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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. október 30-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 csoport vezetője, 
Bánfi Attila KLAPI intézményvezető, Lévainé Homoki Éva 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények igazgatója, Szőllősi Sándor Sárinvest Kft., 
Nagy Endre kérelmező 

 
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 
PRO-TEAM Kft. visszavonta a kérelmét, így azt nem kell tárgyalni, a 8. 
napirend: a „Napközi konyha további működtetésére beérkezett ajánlatok 
alapján a működtető kiválasztása” esetében elrendeli a zárt ülést, mivel az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerint a képviselő-testület zárt ülésen  
tárgyalja meg a pályázatot. Nagy Endre nem kérte a zárt ülés tartását, így erről 
nem kell döntenie a képviselő-testületnek.  
Az elhangzott változtatásokkal javasolja a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalásra, aki elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
126/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 
30-ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./  A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás-tervezet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
2./   Energetikai pályázatról döntés 
 Előadó: Szöllősi Sándor Sárinvest Kft., Csák Zsolt városmenedzser 

 
3./   A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról  

szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző  
 
4./ Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
5./ A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további 

működtetéséről döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ A városgazdálkodási kft. létrehozásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
7./  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
8./   Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről 

döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda 

vezetője 
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9./  Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok 
önkormányzatok részére tervezett átadásáról és a társulás 2013. január 1. 
utáni további működtetésben ellátandó feladatokról szándéknyilatkozat 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
10./ Bejelentések 
 
 I.  – Nagy Endre Fgy. Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme  
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 II  – Szöllősi Sándorné Fgy. Béke u. 4. sz. alatti lakos telekfelajánlása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 III.  – HURO vasút pályázathoz saját erő biztosításához döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 IV. – Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt a két ülés közti 
tevékenységével kapcsolatban elmondja, hogy a legtöbb munka az eltelt 
időszakban a járások kialakításával kapcsolatban volt. Most szombaton vett részt 
egy rendezvényen, ahol miniszter elnök úr bejelentette, hogy az 
önkormányzatok adósságait rendezik oly módon, hogy az 5 ezer fő alatti 
települések esetében teljes mértékben, Füzesgyarmaton 50 %-os átvállalás 
várható. December 31-én lesz folyószámla hitele az önkormányzatnak, illetve 
olyan adósságok vannak, amiknek van fedezete, vagy pályázatból, vagy 
lakossági önerő miatt. Ez még kérdéses, hogy átvállalja-e ezeket az állam. A 
jövő heti kormányülésen lesz még pontosítva ez a kérdés. Van-e kérdés, 
vélemény? 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az október 11-ei tárgyalásról 
szeretne többet hallani. 
 
 Bere Károly polgármester: A biogáz üzem létrehozása többször volt 
napirend a képviselő-testület előtt. Megalakult a Füzes-Biogáz Kft. és 11-én 
arról tárgyaltak, hogy hogyan tudja az önkormányzat segíteni a megalakulás 
utáni tevékenységet, mivel elindult az engedélyezési folyamat. A gyomai 
Környezetvédelmi Hatóságtól megkérték az engedélyeket, ha ezt megkapják, 
decemberben be fogják nyújtani a hivatalhoz az építési engedély iránti kérelmet. 
Sajnos a város településrendezési terve nem támogatja az üzem létrehozását, de 
meg fogják keresni a jogi megoldást.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A GVOP pályázattal kapcsolatban van-e 
előrelépés? A termőföld csere és a szociális város-rehabilitációval kapcsolatos 
egyeztetésnek mi lett az eredménye?  
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 Bere Károly polgármester: A GVOP-vel kapcsolatban sajnos nincs 
előrelépés. November 13-án Budapesten fogad ebben az ügyben Petykó Zoltán 
úr, így a hivatalos tárgyalások elindulnak. A jogi költségeket sajnos az 
önkormányzatoknak fel kell vállalni, ebben a mai napon döntést is kell majd 
hozni. Egy ügyvédi iroda meg lett bízva, akik intézik az ügyeket, mivel alapos 
gyanú van arra vonatkozóan, hogy bűncselekmények történtek a társulás előző 
vezetése alatt a szélessávú internet kiépítése kapcsán. Az ismert adatok alapján a 
kár mértéke maximum 11 millió forint lehet, viszont az irányító hatóság úgy 
gondolja, hogy az egész összeget vissza kell fizetni. Ez nem egyértelmű, hogy 
mekkora a kár nagysága. A Vidékfejlesztési Minisztériumban dr.Szabó Csaba 
miniszteri biztossal az ügyben tárgyalt, hogy a darvasi út mellett van egy közel 
30 hektáros terület, amit közmunka programhoz igényelt az önkormányzat 
csereként. A Nemzeti Földalapkezelő Irányító Hatóságának kell ebben dönteni. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Még további adatokat kértek és a Kormány fog 
végleges döntést hozni a föld 5 éves használatba adásáról. 
 
 Bere Károly polgármester: Fontos lenne, hogy ne Darvason, hanem 
Füzesgyarmaton kerüljön a föld hasznosításra. A szociális város-rehabilitációs 
pályázat megjelent, február 28. a beadási határidő. Már közel másfél éve döntött 
ebben a képviselő-testület, hogy melyik szervezet vállalja  és elkezdődtek az 
egyeztetések. Tájékoztatni fogja a képviselőket, ha kiderült, hogy pontosan mire 
is lehet pályázni. Szociális bérlakások kialakítására keresik a lehetőséget, hogy 
hol lehetne kialakítani, de valószínű Sársziget lesz alkalmas rá.  
Mivel nincs több kérdés a napirendek tárgyalása következik.  
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  

Első napirend 

  A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás-tervezet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

 Bere Károly polgármester: 2013. január 1-jétől létrejönnek a járások, 
melyet a polgármesteri hivatalok személyi állományából kívánnak létrehozni. 
Elkészült a megállapodás-tervezet melyben szerepel, hogy hány főt ad át az 
önkormányzat és milyen technikai feltételekkel. Ha a képviselő-testület 
elfogadja a megállapodás tervezetet, akkor ezt a polgármesternek alá kell írni. 
Ha nem fogadja el, akkor a kormányhivatal dönti el, hogy kiket és hogyan vesz 
át. Ezért érdemes a képviselő-testületnek dönteni ebben. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét.  
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 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel törvényi  
kötelezettségből adódó feladat, ezért a bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett 
támogatja az előterjesztést.  
 

 Bere Károly polgármester: A lakosság tájékoztatása céljából elmondja, 
hogy a megállapodás alapján 9 főt érint, akik átkerülnének a járáshoz a 
polgármesteri hivatal személyi állományából. A hivatalban járási kirendeltség 
fog működni, valamint továbbra is marad az okmányiroda. A jövő év második 
felében ügyfélszolgálati iroda és kormányablak is segíti a lakosok ügyintézését 
hosszabb nyitvatartási idővel.  

 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A bizottsági ülésen említette polgármester 
úr, hogy az autóra is volt igény a járás részére. Hogy lehet ez, amikor ez az autó 
a füzesgyarmati önkormányzaté? 

 
 Bere Károly polgármester: A jelenlegi alaptörvény értelmében az 
önkormányzati és az állami tulajdon egyenrangú. Az önkormányzat állami 
tulajdonnal kapcsolatos ügyeket intéz, csak át van engedve az önkormányzathoz, 
hogy gazdálkodhasson az önkormányzat ezekkel a vagyonelemekkel. Erre 
hivatkozva teheti meg a Kormányhivatal, hogy különböző dolgokat átvegyen 
állami kezelésbe. Szóbeli megkeresés érkezett, de hivatalosan nem kérték el az 
autót a legutóbbi tárgyalás óta, illetve nincs információja róla, hogy hogyan 
oldják meg a gépkocsi használatot.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 
remélhetően létszámcsökkentésre nem kerül sor. Két hónap múlva már életbe 
lép az új struktúra, már tudnia kell polgármester úrnak, hogy kik azok, akik 
maradnak és kik nem.  
 
 Bere Károly polgármester: A költségvetési törvény alapján 
Füzesgyarmaton 22 fő az ajánlott köztisztviselői létszám, ennyi is fog maradni, 
mivel 9 fő kerül a járáshoz. Megadja a szót a jegyző asszonynak. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Azért így került be az előterjesztésbe, hogy 
„remélhetően” maxim 22 fő, mert a költségvetési törvény-tervezetben az ajánlott 
létszám valóban maximum 22 fő a lakosságszám alapján, de a normatíva 17,5 fő 
foglalkoztatására vonatkozik. Azt nem lehet előre tudni, hogy az önkormányzat 
költségvetése hogyan alakul, a normatíva elég lesz-e az átlagbérre, illetve 
mennyi lesz az önkormányzat bevétele. Az itt maradó feladatokat, az 
önkormányzat működésével kapcsolatosan és a jegyzői hatáskörből adódó 
feladatokat el kell látni a megfelelő köztisztviselői állománnyal. Ezért még 
pontos számot nem lehetett írni. 
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 Bere Károly polgármester: Ez a létszám lesz finanszírozva államilag, a 
többi januárban lesz látható, hogy saját bevételből mennyit tud az önkormányzat 
finanszírozni. Véleménye szerint Füzesgyarmatot nem fogja lényegesen érinteni 
ez a struktúraváltás más településekhez viszonyítva. A 9 fő fölött van még az 
építéshatósági ügyintéző, akiről még nem lehet tudni, hogy ki lesz a 
foglalkoztatója, mert még nincs eldöntve, hogy a járási székhelyen lévő 
önkormányzathoz kerülnek, vagy a járáshoz, vagy esetleg marad itt helyben. 
Akkor így 18.5 fővel kellene számolni.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Ezek szerint lehet, hogy más településen 
lesznek elbocsátások?  
 
 Bere Károly polgármester: Sok polgármesteri hivatalnál az a probléma, 
hogy nem megfelelő szakképesítéssel foglalkoztatták a dolgozókat, azokat pedig 
nem tudja átvenni az állam. Vagy Szeghalmon pl. sokan Munka törvénykönyv 
alapján lettek foglalkoztatva, nem köztisztviselőként, ezeknek a dolgozóknak 
kérdéses még a továbbfoglalkoztatásuk. 10 üres álláshely van a járásnál, amit 
nem tudnak betölteni, mivel nincs megfelelő szakképesítésű dolgozó. 
Füzesgyarmat a legtöbb embert tudja átadni a járásból, itt van a legtöbb 
megfelelő szakképesítésű dolgozó.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Diplomás szakemberekről van szó? 
 
 Bere Károly polgármester: A középiskolai végzettséghez is kell 
szakirányú végzettség, OKJ-s tanfolyammal is rendelkezni kell. Füzesgyarmaton 
is van ezzel gond, de a többi településen 5-10 főt is érint.  
 
 Szabó László bizottsági tag:  Az épületen belül lesznek kialakítva a járási 
hivatalhoz tartozó irodák. Az átalakítás után külön lesz választva, lehet külön 
kezelni technikailag? 
 
 Bere Károly polgármester: A tájékoztatás szerint a rezsiköltséget meg 
fogják az önkormányzatnak téríteni. A szerződés is kitér erre, de a részletes 
kidolgozás még nem történt meg. Amikor ez meglesz vissza fog kerülni a 
képviselő-testület elé. Átadja a szót Fehér László aljegyzőnek, hogy van-e erről 
információja? 
 
 Fehér László aljegyző: A megállapodásban az van, hogy a 
megállapodásban nem szabályozott kérdések, mint a közművek stb. külön 
megállapodásban lesznek rendezve 2013. január-február hónapban. De minden 
felmerülő költséget meg fognak téríteni. 



 7 

 Bere Károly polgármester: Aljegyző úr vett részt az eddigi tárgyaláson, 
ezért javasolja, hogy a megállapodásban szereplő kapcsolattartó is ő legyen. 
Mivel nem hangzott el több kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja az 
előterjesztett megállapodás-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a 
kapcsolattartó Fehér László aljegyző legyen, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
127/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal 
kialakításával kapcsolatosan előterjesztett megállapodás-tervezetet 
elfogadja. 
 
Kapcsolattartónak Fehér László aljegyzőt jelöli ki. 
 
