csapadék esett, mert a talaj nem tudott eléggé tömörülni. A víziközmű 
befizetések is azért haladtak nehezen, mert sokan azt mondták, hogy nem lesz 
ebből semmi.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Egy összejövetelen hangzott el, ahol 
a kivitelező és az alvállalkozó vettek részt, hogy eddig még Magyarországon 72 
km vezeték ilyen gyorsan nem készült el. Ez Füzesgyarmatra vonatkozik, mert 
ennyi km-t építettek meg.  
 
 Vida Imre képviselő: Szeptember 24-én, hétfőn 18 órakor a könyvtárban 
Dénes Zoltán katolikus plébános, (egyetemi tanár Nagyváradon és 
Debrecenben) tart előadást „Az egyházak szerepe a mai magyar társadalomban” 
címmel. Valamint szeptember 29-én szombaton egészségszűrés lesz a 
művelődési ház udvarán. Minden érdeklődőt vár a Füzesgyarmat Jövőjéért 
Polgári Egyesület.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: EON feltöltős kártyarendszer 
működött egyik üzletben, ami megszűnt. Többen kérdezték, hogy más üzletben 
meg lehetne-e oldani? 
 
 Szabó László képviselő: Két szolgáltató van, aki bérbe ad ilyen rendszert. 
Tárgyalást folytat velük a Reál hálózat, illetve a vállalkozásunk is. Remélhetően 
rövidesen sikerrel jár a tárgyalás és beindulhat ez a szolgáltatás, hogy ezért ne 
kelljen más településre átmenni.  
 
 Bere Károly polgármester: Az előző vállalkozó tájékoztatása szerint 
sajnos olyan réteg jelent meg a boltban, akit kitiltott bizonyos ügyek miatt a 
boltból. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy a lehető legszabályosabban 
járjanak el a vásárlás során.  
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 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Több lakos jelezte, hogy nem 
kapott a szemétszállítás rendjéről tájékoztatást a TAPPE Kft-től és azt mondták, 
hogy ők nem is adnak. 
 
 Bere Károly polgármester: Következő testületi ülésen tájékoztatást adunk. 
A munkatervben nincs októberre testületi ülés tervezve, de az átszervezések 
miatt szükséges. Október 25-e csütörtök, de október 23 miatt munkanap 
áthelyezések lesznek, november 1-je csütörtök, Mindenszentek, szintén ünnep. 
 
 Koncz Imre képviselő: Nem jó a 25-e.  
 
 Bere Károly polgármester: El lehetne halasztani november 8-ára. Vagy 
30-án, kedden legyen és előtte héten meg lehetne a bizottsági üléseket tartani.  
Mivel más hozzászólás, bejelentés nincs, megköszöni a megjelenést és az ülést 
bezárja. 
 
 
 

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