Felhatalmazza Bere Károly polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

 

Második napirend 

 
       Energetikai pályázatról döntés 
 Előadó: Szöllősi Sándor Sárinvest Kft., Csák Zsolt városmenedzser 

 
 Bere Károly polgármester: Köszönti Szöllősi Sándort, a Sárinvest Kft. 
munkatársát, aki elkészítette a határozati javaslatokat. Három pályázat  kerülne 
beadásra: a polgármesteri hivatal épületének energiahatékonyság javítása címen, 
40 millió forint értékű, a központi iskola energiahatékonyság javítása címén 80 
millió forint értékű és a termálvizes melegvíz közmű létrehozása című pályázat 
300 millió forint értékű pályázat kerülne beadásra. A gazdálkodási bizottsági 
ülésen kérdésként felmerült, hogy elegendő-e a 300 millió forint erre a 
beruházásra. Mindegyik pályázatnál 15 % saját erő szükséges. Az iskola és a 
hivatal esetében a saját erő 12 és 6 millió forint lenne. Ezt a jövő évi 
költségvetésben lehetne biztosítani. A termálvizes közmű létrehozása kapcsán az 
üzemeltetéskor koncessziós jogot kellene értékesíteni, illetve közbeszerzést 
kellene elindítani, hogy az önerőt a koncessziós jogból lehessen biztosítani, ha 
eredményes lesz a pályázat. Megadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
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 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
mind a három javaslatot egyhangúlag  támogatta. A bizottság számításai szerint 
a termálvizes melegvíz közmű létrehozására nem lesz elég a 300 millió, 400 
millió forint szükséges. A lakott területen történő vezetéknek a díja 100 ezer 
forint/m2. A fúrás 55 ezer forint/méter + az anyag ami szintén 55 ezer forint. Az 
egyéb járulékos költségekkel legalább 400 millió forint szükséges.  
 
 Bere Károly polgármester: Akkor 60 millió forint lenne a saját erő. A 400 
millió forintot eredeti előterjesztésként fogom szavaztatni. Ebben az esetben 
lenne a legkisebb kockázat a koncessziós jog értékesítés miatt, ha nyer a 
pályázat. A közbeszerzésnél lehet majd látni, hogy mekkora összeg lesz végül. 
Megkérdezi Szöllősi Sándort, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat? 
 
 Szöllősi Sándor Sárinvest Kft.: Régen volt már ilyen alkalom, hogy 
pályázni lehessen erre a célra és nem lehet tudni, hogy mikor lesz ismét 
lehetőség rá. Ezért érdemes lenne mindhárom pályázatot beadni. A legnagyobb 
összeget igénylő beruházás a termálvizes melegvíz közmű egy olyan nagy 
energetikai potenciál a település közepén, ami az összes közintézményt, 
kereskedelmi, illetve egyéb ingatlant el tudná látni. 1 megavattnyi hőenergiát 
jelent, ami fedezhetné az épületek hőigényét. Összesen 4 km hosszú 2 x 2 km 
hosszú vezetékhálózatról van szó. Hogy jó hatásfokkal ki lehessen használni a 
hőenergiát, ahhoz szükséges, hogy az épületek hőtechnikai szempontból kiváló 
állapotban legyenek. Ez főként az iskolára és a polgármesteri hivatalra 
vonatkozik, amin a beruházást el kell végezni, hogy milyen mértékben azt 
épületenként kell meghatározni. Tehát ilyen célra, ilyen mértékű támogatást 
belátható időn belül nem valószínű, hogy meg lehet pályázni.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 
 Szabó László bizottsági tag:  Ez egy olyan lehetőség, amivel később sok 
pénzt tudna az önkormányzat megtakarítani. Mivel önerőből erre az 
önkormányzat nem lenne képes, mindenképpen ki kell használni ezt a 
lehetőséget, még ha bátorság is kell hozzá és kellő körültekintés. 
 
 Szöllősi Sándor Sárinvest Kft.: Olyan energiának a kiváltásáról van szó, 
ami a településen keletkezik, amit most olyan pénzből kell finanszírozni, amit az 
emberek megkeresnek és az elhagyja a települést. Ennek az energiának az ára 
viszont helyben marad. Ezt az energiát igénybe vevők a hasznosítás hatásfokától 
függően, 30-40 %-kal alacsonyabb hőenergia költségdíjból is meg tudják oldani 
a fűtési igényüket. Ha a 150,- Ft/m3 gázárat vesszük figyelembe, akkor ennek a 
30-40 %-ával kevesebből lehet megoldani a fűtést, aki igénybe veszi a 
szolgáltatást.  
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 Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, kéri, hogy 
aki a „Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal épületének energia hatékonyság 
javítása” című pályázat beadásával egyetért, a határozati javaslatban foglaltakat 
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
128/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
5.5.0/D, „Épületenergetikai Fejlesztések Megújuló Energiaforrás 
Hasznosítással Kombinálva” pályázati kiírásra, „Füzesgyarmat 
Polgármesteri Hivatal épületének energia hatékonyság javítása” címen. 
 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  40.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege, 85%: 34.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 15%: 6.000.000.-Ft. 
 
A szükséges önerőt a Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve elismeri és betartja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester   
 

 Bere Károly polgármester: Aki „Füzesgyarmat Központi iskola energia 
hatékonyság javítása” című pályázat beadásával egyetért, az előterjesztett 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
129/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
5.5.0/B, „Épületenergetikai Fejlesztések Megújuló Energiaforrás 
Hasznosítással” pályázati kiírásra. „Füzesgyarmat Központi iskola energia 
hatékonyság javítása” címen. 
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Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  80.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege, 85%: 68.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 15%: 12.000.000.-Ft. 
 
A szükséges önerőt a Füzesgyarmat város Önkormányzat a 2013-as évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

 Bere Károly polgármester: Aki „Termálvizes melegvíz közmű 
létrehozása”  című pályázat beadásával egyetért,  az előterjesztett határozati 
javaslatot elfogadja azzal, hogy a beruházás teljes pénzigénye bruttó 
400.000.000,-Ft, így a szükséges önerő 60.000.000,-Ft, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
130/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
4.1.0/B, „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
pályázati kiírásra. „Termálvizes melegvíz közmű létrehozása” címen. 
 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  400.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege, 85%: 255.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 15%: 60.000.000.-Ft. 
 
A szükséges önerőt üzemeltetési koncessziós díjból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve elismeri és betartja.  
   
Megbízza Bere Károly polgármestert, hogy a feltételes közbeszerzési 
eljárás megindításáról intézkedjen.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Harmadik napirend  
 
 A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról  

szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző  
 
 Bere Károly polgármester: A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról van 
szó, ez a rendelet szabályozza a támogatás odaítélését. Ennek a módosítására tett 
javaslatot a szociális bizottság, átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezte a 
rendeletmódosítást, hogy minél több füzesgyarmati diák részesülhessen 
támogatásban. Az előterjesztett rendelet-módosítást a bizottság egyhangúlag  
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kiküldésre került a képviselőknek 
egy tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesültekről, melyet a 
lakosság tájékoztatása céljából felolvas. 2003 óta, tehát 9 év alatt 92 gyermek 
részesült támogatásban. 2011-ben 29 gyermek kezdte meg tanulmányait, sajnos 
5 gyermek nem tudta befejezni. A végzett és támogatott tanulók közül 
sajnálatos, hogy csak 8 él Füzesgyarmaton. 
 
 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A 
gazdálkodási bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
rendeletmódosítást. 
 
 Bere Károly polgármester: Az egyedül élő szülők részére biztosít nagyobb 
lehetőséget a rendelet, az eddigi szabályozás miatt nem kaphattak támogatást a 
jövedelemhatárok miatt. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény?  
Mivel nincs, kéri, hogy aki elfogadja a felsőoktatási tanulmányokat folytató 
fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 23/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet – a felsőoktatási 
tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Negyedik napirend 
 
       Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
 Bere Károly polgármester: Változtak az állattartással kapcsolatos 
szabályok, ezért szükséges az önkormányzat rendeletének módosítása. A 
rendeletmódosítás lényege, hogy hatályon kívül kell helyezni azt a szabályozást, 
ami az állatok számára vonatkozó korlátozásokat és az állattartás egyéb 
szabályait, az állattartásra szolgáló építményekre vonatkozó védőtávolságokat 
szabályozza. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének adja meg a 
szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Törvényi 
szabályozásról van szó, ami alapján az önkormányzat nem tilthatja az 
állattartást, csak egy bizonyos mértékig szabályozhatja. A bizottság egyhangúlag  
javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.  
 
 Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja. 
 
 Vida Imre képviselő: A 4. mellékletben ami szerepel az már az enyhébb 
szabályozás, vagy ami most is érvényes? 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Ami most is érvényes. 
 
 Vida Imre képviselő: E szerint sertés 51 db-tól lakóépülettől 500 méterre 
lehet. A sertéstelep nincs közelebb a fürdőhöz? Légvonalban kell számítani a 
távolságot? 
 
 Koncz Imre képviselő: Több mint 500 méterre van a sertéstelep, minimum 
1000 méter. 
 
 Bere Károly polgármester: Illetve külterületen van, amire más szabályok 
vonatkoznak, mint a belterületre.  
 
 Vida Imre képviselő: Ez a most érvényes és ennél lesz enyhébb 
szabályozás? 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Nem, ez marad érvényben. Nincs javaslat 
enyhítésre. 
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 Bere Károly polgármester: Lehet tartani, de a szabályok betartásával. 
Van-e még kérdés, vélemény?  
Mivel nincs, aki elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelnyújtással jelezze.   
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítását, elfogadta. 
 
(A 24/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet – a környezetvédelemről szóló 
13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 

 
Ötödik napirend 

 
 A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további 

működtetéséről döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Az előterjesztés szerint a közoktatási 
intézményből kikerül az általános iskola, az alapfokú művészetoktatási egység, 
és az egységes pedagógiai szakszolgálat, csak az óvoda marad önkormányzati 
fennhatóság alatt. Az óvoda nevére a javaslat: „Lurkófalva Óvoda 
Füzesgyarmat”. Az oktatási bizottság elnökének adja meg először a szót. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag  javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot. 
 
 Bere Károly polgármester: A határozati javaslat szerint a következő 
testületi ülésre vissza kell majd hozni az alapító okirat módosítását, illetve a 
vezetői megbízásról is dönteni kell. Megadja a szót a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Törvényi 
kötelezettség az intézmények állami kézbe kerülése, ami még kissé zavaros. A 
bizottság 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem tudja elfogadni a határozati javaslatot, 
mivel az új struktúrát nem tartja indokoltnak. Az előkészített anyag, illetve 
Kormányzati szinten is zűrzavaros. Mint a szülői szervezet vezetője, nem 
világos számára, hogy ha állami irányítás alá kerül az intézmény, akkor hogyan 
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szólhatnak bele a szülők a belső struktúrába? Eddig a szülői szervezet 
megvitatta és elfogadta a működési elveket, erre a továbbiakban nem lesz 
lehetőség? A szülők hogyan érvényesíthetik a gyerekek érdekeit? 
 
 Bere Károly polgármester: Most az óvoda további működtetéséről van szó 
a határozati javaslatban. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Az óvoda leválik az iskoláról, de ez is 
fontos kérdés, ne az utolsó pillanatban kerüljön megvitatásra. 
 
 Bere Károly polgármester: Az óvodánál erre lehetőség lesz a 
továbbiakban is. Az iskola esetében is hamarosan kiderül, hogy ki lesz a 
tankerület vezetője, aki el tudja majd mondani, hogy a szülőknek milyen 
lehetősége lesz az adott intézmény életébe beleszólni. Az fontos momentum, 
hogy fenntartó váltás lesz csak, mert az iskola továbbra is itt fog maradni, 
ugyanazok a pedagógusok lesznek, csak a fizetésüket az államtól fogják kapni. 
Illetve a másik fontos változás, hogy egységes pedagógiai program alapján 
fognak az egész országban tanítani, így átjárhatóak lesznek az iskolák. Ez is 
fontos lehet manapság a szülőknek, minden gyereknek egyenlő esélye lesz a 
továbbtanulásra, megfelelő oktatásban fog részesülni.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Ez az indok nem elfogadható, nem támogatja az 
előterjesztést. 
 
 Bere Károly polgármester: Megnyugtatásul elmondja képviselő 
asszonynak, hogy az érdekképviseletek, szülői szervezetek megmaradnak az 
intézményeknél, várhatóan ugyanúgy működhetnek tovább, mint eddig.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A határozati javaslatban 
szerepel, hogy kikerül az intézményből az egységes pedagógiai szakszolgálat és 
a művészeti oktatás is. Kéri, hogy a lakosság tájékoztatása céljából ismertesse 
polgármester úr, hogy a továbbiakban hogyan fog működni. Valamint a 
sportcsarnok további üzemeltetése hogyan lesz megoldva? 
 
 Bere Károly polgármester: A sportcsarnokot az önkormányzat gazdasági 
társasága fogja üzemeltetni, erről a következő napirendnél lesz szó. Az általános 
iskola működtetése állami feladat és Füzesgyarmaton az alapfokú művészeti 
oktatás is. A pedagógiai szakszolgálat esetében még nem lehet pontosan tudni, 
hogy hogyan fog működni. Átadja a szót Bánfi Attila intézményvezető úrnak. 
 
 Bánfi Attila intézményvezető: A pedagógiai szakszolgálatokkal 
kapcsolatban nagy a bizonytalanság, mivel még nem jelent meg a végrehajtási 
rendelet, 1-2  hét múlva várható.  
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 Bere Károly polgármester: A következő ülésre már többet lehet tudni, az 
alapító okirat jóváhagyását úgy is tárgyalni kell. Az alapfokú művészetoktatás itt 
fog maradni.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Aggályosnak tartja, hogy egy ilyen fontos 
dologban, mint egy intézmény átszervezése, sok minden még most sem világos, 
semmi sem biztos. Pedig már október 30-a van és még polgármester úr sem 
tudja, hogy január 1-jétől pontosan hogyan fognak működni, pedig gyerekekről, 
dolgozókról van szó.  
 
 Bere Károly polgármester: Az biztos, hogy az általános iskola és az 
alapfokú művészetoktatás itt marad Füzesgyarmaton, lényeges változás nem fog 
történni január 1-jétől. A leglényegesebb, hogy a fenntartó fog változni, 
közvetlen állami fenntartás alá fog kerülni, onnan kapják a fizetést, de el nem 
viszik az iskolát, nem hoznak más pedagógusokat.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Véleménye szerint más változás is lesz. 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Január 1-jétől ugyanúgy el fogják látni az 
óvodában a gyerekeket és ugyanúgy fogják tanítani az iskolában a gyereket, 
attól függetlenül, mert fenntartó váltás lesz. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Azért azt jó lenne tudni, hogy a pedagógiai 
szakszolgálat hogyan fog működni, hogyan lesz irányítva? 
 
 Bere Károly polgármester: Két lehetőség van, vagy itt marad 
Füzesgyarmaton, vagy Szeghalmon a tankerület fogja működtetni.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mint az iskolában tanító 
pedagógusnak, aggályai vannak az egész átalakítással kapcsolatban, mert az 
esélyegyenlőség biztos sérülni fog az iskolákban. Az állam sok pénzzel 
támogatja az egyházi iskolákat – a piarista rend oktatási intézményei részére 1.4 
milliárd forintot biztosít a kormány ebben az évben hitel visszafizetésre, illetve 
ezt a további években is kérik – a füzesgyarmati iskola hiába kérne akár 
egymilliós támogatást is, nem kapna. Ezzel már sérül az esélyegyenlőség. 
Megnövekedett az egyház szerepe, az egyházi iskolák száma, –  nincs ezzel baj 
–  de ezzel is sérül az esélyegyenlőség, mert egy kis településen, ha egyházi 
iskola működik, nincs választási lehetősége a szülőknek. Az is igaz, hogy az 
egyházi iskolák, főként a középiskolai oktatásban elég erősek, szinte elitképzés 
folyik. Tehát az a véleménye, hogy sérül az esélyegyenlőség addig, amíg valakik 
fogják megmondani, hogy kik taníthatnak, melyik iskola mennyi pénzt fog 
kapni, azzal szemben, amikor egy önkormányzat képviselő-testülete állapította 
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ezt meg. De a tankerületeknél, illetve a Kormányban a felelősök fogják 
irányítani, befolyásolni az oktatást, nem egy több főből álló helyi testület. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az egységes pedagógiai 
szakszolgálat nem csak az általános iskolában működik, hanem az óvodában is. 
Erre nem tért ki polgármester úr. 
 
 Bere Károly polgármester: Ezután is el lesz látva ez a feladat, csak azt 
nem lehet tudni, hogy az irányítás hogy fog történni.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Amikor nem volt Füzesgyarmaton pedagógiai 
szakszolgálat akkor is ellátták megbízási díjjal ezt a feladatot. Nem lehet olyan, 
hogy egy gyerek ne kapja meg a szakértő által megállapított fejlesztési óráját. 
Véleménye szerint tankerületi szinten lesz megoldva és utazó pedagógusok 
fogják ellátni a feladatot. Lesz egy team, akik végzik ezt a feladatot a szakértő 
által megjelöltek szerint. Tehát amíg nem volt saját pedagógiai szakszolgálat, 
addig is a normatívát megkapta az intézmény a gyerekek után, és abból fizette a 
megbízási díjat.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A gyerekek jogai nem 
sérülhetnek, ezért mindenképpen megoldást kell találni.  
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Olyan információi vannak, hogy nem fog 
változni semmi, mivel ugyanazok a dolgozók fogják ellátni a pedagógiai 
szakszolgálatot, akik eddig is ellátták. Ők itt maradnak helyben, az alkalmazási 
feltételük fog változni, valószínű, hogy a tankerülthez fognak tartozni. Tehát 
ugyanazt a feladatot, ugyanazon a helyen fogják ellátni, így a szülők változást 
nem fognak tapasztalni. 
 
 Bere Károly polgármester: Úgy gondolja a kritika elsősorban a 
Kormánynak szól, nem az előterjesztésnek. A határozati javaslat azt tartalmazza, 
hogy az óvoda önálló intézményként önkormányzati fenntartású marad, részben 
önálló gazdálkodású intézményként. Ez a lényege a határozati javaslatnak, erről 
kell szavazni. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Mivel polgármester úrnak nincs még 
gyermeke, ezért a szülők azokat a képviselőket állítják meg ezzel kapcsolatban, 
akiknek már van, és ismerik ezeket a problémákat. Ezért merültek fel ezek a 
kérdések és a testületi ülés jó alkalom arra, hogy választ kapjon mindenki, hogy 
mi változik és mi nem.  
 
 Bere Károly polgármester: A lényeg az, hogy az iskola itt fog maradni és 
továbbra is működni fog. Bánfi Attila intézményvezető úrtól megkérdezi, hogy 
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hozzá fordultak már a szülők kérdésekkel az átszervezéssel kapcsolatban? 
Települési szinten véleménye szerint nem érezhető, hogy ezért aggódnának a 
szülők. 
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Volt már kérdés ezzel kapcsolatban, de 
nem érezhető, hogy sokan ezért aggódnának.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Úgy véli, hogy mivel Suchné 
képviselő asszonnyal mindketten a szülői szervezet vezetőségi tagjai, azért 
fordulnak hozzájuk a szülők a kérdéseikkel. Ezért tette fel a kérdéseket, amire a 
válaszokat köszönettel elfogadja. 
 
 Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, aki 
elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
131/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületet a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének alapító okirat 
módosítását határozza el 2013. január 1-től a törvényi változások és az 
ebből adódó átszervezés miatt.  
Megváltozik az intézmény feladata: 

- Ki kell venni az általános iskolai és alapfokú művészeti oktatást, az 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot. 

A jogállás meghatározásánál kikerül a közös igazgatás. 
Az intézményegységek közül ki kell venni: 

- Általános iskola 
- Alapfokú Művészetoktatási Egység, 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

 
Törölni kell minden iskolai oktatáshoz kapcsolódó előírást, vagyont, 
telephelyet. 
Az általános iskolai oktató nevelőmunkát végző közalkalmazottak 
változatlan feltételű továbbfoglalkoztatásáról a törvényi előírások szerint 
kell intézkedni. 
Az intézményi vagyon működtetési feladatait a városgazdálkodási kft. 
részére adja át a közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan 
feltételű továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett 
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közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. § (8) 
bekezdésében foglaltak az irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi 
előírásoknak megfelelő foglalkoztatotti létszámot meg kell határozni.  
 
Az intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. sz. 
Telephely: 5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 
Az intézmény nevét: „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat” névre 
változtatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a következő novemberi testületi ülésre a 
határozatban foglaltak szerinti az alapító okirat módosítását terjessze elő. 
Tegyen javaslatot az intézményvezető megbízására. 
 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Hatodik napirend 
 
 A városgazdálkodási kft. létrehozásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Az előző napirendhez kapcsolódik ez a 
napirend, hiszen az épületek karbantartása továbbra is önkormányzati feladat 
marad. Erről kell dönteni, hogy hogyan lássa el ezt a tevékenységet, milyen 
formában. Az előző ülésen is tárgyalta már a képviselő-testület és ott olyan 
döntés született, hogy városgazdálkodási és intézményüzemeltetési kft-t hozzon 
létre a képviselő-testület. Az előterjesztésben szerepel, hogy hány fővel 
működne a kft., illetve a legfontosabb jogi feltételek is rögzítve vannak a 
határozati javaslatban. A következő testületi ülésre már az alapító okirat tervezet 
is előterjesztésre kerül, személyek megnevezésével, amennyiben elfogadja a 
képviselő-testület az előterjesztést. A fizikai állománnyal megtörtént az 
egyeztetés, ami megnyugtatóan zárult, mivel a jelenlegi helyzetben a legjobb 
feltételekkel kerülnek áthelyezésre az intézményből a kft-be. Az oktatási 
bizottság is tárgyalta, megadja a szót Várkonyiné Csáforda Éva bizottsági 
elnöknek.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A bizottság hosszas tárgyalás 
után 4 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
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 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének, Koncz Imrének megadja a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 
igen és 2 nem szavazat mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja a napirendet. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A 7. oldalon szerepel, hogy 
„… az elszámoltatási kötelezettség szerződésben történő alapos szabályozásával 
veszélyeket nem rejt magában sem az önkormányzati vagyonra, sem az 
önkormányzati szándék érvényesülésére.” Az utolsó tagmondat értelmezését 
kéri a polgármester úrtól. 
 
 Bere Károly polgármester: Azt jelenti, hogy azt csinálja a kft. amit az 
önkormányzat meghatároz és elvár. Hasonló lenne a működése, mint a 
Kastélypark Kft-nek. Az üzleti terve minden évben idekerül a képviselő-testület 
elé, megtárgyalásra és jóváhagyásra. A képviselő-testület határozza meg a 
tevékenységét, a létszámot meghatározza. Minden fontos döntést idekerül a 
képviselő-testület elé, hasonlóan, mint a fürdőé.  
 

Suchné Szabó Edit képviselő: Mi a célja, hogy létre kell hozni a kft? Az 
előterjesztés a takarékosságot jelöli meg, de véleménye szerint nem fog 
megtakarítást jelenteni a kft. létrehozása, ill. működése.  

 
 Bere Károly polgármester: Az előző ülésen már szó volt róla, hogy mi az 

alapvető célja a kft. létrehozásának. Azokat a feladatokat el kell látni, amit az 
állam nem vesz át az oktatási intézmény átszervezése kapcsán. Több lehetőség 
lett felvázolva: a polgármesteri hivatalhoz tartozzanak ezek a dolgozók, ez lett 
volna a legbonyolultabb, a kft-nek nagyobb az önállósága. A harmadik 
lehetőség, hogy egy intézményt hoz létre a képviselő-testület, mint a korábbi 
Gamesz, az épületek fenntartására, üzemeltetésére. Az előterjesztésben a kft. 
alakítására szólt javaslat, a képviselő-testület sem tett más javaslatot, ezt 
támogatta, ezért szól most erről az előterjesztés. Szerződéses jogviszonyban fog 
állni a Kormányhivatallal, a tankerülettel. A bevételek maximalizálását így lehet 
a legjobban elérni.  

 
Koncz Imre képviselő: Az a véleménye, hogy a gazdálkodás nem lesz 

átláthatóbb a kft. esetében. Bár azt nem lehet még tudni, hogy pontosan hogyan 
is fog működni. Átad az önkormányzat neki 40 millió forintot, sőt a bevételek 
jelentős részéről is lemond, amivel nem kell neki elszámolni. Olcsóbb nem lesz 
a tevékenység végzése ebben a formában az biztos, és átláthatóbb sem a 
működése.  
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Bere Károly polgármester: Ezek a veszélyek figyelembe lettek véve a 

határozati javaslatnál. Amit az üzleti tervben meg fog határozni a Kft. azt a 
tevékenységet kell neki ellátni. A fürdő is átláthatóbb, mint volt. Tehát azt 
csinálhatja a kft. ami az üzleti tervében van és amire az önkormányzat pénzt ad. 
A Gamesz esetében még nagyobb lett volna a káosz, nem tudott volna 
vállalkozni, nem lehetett volna alvállalkozó bizonyos tevékenységeknél. Ami a 
településen megtermelődik jövedelem meg kell próbálni itt tartani. Pl. most a 
színpadépítést is meg tudnák csinálni a saját szakembereink. De most nincs 
gazdasági társasága az önkormányzatnak, akinek el lehetne számolni. Sok ilyen 
jellegű pályázat van, amivel bevételt tudna a kft. elérni. Vésztőn évek óta 
működik a városgazdálkodási kft., itt Füzesgyarmaton is végeztek 
csatornabekötéseket, ami elég furcsa helyzet. Lehet korábban létre kellett volna 
már hozni. Az előző képviselő-testületek is foglalkoztak már vele, de nem járt 
sikerrel a próbálkozás, nem jött létre a kft.  

 
 Szabó László képviselő: Minden gazdasági társaság sikeres működését az 

határozza meg, hogy milyen a vezetése, illetve milyen lehetőségeik vannak a 
működésre. Ennek a kft-nek is lényeges lesz ez, illetve, hogy milyen lesz a 
tulajdonosi kontroll. Szerencsésebb lenne, ha lenne egy olyan tevékenysége, 
amivel ÁFÁ-t lehet visszaigényelni rögtön. De várható, hogy lesz olyan 
tevékenysége is. Tehát a kontroll és a vezetés nagyban meg fogja határozni, 
hogy milyen lesz ennek a gazdasági társaságnak a kimenetele.  

 
Bere Károly polgármester: A Koncz Imre képviselő úr felvetéséhez 

hozzáteszi még, hogy a kft-nek lesz felügyelő bizottsága, melynek a tagjaira a 
legközelebbi testületi ülésen tesznek javaslatot. A mostani városgondnok is 
hasonló nagyságrendben dönt beszerzésekről, a Start közmunkával 
kapcsolatban, és most sincs nagyobb gond, várható, hogy ezután sem lesz.  

 
 Bere Katalin képviselő: Az iskolánál lévő technikai dolgozók a hivatalhoz 

fognak bejönni, hogy hova kell nekik menni aznap dolgozni, vagy mindenki a 
jelenlegi helyén végzi az eddigi munkáját? Ha valami rendkívüli munka van, 
akkor arról a vezető dönt, hogy ki fogja elvégezni? A gazdálkodási bizottság 
ülésén az hangzott el, hogy nem lesz számlázás az intézmények felé, hanem 
dologi kiadásként kapja meg. Eddig az intézmények intézték pl. a tisztítószer 
beszerzést, tudták miből mennyi kell. Ezután a kft. szerzi be, akinek érdeke a 
minél nagyobb takarékosság, ezért nem biztos, hogy a megszokott 
tisztítószereket szerzi be. Meg fog ez felelni az intézményeknek? Nem lesz 
ebből konfliktus? 

 
 Bere Károly polgármester: A létszám ugyanannyi marad, illetve 

ugyanazok a dolgozók, nagy mozgásra nem lehet számítani.  Példaként említi, 
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hogy az iskolánál, amit eddig külsős asztalos szakember végzett el, azt most a 
kft. szakembere fogja elvégezni. De ha valahol festeni kell, akkor az iskola 
karbantartói azt  ki tudják festeni. Ezeket a tevékenységeket mindenképen el 
kellene végezni, az említett problémák inkább majd az állam és az 
önkormányzat között jelentkezhet majd. Egy ideig biztos lesznek problémák, de 
nem a kft. miatt, hanem ezért, mert „közös lónak túrós a háta”. Ha nem hozna 
létre az önkormányzat kft-t, ez a probléma akkor is jelentkezne. Biztos lesz 
olyan, hogy a pedagógusok szeretnének melegebbet az iskolában, a kft. 
takarékoskodni akar az energián.  

 
 Bánfi Attila intézményvezető: A legújabb információ az, hogy az 

önkormányzat, mint működtető és a Kormányhivatal, mint fenntartó, minden év 
elején kötnek egy szerződést, amiben ezek a dolgok szabályozva lesznek. Ebben 
lesz a következő intézményvezetőnek szerepe, mert ez köti az intézményt is és 
az önkormányzatot is. 

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Kéri polgármester urat, hogy 

összegezze, miért fontos ez és miért éri meg. 
 
 Bere Károly polgármester: A tevékenységet el kell látni valamilyen 

formában és így lehet leggazdaságosabban elvégezni. Több bevételt lehet elérni, 
mert számlaképes lesz, vállalkozási szerződéseket tud kötni a gazdasági 
társaság. Eddig ez nem működhetett, mert az önkormányzat saját magának nem 
számlázhatott. Sok olyan külsős feladat van, amit meg tud majd oldani és a pénz 
itt marad a településen.  

 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Az előterjesztésből az tűnik ki, hogy a 

leendő ügyvezető a mostani városgondnok lehetne? 
 
 Bere Károly polgármester: Igen, mivel a tevékenység nagy része az lesz, 

amit most ő végez.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A következő ülésre a teljes személyi 

struktúra nevesítve lesz? 
 
Bere Károly polgármester: Az ügyvezető személyére, díjazására, a 

felügyelő bizottság tagjaira javaslatot tesz a következő ülésre. Úgy. mint a 
fürdőnél.  

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Olyan tevékenység, ami eddig 

bevételt hozott az önkormányzatnak, átkerül a kft-hez. Ez az önkormányzatnak 
nem jelent bevételkiesést?  
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 Bere Károly polgármester: Át lesz adva pl. az agyagbánya, meg lesz 
határozva, hogy kb. mennyi lehet a bevétele. Lehet majd látni, hogy mennyi 
bevétele realizálódik és akkor annyival csökkenteni fogja az önkormányzat az 
átadott pénzeszközt. Ha bérleti díj folyik be, annyival kevesebb támogatást kap. 
Érdekes lesz az első év, mert nehéz lesz megállapítani hogy mennyi bevételt tud 
hozni, mennyi támogatásra lesz szüksége a kft-nek.  
 
 Koncz Imre képviselő: Elhangzott, hogy minél nagyobb nyeresége legyen 
a kft-nek. Erről nincs szó, hogy nyeresége is lesz. Ez egy veszteséges 
tevékenység lesz, nem is éri meg az önkormányzatnak. 
 
 Bere Károly polgármester: A megállapodás alapján a tevékenységet 
elvégeztetjük vele, ez akkor is pénzbe kerül, ha nem kft. keretében lenne 
elvégezve. De el kell végezni, mert közfeladat. Annyi bevételt hozhat, hogy 
vállalkozásoknál alvállalkozóként munkát tud vállalni, amit vissza kell forgatni. 
Azon is lehetne vitatkozni, hogy nonprofit legyen, vagy fórprofit. Lehet profitot 
nem tud termelni, mert egy adott feladatot lát el, abban az esetben mások a 
gazdasági szabályzók. 
 
 Koncz Imre képviselő: Hogy fognak vállalkozásban még pluszban 
dolgozni, amikor megvan minden dolgozónak a saját munkája? 
 
 Bere Károly polgármester: Akik most közalkalmazottként dolgoznak, 
melléjük pluszban még fel tud venni 5-6 szakembert az ügyvezető, akiket egy 
adott munkára tud alvállalkozóként foglalkoztatni.  
 
 Koncz Imre képviselő: Vállalkozásra ez a szervezeti felépítés alkalmatlan, 
illetve kevesen is vannak. Egy árajánlathoz kell műszaki előkészítő feladat, 
amihez szoftver háttér szükséges. A takarításon kívül más feladatra alkalmatlan 
lesz a kft. 
 
 Bere Károly polgármester: A jelenleg is dolgozó kollégák nevében 
visszautasítja ezt a kijelentést. Mert képesek lesznek rá, hogy szolgáltatást is 
tudjanak nyújtani a lakosság részére. Kisebb munkákra gondol, Pl. útépítésnél 
tudnának dolgozni, ha a közmunka kapcsán venne az önkormányzat úthengert, 
akkor alvállalkozóként tudnának dolgozni. Tehát nagyobb lehetőségek vannak, 
amellett, hogy veszélyek is vannak benne. Egyetért azzal a véleménnyel, hogy 
nagyon fontos az irányítás, valamint a felügyelet.  
 
 Koncz Imre képviselő: Nem a dolgozók szakértelmét kérdőjelezi meg, 
hanem nem lesz olyan háttér, hogy pl. egy árajánlatot készítsenek.  
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 Bere Károly polgármester: Az ügyvezető képzett szakember, ki tudja 
számolni, hogy mennyi a rezsiórabér, mennyiért érdemes egy munkát elvállalni. 
A Kastélypark fürdőnél is volt már rá példa, hogy bevételt tudtak szerezni úgy, 
hogy volt egy beruházás és saját dolgozóival meg tudták oldani a munkát. Árkot 
tudnának ásni, vagy valamit meg kell javítani, illetve az útépítés, ami bevételt 
hozhat a kft-nek. Az önkormányzat nem tud alvállalkozóként tevékenységet 
végezni, külsősökkel kellett elvégezni sok olyan munkát, amit helyben is meg 
lehetett volna oldani. Erre lesz jó a kft.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Start közmunkaprogram 
dolgozóit ki fogja irányítani? 
 
 Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy a kft. ügyvezetője ebben 
tevékenyen részt fog venni, de a hivatalnál lesznek olyan dolgozók, akik nem 
mennek át a kft-be, mint a kertészet vezetője, vagy  a prémiumévesekre is lehet 
számítani az irányításban. A városgondnoknak továbbra is konzultálni  kell a 
polgármesterrel a legfontosabb dolgokban. 
 
 Szabó László képviselő: Ha létrejönne a gazdasági társaság, a lehetősége 
lenne megteremtve annak, hogy fejlődjön és az ott dolgozóknak lehetősége 
lenne egy jobb fizetésre. Aztán később, ha nem az elképzelések szerint működik, 
dönthet a képviselő-testület a visszafordításáról is. De legalább meg kell 
próbálni. 
 
 Bere Károly polgármester: Vissza fog még kerülni a testület elé, akkor 
lesz világosabb a dolog, amikor az üzleti terv elkészül. Ki kell számolni, hogy 
mi mennyibe kerül, ez eddig még nem történt meg. Csak hozzávetőleges számok 
vannak, hogy tavaly mennyit lett erre a tevékenységre fordítva. Eddig alul lett 
tervezve, mert menetközben még jött hozzá. Megkérdezi, hogy van-e még 
kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot 
6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
132/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete városgazdálkodás 
és intézmények üzemeltetése a városgazdálkodás feladatainak ellátására 
2013. január 1-jei hatállyal, egyszemélyes gazdasági társaságot hoz létre  – 
500.000,-Ft törzstőkével, mely teljes egészében pénzbetét  –  
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Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési  
(ÖVI) Kft.  

elnevezéssel. 
 
Székhelyéül a Füzesgyarmat, Szabadság tér l. számú ingatlant jelöli ki.  
Feladatát és telephelyeit az alapító okirat szerint határozza meg. 
A feladatot az önkormányzat intézményeitől: polgármesteri hivatal és a 
KLAPI-tól veszi át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel. Az érintett 1 fő köztisztviselő és 18 fő közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Ktv. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (8) 
bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
A vagyon a Kft. részére ingyenesen, ellenérték nélkül kerül átengedésre. 
Intézkedni kell az átadandó vagyon leltározásáról és az átadás-átvétel 
lebonyolítására felelős személyt kell kijelölni.  
 
A Kft. a működtetésre vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható 
gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével 
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik 
felelősséggel.  
  
A Kft. évente köteles üzleti és beruházási  tervet készíteni.  
Az üzleti/beruházási terv tartalmazza, hogy az adott üzleti évre 
vonatkoztatva a milyen ráfordításokat és bevételeket tervez a 
vagyonkezelésbe vett eszközök használatával, hasznosításával, és ehhez 
milyen önkormányzati általános támogatást igényel.  
Az üzleti tervet tárgyév február 15-ig köteles a Kft. elkészíteni. 
 
Az adott évi gazdálkodására vonatkozóan a gazdasági társaság üzleti 
jelentést köteles készíteni. 
Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell az átvett eszközökre elszámolt 
működési, karbantartási, beruházási és egyéb rendkívüli költségeket 
(ideértve az esetleges havaria eseményeket), a vagyon hasznosításából 
realizált bevételeket.  
Ha a tevékenységét az átvett és a későbbiekben beszerzett sajáteszközökkel 
együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, 
közvetlen költségeit és ráfordításait jellemzően a két vagyoncsoport 
nyilvántartási értékének az arányában (vagy egyéb ésszerű az 
önkormányzat által elfogadott arányosításnak megfelelően) köteles 
elkülöníteni. 
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Az üzleti jelentés része, hogy a bázisévre vonatkozó tényadatok mennyiben 
felelnek meg, illetve mennyiben térnek el az üzleti/beruházási tervben 
foglalt prognózistól.  
Az üzleti jelentést a gazdasági társaság minden év május 31. napjáig köteles 
az önkormányzat részére megküldeni. 
 
Ha a vagyonkezelő kft. a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon, vagy azokhoz 
kapcsolódóan  beruházásokat kíván megvalósítani úgy a beruházás 
megkezdése előtt köteles az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását 
beszerezni. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy készíttesse el és jóváhagyás céljából a következő 
testületi ülésen terjessze elő a kft. alapító okiratának tervezetét az előírt 
mellékleteivel együtt és a vagyonátadásról szóló vagyonkezelési és 
közszolgáltatási szerződést.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői igazgatói tisztség betöltésére a 
következő testületi ülésen tegyen javaslatot. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester 10 perc szünetet rendel el a következő napirend előtt. 
 
Szünet 
 

Hetedik napirend 
 
  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
  
 Bere Károly polgármester: Átadja a szót a jegyző asszonynak. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Az előterjesztés két részből áll, az önkormányzat 
SZMSZ-ének, illetve a polgármesteri hivatal SZMSZ-ének módosítása. 
Elsősorban a törvényi változás miatt, a szakfeladatok mozgása miatt szükséges a 
módosítás. Illetve a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket kell pontosítani 
a hivatal SZMSZ-ében. Az eredeti előterjesztésben nem lett javasolva 
képzettségi pótlék, de időközben átnézték, hogy mely köztisztviselők 
rendelkeznek az előírt iskolai végzettség és szakképesítésen felül plusz 
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képesítéssel. Így a gépi könyvelő, ÁFA-ügyintéző, az adóügyekkel foglalkozó 
ügyintéző kaphat képzettségi pótlékot. A többi dolgozótól sem tervezik elvonni, 
de ha ez törvény szerint képzettségi pótlék címén adható, akkor maradjon benne 
a szabályzatban. Ezért a most kiosztott előterjesztést kéri, hogy eredeti 
előterjesztésként vegyék figyelembe a szavazásnál.  
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót Koncz Imrének a Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
mindkét határozati javaslatot egyhangúlag  támogatja. 
 
 Bere Károly polgármester: Vitára bocsátja a napirendet. Kérdés, 
hozzászólás nincs, ezért kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő első 
határozati javaslatot – a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását –  
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot – a polgármesteri hivatal 
alapító okiratának módosítását –  elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
133/2012. (X.30.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 1-
jei hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjának helyébe az alábbi 
szövegezés kerül: 
8./ Alaptevékenysége: 
Alaptevékenységi szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségei társulások igazgatási tevékenysége 
a./ A képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos 
döntések előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása. 
 b./ A képviselőtestületi döntések végrehajtása. 
c./ A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási 
feladatok  ellátása. 
Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és 
gyámhivatal – Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 
d./ A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, tagozódását, 
azok főbb feladatait, az irodavezetők és csoportvezetők jogállását, valamint 
a hivatal működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
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e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és 
gazdasági feladatait. 
Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 
 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
- közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
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Bere Károly polgármester: Aki a második határozati javaslatot – a 
Polgármesteri Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását –
elfogadja kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, az 
előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot – a Polgármesteri 
Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – elfogadta. 

 
H A T Á R O ZA T  
134/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbi 6. számú melléklettel egészíti ki és az 5. számú 
mellékletének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá, 2012. november 
1-jei hatállyal. 

 
6. számú melléklet 

 
A Polgármesteri Hivatal által ellátott tevékenységek szakfeladat-számai és 

azok megnevezése 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségei társulások igazgatási 
tevékenysége 

Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
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882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  

időtartamú közfoglalkoztatása 
 
 

5. számú melléklet 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök 
 

- gépi könyvelő 
- ÁFA ügyintéző 
- adóügyekkel foglalkozó ügyintéző 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 
 

 Bere Károly polgármester: Aki a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását – 
az előterjesztés szerint –  elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (X. 
30.) önkormányzati rendelete – a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  - a jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
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Nyolcadik napirend 
 
       Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről 

döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda 

vezetője 
 
  Bere Károly polgármester: Az előző ülésen már tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ebben  
formában meg fog szűnni és a feladatok ellátásáról dönteni kell. Önkéntes 
alapon továbbra is működik a társulás, gesztor önkormányzatok bevonásával. A 
székhely szerinti önkormányzat lát el feladatokat. El kell dönteni, hogy mely 
feladatot veszi át az önkormányzat a kistérségtől. Elsőként a kommunikációs 
pályázat jöhet szóba, ami a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében, Bors településsel közösen lett benyújtva. 
Ezek a kommunikációs elemek segítik, hogy még jobban megismerhessék a 
határon túl is Füzesgyarmatot. Ebből a pályázatból lehetne létrehozni egy 
önkormányzati épület felújításával – és egy ideig finanszírozni – a tourinform 
irodát, illetve eszközök beszerzésére is lehetőséget ad. Összesen 16.700 ezer 
forint jöhetne ezzel a településre a jövő évben. Az oktatási bizottság elnökének 
megadja a szót. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A bizottság 2 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással fejezte ki a véleményét.  
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót a gazdálkodási bizottság 
elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 
igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést, mely arról szól, 
hogy 5 évig tovább kell működtetni a feladatot. Elhangzott, hogy valamilyen 
intézményi formája lesz, ha később gondot okoz a működése. 
 
 Bere Károly polgármester: A következő napirendnél még szó lesz róla, de 
korábban is tárgyalt a képviselő-testület a tourinform iroda Füzesgyarmatra 
költözése kapcsán, hogy egy plusz főt kellene hozzá alkalmazni. Ha a 
tourinform irodát nem akarja a képviselő-testület, akkor egy háromfős 
szerkesztőségi irodát kellene fenntartani, de az a mostani létszámmal is 
megoldható lenne, akár a kulturális intézményen belül, akár a hivatalnál. Tehát 
létszámemelés nem szükséges, csak a tevékenységet kell folytatni. Vitára 
bocsátja.  
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 Bere Katalin képviselő: Az előterjesztés utolsó oldalán az szerepel, hogy a 
projektmenedzsert és a projektasszisztenst alkalmazni kell. A 
szerkesztőbizottság 2 fő + 1 főből állna. Addig mindenképpen plusz egy fő 
lenne a projekt által előírt ideig.  
 
 Bere Károly polgármester: Valóban, ezért pontosítja az előbb 
elhangzottakat, hogy plusz egy főt jelent, de jelenleg is munkaügyi központ 
támogatásával látja el egyik kolléganő.  
 
 Bere Katalin képviselő: Az is elhangzott, hogy a bevétel 2013-ban 16.700 
ezer forint lenne. A kiadási oldal 6.746 ezer forint, így a tényleges bevétel közel 
10 millió forint lenne. A megvalósítást követő 5 évig vállalni kell a 
szerkesztőbizottság működtetését. Mennyi kiadás lehet az 5 év alatt? 
 
 Bere Károly polgármester: A kommunikációs pályázat megvalósítását a 
tourinform irodától el kellene különíteni. Első évben nagy segítség lenne. Nem 
lett számszerűsítve, majd a költségvetésnél vagy majd utána kellene erre 
visszatérni 2014-ben. A feladat fenntartásra nem jelentene olyan nagy gondot, 
mert Bors településsel kell az együttműködést tartani, a weboldalt működtetni 
kell, folyamatosan feltölteni információkkal. Ez a mostani szervezeti keretek 
között is megoldható, pluszköltséget nem jelentene a következő 5 évben sem. A 
torurinform iroda működésével kapcsolatban 2014-ben biztos lesz pluszköltség, 
illetve azt meg kell nézni, hogy jövőre az ott dolgozó Tőkésné Gali Mónika 
milyen forrásokat tud bevonni. Jelenleg a társulástól, előtte a LEADER 
programból voltak bevételei, amiből fenn tudta magát tartani.  
 
 Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen már szó volt róla, hogy a 
tourinform iroda nem tartozik ehhez a napirendhez. A feladatot kell 5 évig 
továbbvinni. Ehhez a tourinform irodának nincs köze.  
 
 Bere Katalin képviselő: A tourinform iroda beszámolója is itt van 
előterjesztve.  
 
 Koncz Imre képviselő: Azt nem kell figyelembe venni, az a lényeg, hogy 
ezt a feladatot kell 5 évig csinálni és ehhez a tourinform irodának nincs köze.  
 
 Bere Katalin képviselő: Akkor most a tourinform irodáról nem is kell 
dönteni? Az előterjesztésben az szerepel, hogy „a projektet és a Tourinform 
Körös-Sárréti Iroda működtetését Füzesgyarmat önkormányzata vihetné 
tovább.”   
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 Bere Károly polgármester: A kommunikációs pályázatból tudja az 
önkormányzat az első évet a tourinform iroda működésére felvállalni. Megadja a 
szót Tőkésné Gali Mónikának. 
 
 Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője: Le van írva az 
előterjesztésben, hogy milyen költségekkel kell számolni 2013-ban. Az 
összesítésből látható, hogy ebből a pályázatból Füzesgyarmat 16.700 ezer forint 
bevételhez jutna, a kiadások 6.746 ezer forint, ami tartalmazza a bért, 1 millió 
forint marketingköltséget, rezsiköltséget, a pályázat Füzesgyarmatra eső 
részének előfinanszírozására eső saját forrás összegét. 
 
 Koncz Imre képviselő: A pályázat a kommunikációról szól, a tourinform 
iroda csak ide lett csatolva. Meg lehet szavazni, de a pályázat kapcsán nem  
kötelező tovább vinni.  
 
 Bere Károly polgármester: Ha vége lesz a pályázatnak vissza lehet térni, 
hogy mi legyen a tourinform irodával.  
 
 Bere Katalin  képviselő: Addig helyileg hol fog megvalósulni? 
 
 Bere Károly polgármester: Már döntött róla korábban a képviselő-testület, 
hogy a Kossuth utcai óvodában kellene kialakítani.  
 
 Bere Katalin képviselő: Akkor már el kellene kezdeni, hogy márciustól 
működjön.  
 
 Bere Károly polgármester: Az átadás-átvétel miatt kérni fogja az 
önkormányzat a projekthosszabbítást. Egyszerűsített eljárással – 8 millió forint 
alatt – le lehet még idén bonyolítani a beszerzést és január, februárban 
elkészülhet a felújítás és el lehet számolni ezt az összeget.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: A tourinform iroda azért került az 
előterjesztések közzé, mert a másik napirendnél dönteni kell róla, hogy mit 
vállal fel az önkormányzat a kistérségi társulástól. Ha Füzesgyarmat továbbra is 
szeretne a Sárrét turisztikai központja lenni, akkor mindenképpen vállalni kell a 
tourinform iroda működtetését. Még Várkonyi Imre előző polgármester úr 
idejében, amikor beadta az önkormányzat az alkotóházra a pályázatot, már akkor 
szó volt róla, hogy a kistérségtől át kellene hozni a tourinform irodát. Eddig is 
meg volt oldva pályázati forrásból a fenntartása, ezután is meglesz. A Kossuth 
utcai óvoda épületének felújítására megnyert pályázata van az 
önkormányzatnak, ami szükséges is, mert hamarosan tönkremegy, ha nem 
történik meg a felújítás. Mivel éppen a fürdővel szemben lévő épületről van szó, 
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mindenképpen fontos lenne, hogy fel legyen újítva és működhessen benne az 
iroda.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az iskola tornaterme is ott 
van, a szülők megkeresték az önkormányzatot, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy 
továbbra is megmaradjon a tornaterem. Van-e változás az ügyben? 
 
 Bere Károly polgármester: Nincs még változás, meg kell várni, hogy 
eldőljön átvesszük-e a projektet a kistérségtől. A szülők levelére válaszolt, hogy 
december 31-ig biztos maradhat a tornaterem, de utána is úgy próbálják 
kialakítani, hogy az épület alkalmas legyen mindkét tevékenység végzésére,  
tornaszoba kialakítására. A civil szervezetek is elférnek a kialakított új irodában. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Ebben az évben sajnos Füzesgyarmat 
elveszítette a turisztikai vonzerejét a Gara Szálloda bezárásával. Előrelépésről 
sem tud, vagy változott a helyzet. 
 
 Bere Károly polgármester: A Gara Szálloda bezárása miatt, azért nem 
veszítette el teljesen a turisztikai vonzerejét a város, mert a fürdőbe azért elég 
sokan jöttek. Az igaz, hogy a turisták egy bizonyos része valóban nem tudott 
jönni a szálloda bezárása miatt. Pontos információkkal nem rendelkezik, annyi 
információja van, hogy megállapodás közeli helyzet van a Recory Zrt. és egy 
befektető csoport között, november 9-én kellene letenni a foglalót, akkor 
megtörténne az adás-vétel. Van más befektető is, aki érdeklődik, remélhető, 
hogy hamarosan megoldódik a Gara Szálló ügye. Ha az említett befektetői 
csoport nem tudja megvenni, lehet visszakerül még a képviselő-testület elé és 
meg kell nézni, hogy milyen állami támogatások bevonásával lehetne 
működtetni. Csak az önkormányzatnak adnák oda működtetésre. Novemberben 
kiderül, hogy van-e pénzük a befektetőknek, vagy nincs, hogy ki tudják fizetni a 
vételárat, vagy a bérleti díjat.  
 
 Bere Katalin képviselő: Nem a tourinform iroda füzesgyarmati 
létjogosultságát kérdőjelezi meg. A két dolog összevonása volt zavaró, illetve a 
szerkesztőségi iroda 5 évig tartó továbbműködtetésének a várható kiadása 
riasztó. De ha nem kerül nagyon sokba az önkormányzatnak az 5 év alatt, akkor 
el tudja fogadni ezt is. Azzal maximálisan egyetért, hogy a tourinform iroda 
fontos Füzesgyarmatnak idegenforgalmi szempontból. Hogy hogyan fogja az 
önkormányzat működtetni, arról majd később lesz szó. 
 
 Bere Károly polgármester: Ha vége lesz a projektnek februárban, vissza 
kell rá térni, meghatározni, hogy mi lesz az adott évben a feladata, sőt azt is meg 
lehet nézni, hogy más önkormányzat esetleg, hogy tudna beszállni. Van egy 
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turisztikai egyesület is, az is lehet, hogy annak a keretében kellene megoldani. 
Még addig a Hotel Gara sorsa is eldőlhet.  
 
 Bere Katalin képviselő: Lehet, hogy meg lesz pályáztatva? 
 
 Bere Károly polgármester: Végig kell gondolni ezt is, várja a javaslatokat 
a képviselőktől. Ezt a kommunikációs projektet a füzesgyarmatiak ismerik a 
legjobban, sikerrel csak velük tudják megcsinálni. A központi orvosi ügyeletet 
csak Szeghalmon lehet megoldani, Dévaványának a szociális intézmények terén 
van nagy tapasztalata, az oda lesz integrálva. Gyarmatnak a tourinform iroda és 
az ezzel kapcsolatos pályázat jutott. De ez már a következő napirend témája 
lesz.  
 
 Bere Katalin képviselő: A tourinform iroda beszámolójában szerepel, ami 
nagyon fontos, hogy „kiemelt célja az irodának a kistérség vállalkozóival, 
intézményeivel és egyéb szervekkel való együttműködés.” Ezért lenne jó, hogy 
Füzesgyarmaton ez az iroda.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Arról kell 
dönteni, hogy átvegye Füzesgyarmat önkormányzata a projektet, vagy nem.  
Mivel nincs kérdés, vélemény, aki elfogadja, hogy „A határon átnyúló 
kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” című 
projektet Füzesgyarmat átvegye a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól és 
Füzesgyarmat működtesse, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O ZA T  
135/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy, „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, 
valamint Bors térségében” című projektet a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulástól átveszi. 
 
 A képviselő-testület a pályázati támogatás felhasználási szabályait elismeri 
és betartja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy módosítási eljárásról intézkedjen. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Kilencedik napirend 
 
       Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott 

feladatok önkormányzatok részére tervezett átadásáról és a társulás 2013. 
január 1. utáni további működtetésben ellátandó feladatokról 
szándéknyilatkozat 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
 Bere Károly polgármester: Két téma van ebben a napirendben is. Elvi 
állásfoglalást kellene hozni a képviselő-testületnek, hogy mely tevékenységek 
azok, amelyeket a társulással közösen kíván Füzesgyarmat ellátni. Valamint a 
GVOP-s pályázattal kapcsolatos perköltségről kell dönteni. Meg kell határozni, 
hogy elviekben mely dolgokban tudna Füzesgyarmat együttműködni a 
társulással. Azért elvileg, mert a többi település döntését is meg kell várni 
ahhoz, hogy végleges döntés szülessen. Utána újra visszakerül a képviselő-
testület elé, mert ha Dévaványa elvállalja, hogy a szociális intézményt 
gesztorként fent kívánja tartani, akkor kiszámolják, hogy mennyibe fog kerülni 
Füzesgyarmatnak. Ha Szeghalom vállalja, hogy megszervezi a központi orvosi 
ügyeletet, mennyibe fog kerülni a településnek. A következő ülésre pontosabb 
adatok állnak rendelkezésre. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
megadja a szót.  
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel minden 
önkormányzatnak szavazni kell, ezért vissza fog még kerülni, ezért valóban csak 
elvi állásfoglalásról lehet szavazni. A bizottság az elvi állásfoglalást 
egyhangúlag  támogatja. Dönteni kell még a perköltségről, amit a társulás köt. 
Ezt az átvállalást a bizottság 2 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta.    
 
 Bere Károly polgármester: A szociális bizottság elnökének adja meg a 
szót, a szociális intézményekkel kapcsolatban tárgyalták a napirendet.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Az előkészített anyag elég zűrzavaros volt. A bizottság 2 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással, információ hiányában nem tudott döntést hozni.  
 
 Bere Károly polgármester: Mivel nem tudott bemenni a bizottsági ülésre, 
így nem tudta pontosítani a leírtakat a bizottság tagjainak. A határozati javaslat 
most került kiosztásra, melyben a szociális intézmény közös működtetését, a 
központi orvosi ügyeletet, a belső ellenőrzés ellátását, a területfejlesztési 
feladatokat és a tourinform irodát javasolja. Együttműködnének azok a 
települések, melyek, most is együttműködnek a közös társulásban.  
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 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottsági ülésen felmerült, hogy az állami normatíva 2013. január 1-
jétől megszűnik, utána honnan kapja az intézmény a finanszírozást? 
 
 Bere Károly polgármester: Az, hogy az állami normatíva megszűnik, az a 
munkaszervezetet érinti. A székhelytelepülés önkormányzatához kerülnek azok 
a dolgozók, akiket a társulás alkalmazni fog. Az volt az elvi állásfoglalás a 
társulási ülésen, hogy eddig is kellett hozzájárulást fizetni és ezután is megfizeti 
az önkormányzat, ebből ki kell jönni 2 főnek. Valószínű két fő fog a 
székhelytelepülés önkormányzatánál ebben az önkéntes együttműködésben 
dolgozni.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Kérdés volt még, hogy ha továbbra is Dévaványához fog tartozni az 
ESZI, lehetne-e nagyobb betekintést kapni a pénzügyekbe? 
 
 Bere Károly polgármester: Ez önként vállalt feladat, a költségvetésben 
meghatározattak szerint kap az önkormányzat plusztámogatást az 
együttműködés miatt, ezért érte meg átadni a kistérségnek a feladatot. Eddig is 
kérhettünk volna tájékoztatást és ezután is kérhetünk. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Mi lesz a pályázatokkal, a fenntartással, a vagyon kihez  kerül? 
 
 Bere Károly polgármester: Ezután fog még eldőlni, hogy mi kihez kerül, 
de az a fő szabály, hogy ahol megvalósult a beruházás, oda fog kerülni a 
vagyon. A közmunkaprogramokkal kapcsolatos dolgokat, amiket beszerzett a 
társulás ami itt van és itt használják, az ide fog kerülni. Januárban fog 
megtörténni az átadás-átvétel.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottsági tagok sokallták a belsőellenőrzésre fordított 5 millió 
forintot.  
 
 Bere Károly polgármester: A közalkalmazotti bértábla alapján van 
foglalkoztatva a belső ellenőr, a bére és járulékai képezik a kiadásokat. Ha 
vállalkozó látná el, akkor másfélszer annyiba kerülne. Még nem lehet tudni, 
hogy hány önkormányzat fogja így a feladatot ellátni, de kb. ilyen 
nagyságrendbe kerülne, ha önálló belső ellenőrt foglalkoztatna az 
önkormányzat.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Mi lesz a többi feladat ellátásával? A káptalanfüredi tábor? 
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 Bere Károly polgármester: Egy része megszűnik. A tábor más, mert ott 
tulajdonosi közösség van, a tulajdonosok nem csak a kistérségi társulás 
önkormányzatai, hanem más települések is tulajdonosok, mint 
Körösnagyharsány, Okány, a régi járás települései. A tulajdonosok majd 
összehívnak egy gyűlést, ahol eldöntik, hogy hogyan működjön tovább a tábor. 
Ezek az önkormányzatok jelenleg átadták a feladatot a többcélú társulásnak, 
ezért ezt is újra kell majd tárgyalni. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Megköszöni a válaszokat.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Valószínű, hogy az ügyviteli feladatok a 
szeghalmi önkormányzathoz kerülnek… 
 
 Bere Károly polgármester: Ha elvállalják. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Többen dolgoztak a kistérségnél, lesz 
létszámcsökkentés, mivel csökken a feladat? 
 
 Bere Károly polgármester: Igen, létszámcsökkentés lesz. 
 
 Szabó László képviselő: Az említett feladatok közül van olyan, ami 
egyértelmű, hogy társulásban célszerű, és gazdaságosabb végezni minden 
településnek. A többi, ha kevesebb költség osztódik egy-egy településre, akkor 
szintén előnyösebb lehet. Bár számadatok még nincsenek, de feltételezni lehet, 
hogy gazdaságosabb lehet.  
 
 Vida Imre képviselő: Ha már a kistérség elnöke a füzesgyarmati 
polgármester, akkor fel kellene ajánlani a kistérségnek, hogy a füzesgyarmati 
polgármesteri hivatal helyiséget is biztosít és azt a néhány dolgozót át lehetne 
venni. 
 
 Bere Károly polgármester: Az átalakulás kapcsán elképzelhető, hogy 
javasolni fogja, de a pénzügyi mozgás szempontjából, inkább Dévaványát látja 
Szeghalom után esélyesnek, mert a legtöbb pénzügyi tevékenység ott van 
zajlani. Nehéz azt megoldani, hogy itt dolgozik két kolléga és közben a 
főtevékenység Dévaványán folyik, sok költséggel járna. Szeghalom majd 
eldönti, hogy átveszi-e ezt a tevékenységet, ha nem vállalja, utána lehet 
gondolkodni rajta. Van-e még kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, aki elfogadja az előterjesztést kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az 
előterjesztést elfogadta. 
 

H A T Á R O ZA T  
136/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy továbbra is együtt kíván működni a következő, társulásban 
ellátott feladatokban: 
 
- szociális alap- és szakosított ellátás, (intézményi  keretek között) 
- központi orvosi ügyelet,  
- belsőellenőrzés, 
- területfejlesztés, 
- tourinform iroda működtetése 
 
A képviselő-testület felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a 
szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatot 2012. november 10-ig küldje 
meg a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére.  
 
Határidő: 2012. november 10. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

 Bere Károly polgármester: A GVOP pályázattal kapcsolatban készült 
előterjesztés, hogy mennyi ügyvédi költség merült fel eddig és még csak nem is 
látszódik a megoldás. Füzesgyarmaton a beruházás értékét egy füzesgyarmati 
vállalkozás kapta meg, ő üzemelteti. Ezért cserébe az önkormányzat 
intézményeinél nem kell fizetni az internetért. Vésztőn a beruházás 60 %-a 
valósult meg, így rájuk esik a legtöbb költség. Sajnálatos, hogy bizonyos 
tevékenységek nem a szabályoknak megfelelően történtek és most az 
önkormányzatok próbálják elérni, hogy arányos és igazságos döntések 
szülessenek és ehhez jogászokat kell alkalmazni. Ennek a költségeit kell most az 
önkormányzatoknak kifizetni. Füzesgyarmatnak 437.744,-Ft-ot kellene fizetni. 
Egyetért a gazdálkodási bizottság véleményével is, de mint kistérségi elnöknek 
még is azt kell képviselnie, hogy minden önkormányzatnak ki kellene fizetni  
reá eső részt, közös beruházás volt. Ha az önkormányzatnál valósult volna meg 
közvetlenül, akkor igazságosabb lenne. 
 
 Szabó László bizottsági tag: Ez csak az eddigi költség és még nincs is 
vége a pernek. Lehet sejteni, hogy mi lesz a kimenetele? Eléggé kusza ügy és 
komoly nagyságrendű.  
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 Bere Károly polgármester: Véleménye szerint az egyik verzió az, hogy 
vissza kell fizetni az egész összeget kamattal együtt, ami 134 millió forint. Azt 
esetleg el lehet érni a társulás szintjén, hogy a 11 millió forintot polgári perben 
… de az a baj, hogy a szabálytalansági eljárások kapcsán az uniós jogszabályok, 
illetve a magyar jogszabályok nagyon szigorúak, ha 10 %-nál nagyobb az az 
összeg, ami az elkövetett szabálytalanságból adódik, akkor az egész összeget 
vissza kell fizetni. A kár összegeé szeretnék pontosan megállapítani, hogy ne 
kelljen visszafizetni az egészet.  
 
 Szabó László bizottsági tag:  Ha megszűnik a kistérség, jogutódként az 
önkormányzatok viselik ennek a terhét?  
 
 Bere Károly polgármester: Nem tud rá választ adni. Sajnos ez a veszély 
fennáll és Füzesgyarmat esetében ez 12-14 millió forintot jelentene. Sajnos 
annak idején beszállt az önkormányzat ebbe a projektbe és most egy súlyos 
teher, ami még az előző ciklusban indult.  
 
 Koncz Imre képviselő: A szerződő fél a kistérségi társulás, az 
önkormányzatnak ehhez jogilag semmi köze. Ezért nem is támogatja, hogy ezért 
a füzesgyarmati önkormányzat fizessen.  
 
 Bere Károly polgármester: De tagja Füzesgyarmat is a kistérségnek.  
 
 Koncz Imre képviselő: Ez olyan mint az önkormányzati kft., hogy az 
önkormányzat a tulajdonos, de attól még önálló jogi személy, akinek vállalni 
kell mindenért a felelősséget. Ha megkötötte a kistérség a szerződést, illetve ő 
kezdett el pereskedni, tudni kellett neki, hogy mivel jár. 
 
 Bere Károly polgármester: Rákényszerült a kistérség a pereskedésre, még 
az előző kistérségi elnök idejében kezdődött. 2010. szeptember 2-áig ott volt 
közel 800 ezer forint, ami addig jelentkezett.  
 
 Vida Imre képviselő: Aki használja ezt az eszközt vállalkozás, hárítsa oda 
az önkormányzat a költségeket.  
 
 Bere Károly polgármester: Először az önkormányzatnak át kell vállalni és 
utána tovább érvényesíti annál a vállalkozónál, aki használja ezt a rendszert.  
 
 Vida Imre képviselő: Díjmentesen használja? 
 
 Bere Károly polgármester: Igen. 
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 Vida Imre képviselő: Eddig is ő húzta a hasznát, akkor a haszon mellé, 
most kiadás is járul.  
 
 Bere Károly polgármester: Ez módosító javaslat, hogy az önkormányzat 
helyett fizesse a vállalkozó? Vagy az önkormányzat felvállalja és utána hárítsa 
át? 
 
 Vida Imre képviselő: Nincs konkrét javaslata, de egyetért a bizottság 
javaslatával, hogy nem kellene így átvenni az önkormányzatnak ezt a terhet.  
 
 Koncz Imre képviselő: Arról nem lehet szavazni, hogy fizesse a 
vállalkozó. Neki végképp nincs köze ehhez az üzlethez.  
 
 Bere Károly polgármester: Valaki üzemelteti ezt a vagyont, és akinek 
haszna van belőle, annak kellene fizetni is.  
 
 Koncz Imre képviselő: De erről most a képviselő-testület nem dönthet. 
 
 Bere Károly polgármester: Meg lehet keresni a vállalkozót, de ha nem 
vállalja…. 
 
 Koncz Imre képviselő: Erről szavazni nonszensz, hogy az fizessen, akinek 
jogilag semmi köze hozzá.  
 
 Szabó László képviselő: Ha az eredeti vállalkozás üzemeltetné a mostani 
vállalkozás helyett, akkor nagyobb bajban lenne az önkormányzat.  
 
 Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért vele, hogy az 
önkormányzat 434.744,-Ft-ot a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére 
a GVOP 4.4.2. „Észak-Békés Megyei szélessávú informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” pályázat során felmerülő jogi ügyekkel kapcsolatos költségként 
térítse meg, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodással a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O ZA T  
137/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a GVOP 4.4.2. „Észak-Békés Megyei szélessávú informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” pályázat során felmerülő jogi ügyekkel 
kapcsolatos – Füzesgyarmat önkormányzatra arányosan eső – 434.744,-Ft 
költséget a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére megtéríti, 
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melyet az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a fejlesztési 
tartalékra elkülönített összegből biztosít. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról intézkedjen.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
 Bere Károly polgármester: Ha a bűncselekmény gyanúja beigazolódik, 
akkor a tettest az ügyvédi költség megtérítésére be lehet perelni.  
 

Tizedik napirend 
Bejelentések 
 
 I.  – Nagy Endre Fgy. Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme  
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: Nagy Endre vállalkozó a mozi épületében 
működtet jelenleg vendéglátó egységet és kéri a képviselő-testület 
hozzájárulását a korszerűsítéshez, a helyiség átalakításához. A pályázatában már 
említette, hogy zenés rendezvénnyel szeretné a tevékenységét kiegészíteni és 
ehhez szükséges ez az átalakítás. Megadja a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
három kitétellel egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a 
kérelmet. Első, hogy az önkormányzat nem fizeti vissza az átalakítás költségét, 
ha a bérleti szerződés bármilyen okból megszűnik, a második, hogy éljen az 
önkormányzat időkorlátozással a nyitva tartásra vonatkozóan. A harmadik, hogy 
szerezze be a szakhatósági engedélyeket és a környező lakók hozzájárulását.  
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sportbizottság elnökének. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnöke: A bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett nem tudott 
többségi szavazattal javaslatot tenni a képviselő-testület felé.  
 
 Bere Károly polgármester: Jelen van Nagy Endre vállalkozó, fel lehet 
tenni a kérdéseket neki.  
 



 42

 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A bizottsági ülésen említette jegyző 
asszony, hogy a társasházi lakóknak kapni kellett volna Szeghalomról értesítést 
a vendéglátó egység működéséről, mivel 120 méteren belül van a társasház. De 
nem kapott senki a lakók közül. Megtudta jegyző asszony, hogy küldtek-e? 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Nem küldtek csak a Béke utcai lakóknak és a 
közvetlen szomszédoknak.  
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót Nagy Endrének. 
 
 Nagy Endre vállalkozó: Megvan az értesítés, amit kiküldött a szeghalmi 
polgármesteri hivatal, hogy a zajkibocsátási határértéken belül van az üzlet. 
Elvileg 120 méteres körzeten belül kapni kellett volna minden 
ingatlantulajdonosnak. Utána fog járni, ha szükséges, hogy miért nem küldték 
meg, de az iratot átadja, hogy meg tudják nézni a képviselők.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Köszöni, de elmondta jegyző 
asszony, hogy a társasháznak nem küldtek.  
 
 Bere Károly polgármester: Azzal biztos mindenki egyetért, hogy a termet 
fel kell újítani, mert ebben az állapotban nem használható semmire. Azon lehet 
vitatkozni, hogy mi legyen a teremben. Elfogadja a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság javaslatát, hogy ezekkel a feltételekkel támogassa a képviselő-testület. 
A szakhatósági engedélyek már megvannak. 10 óráig tartó nyitva tartásról volt 
szó. Az is természetes, hogy a költségeket nem hárítja át az önkormányzatra, ha 
megszűnik a bérleti jogviszony.  
 
 Szabó László képviselő: A beadott pályázatban már szerepel, hogy milyen 
programokat és milyen átalakítást tervez, de ilyen jellegű átalakításról nincs szó 
benne. Ez egy frekventált helyen lévő épület, amihez a lakosságnak sok emléke 
fűződik és érzékenyebben érinti a lakosokat, hogy mi történik az épülettel, mint 
esetleg más épület esetében és furcsállották, hogy éjszaka vitték el a székeket a 
teremből. Az is igaz, hogy a teremmel valamit kezdeni kell, de még mielőtt a 
vállalkozó komoly költségbe veri magát, előtte kell megbeszélni, hogy milyen 
elképzelései vannak a képviselő-testületnek, egyezik-e a vállalkozóéval.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Mivel zenés rendezvényt szeretne tartani, a 
10 órás nyitva tartást nem lehet betartani, mivel szinte akkor kezdődik, a 
környező lakók nyugalmát biztos zavarni fogja, illetve a rendezvény után 
hangoskodás, szemetelés van. A szemetet van ahol összeszedik a közmunkások, 
van ahol nem. Ki irányítja, hogy hol kell szemetet szedni? Van ahol a 
közmunkások szedik fel, van ahol a szomszédok.  
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 Bere Károly polgármester: Ha valaki szól, hogy a közterületen szemét 
van, akkor a közmunkások felszedik. A vállalkozások esetében a vállalkozónak 
kell megoldani a szemét eltakarítását. Ezt nehéz betartani, de segítenek a 
polgárőrök, illetve ha meglenne a térfigyelő kamera nagy segítség lenne.  
 
 Szabó László képviselő: Ha ezután lenne a nagyterem átalakítva, akkor 
mire adott engedélyt a szakhatóság? 
 
 Nagy Endre vállalkozó: Az egész épületre megvan az engedély, zenés 
rendezvényre, nem csak a vendéglátó helyiségre. Ha nem a hangszigetelt 
teremben lenne a zenés rendezvény, akkor zavaróbb lenne a lakosoknak. Még az 
ajtók hangszigetelését is meg fogja oldani.   
 
 Szabó László képviselő: A tűzoltóság engedélyére gondolt, akinek minden 
átalakítást be kell jelenteni.  
 
 Nagy Endre vállalkozó: A zenés szórakozóhely üzemeltetésekor a 
befogadóképesség meghatározását írja elő a tűzoltóság. Tűzjelző készülék, 
tűzoltó készülék, menekülési útvonalat jelző táblák megvannak. Szabó László 
képviselő úr felvetésére, hogy éjjel lettek elszállítva a székek elmondja, hogy 
délután 3 órakor kezdődött meg a székek elszállítása a polgármesteri hivatal 
pincéjébe, amiről átvételi elismervény készült.  
 
 Vida Imre képviselő: Döntött a képviselő-testület, hogy kiadja a mozi 
épületét erre a célra. Arról is dönthet, hogy a vállalkozó által végzett átalakítás 
költségét nem fizeti ki ha megszűnik a bérleti jogviszony. A többi viszont 
jegyzői hatáskör, hogy meddig tarthat nyitva, illetve, hogy ha  zavarja a 
környező lakók nyugalmát a jegyzőnek kell intézkedni benne.  
 
 Botlik Tiborné jegyző: A működéshez szükséges szakhatósági engedélyek 
megvannak. A környező lakosság nyugalmát nem zavarhatja a tevékenységgel, 
az engedélyezett zajszintet nem lépheti túl. Ha túllépi, és panasszal élnek, akkor 
kell hatóságilag intézkedni. Valóban jegyzői hatáskör a nyitva tartás 
meghatározása, de csak formaság, mert a vállalkozó dönti el, hogy milyen nyitva 
tartással szeretne működni, a jegyző pedig engedélyezi. Akkor lehet csak 
korlátozni, ha az önkormányzat rendeletében szabályozza, hogy milyen nyitva 
tartással működhetnek az egyes övezetekben a településen a vendéglátó 
egységek. Mint tulajdonos a bérleti szerződésben korlátozhatja, hogy csak akkor 
járul hozzá az átalakítási munkákhoz, amennyiben a zenés szórakoztató 
rendezvények csak 10 óráig tartanak. Ez viszont olyan korlát, hogy nem éri el a 
célját a vállalkozó. A vállalkozó a jelenlegi engedélye szerint este 10-ig tart 
nyitva 5 napon át, 2 napon, hétvégén hajnali 2 óráig. Az este 10 órás nyitva 
tartásra vonatkozó kiköltést ezért megfontolásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
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Viszont, ha a környező lakosság nyugalmát zavarja, akkor nem csak a 
jegyzőnek, mint hatóságnak kellene eljárni, hanem a tulajdonoshoz is vissza kell 
kerülnie és újra kell tárgyalni. Legalább egy esélyt kellene adni a vállalkozónak, 
hogy bizonyíthassa, hogy nem zavarja a tevékenység a környező lakosságot.  
 
 Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen szó volt róla, hogy az 
időkorlátnak az lenne a célja – ezt az önkormányzat előírhatja a nagyteremre 
vonatkozóan, mert csak úgy járul hozzá az átalakításhoz – hogy a város közepén 
ne legyen még egy diszkó. Máshol sem szokták már engedélyezni, települjön ki 
a város szélére, ahol nem zavarja a lakosságot. Nem a benti zajjal van baj, mert 
azt ki lehet védeni, hanem mikor kijönnek a diszkóból. 
 
 Bere Katalin képviselő: Hol fognak parkolni, ha 300 fő jön a diszkóba? 
 
 Nagy Endre vállalkozó: A piactérnél lehet parkolni, illetve a Mátyás utca 
egyik oldalán, a napközi konyha előtt. Az előző bérlő rendezvényein is volt 
amikor 250-300 fő volt és meg tudták oldani a parkolást.  
 
 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
javaslatát szavazásra bocsátja, bár Nagy Endre nem reagált a 10 órás nyitva 
tartásra, el tudja fogadni? 
 
 Nagy Endre vállalkozó: A 10 óra nagyon kevés. Ami elhangzott, hogy az 
a zavaró, amikor kijönnek az emberek a szórakozóhelyről, ez fennáll a Nimród, 
vagy más vendéglátó egység esetében is. Ezt úgy tervezi kivédeni, hogy 
biztonsági őröket alkalmazna, akik odafigyelnének rá, hogy ne hangoskodjanak, 
ne szemeteljenek a vendégek. Azt kérné, hogy amíg nem lesz panasz, addig az 
eddigi nyitva tartással működhessen. Ha panasz érkezik elfogadja a korlátozást. 
Sajnos a dohányzást is nehéz megoldani, mert csak az épülettől 5 méterre lehet, 
így valamilyen sátras megoldásra gondolt, mert épületen belül sem lehet 
dohányzóhely.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e valakinek módosító javaslata? Mivel 
nincs, szavazásra bocsátja a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatát. 
Aki egyetért vele, hogy a képviselő-testület engedélyezi a mozi épületének 
tervezett átalakítását úgy, hogy 10 órában határozza meg a nyitva tartási időt. 
 
 Szabó László képviselő: A hét minden napjára vonatkozik? 
 
 Bere Katalin képviselő: Kivéve péntek, szombat, akkor hajnali 2-ig? 
 
 Botlik Tiborné jegyző: A  jegyző által engedélyezhető időpont maradjon? 
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 Vida Imre képviselő: Igen. 
 
  Bere Károly polgármester: Ez módosító javaslat? Erről kell akkor 
szavazni.  
 
 Nagy Endre vállalkozó: Egy hónapban ez 2-3 alkalmat jelent, péntek, 
szombat semmiképpen nem, illetve hó végén sem. 
 
 Koncz Imre képviselő: Mi a módosító javaslat? 
 
 Bere Károly polgármester: A jegyző által meghatározott módon, azaz a 
mostani engedélyében szereplő nyitva tartási ideje maradna a hétköznap este 10-
ig… 
 
 Koncz Imre képviselő: Kinek volt módosító javaslata? 
 
 Bere Károly polgármester: Vida Imre képviselő úrnak. Aki támogatja, 
hogy a jegyző által meghatározott, jelenlegi nyitva tartással működhessen a 
mozi, mint vendéglátóegység, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem 
szavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.  
 

H A T Á R O ZA T  
138/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a 
Vida Imre képviselő úr módosító javaslatát Nagy Endre mozi átalakítására 
vonatkozó kérelmére tett határozati javaslatra vonatkozóan.  

 
 
 Bere Károly polgármester: Szavazásra bocsátja a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság három pontos javaslatát: első, hogy akkor járul hozzá az 
önkormányzat az átalakításhoz, ha az önkormányzat az átalakítás költségét nem 
fizeti vissza, ha a bérleti szerződés bármilyen okból megszűnik, a második, hogy 
éljen az önkormányzat időkorlátozással a nyitva tartásra vonatkozóan, a 
harmadik, hogy szerezze be a szakhatósági engedélyeket és a környező lakók 
hozzájárulását. Aki elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 
 
 
 



 46

H A T Á R O ZA T  
139/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Endre 
vállalkozó, mint a Főnix Mozi bérlője részére a mozi nagytermének 
átalakításához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
 
1. Az épületen belül és a hozzá tartozó beépítetlen földterületen építészeti 
munkával járó átalakítás költségeit –  bérleti szerződés bármilyen okból 
történő megszűnése esetén – a bérlő nem kérheti vissza az 
önkormányzattól.  
 
2. Az önkormányzat a nyitva tartási időt korlátozza este 10 óráig az 
átalakítandó helyiségre vonatkozóan. 
 
3. A bérlő köteles beszerezni a szakhatósági engedélyeket és a környező 
lakók hozzájárulását a zenés rendezvény tartásához. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a határozat előírásai 
szerint módosítsa. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
 Bere Károly polgármester: Megköszöni Nagy Endre részvételét és a 
továbbiak alól felmenti. 
 
Második bejelentés:  
 
 Szöllősi Sándorné Fgy. Béke u. 4. sz. alatti lakos telekfelajánlása 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  
 Bere Károly polgármester: Szöllősi Sándorné a Petőfi utca sarkán lévő 
telket ajánlotta fel az önkormányzatnak megvételre. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
nem támogatja a felajánlás elfogadását.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e más javaslat? Mivel nincs, aki egyetért a 
bizottság javaslatával, hogy ne vásárolja meg az önkormányzat a Petőfi utca 14. 
sz. alatti ingatlant, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
bizottság javaslatát elfogadta. 
 

H A T Á R O ZA T  
140/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősi Sándorné 
Füzesgyarmat, Béke utca 4. sz. alatti lakos, Füzesgyarmat, Petőfi utca 14. 
sz. alatti telek megvásárlására történő felajánlását nem fogadja el, nem 
vásárolja meg az ingatlant.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosát értesítse a 
képviselő-testület döntéséről.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Harmadik bejelentés: 
 HURO vasút pályázathoz saját erő biztosításához döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
  
 Bere Károly polgármester: Ez is társulásos pályázat, a Nagyvárad-
Gyomaendrőd közötti vasútfelújítással kapcsolatos. Füzesgyarmat esetében 832 
ezer forint saját erőt jelentene, ami a 2013. évi költségvetést terhelné. Ez is 
elnyert támogatás, eddig a különböző hozzájárulások beszerzése folyt. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöknek adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 
igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett támogatja. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Milyen haszna származik ebből a 
Füzesgyarmatnak? 
 
 Bere Károly polgármester: Ez tanulmányterv elkészítését jelentené, ez az 
első lépés, hogy a történelmi vasútvonal Nagyvárad és Körösnagyharsány között 
megépüljön és az egész vasúti pályának a felújítása is megtörténne. Utána 
lehetne pályázni közvetlenül Brüsszelbe az építési tervre, de nem a társulás, 
hanem a Nemzeti Infrastruktúra Zrt., a MÁV pedig működtetné a vasutat 
Körösnagyharsány és Vésztő között újra járnának a vonatok Nagyváradig. Ez 
turisztikai és gazdasági szempontból is előrelépés lenne, ami Füzesgyarmatnak 
is jó lehetőséget jelentene. A pályázat a vasút fennmaradását is segítené.  
Aki elfogadja a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással a HURO vasútpályázathoz saját erő biztosítását 832.186,- Ft 
összeggel elfogadja. 
 

H A T Á R O ZA T  
141/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által a „Magyarország-
Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében a HURO 
1001 pályázaton elnyert támogatáshoz szükséges – Füzesgyarmat 
önkormányzatra eső – 832.187,-Ft önerőt a 2013. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az önerő összegének a 2013. évi 
költségvetésben történő betervezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Negyedik napirend: 
Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: A közmeghallgatás napirendjére a 
szennyvízberuházással kapcsolatos aktualitások és a csatornabekötéssel 
kapcsolatban felmerült kérdések megvitatását javasolja, időpontnak a november 
15-ét, 17 órát, helyszínének a művelődési házat.  
 
 Vida Imre képviselő: Mivel az érintettek köre szinte ugyanaz, ezért a 
kerékpárutat is javasolja belevenni. 
 
 Bere Károly polgármester: Elfogadja a javaslatot. Van-e más javaslat? 
Mivel nincs, aki elfogadja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 
kerékpárút is legyen benne a napirendben, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
közmeghallgatás időpontjára és napirendjére tett javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O ZA T  
142/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást 
tart 2012. november 15-én, 17 órakor a művelődési ház nagytermében. 
 
Napirend: A füzesgyarmati szennyvízberuházással kapcsolatos aktualitások 
és a csatornabekötéssel, valamint a kerékpárút építéssel kapcsolatban 
felmerült kérdések megvitatása. 
 
 

 Bere Károly polgármester: Nincs több bejelentés, átadja a szót a 
képviselőknek. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Nyugati temetőben 
befejeződtek-e a munkálatok? 
 
 Bere Károly polgármester: Tudomása szerint a református egyház 
szervezte a hívők között a temető rendbetételét. Eddig nem kérte a tiszteletes úr 
az önkormányzat segítségét.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Megtörtént a temető takarítása, az 
önkormányzat segítségével. Viszont a kút elromlott… 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megjavították azóta.  
 
 Bere Katalin képviselő: A vállalkozói alapról mikor fog dönteni a 
képviselő-testület.  
 
 Bere Károly polgármester: Meg lett hirdetve a honlapon, a novemberi 
testületi ülésen lesz döntés. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A korábbi ülésen ígérte polgármester úr, 
hogy írásban fog válaszolni az ivóvízzel kapcsolatban, de még nem kapta meg, 
mikorra várható? 
 
 Bere Károly polgármester: Reméli, hogy 15 napon belül elkészül.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Az Egészségügyi Központban gond van a 
telefonnal, nem lehetett elérni a betegeknek a labort, az orvosokat. Nem 
történhet meg, hogy napokig ne lehessen telefonálni. 
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 Bere Károly polgármester: Nem tudott a problémáról, senki nem jelezte, 
viszont a telefonszerelő tájékoztatta, hogy szerelték a telefont, mert baj volt vele 
és úgy oldották meg a hibát, hogy nem a központon keresztül bonyolódnak a 
hívások, hanem közvetlenül minden orvosnál csörög a telefon.   
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A lakosok jelezték a 
problémát, így egyből szólt Kovács Endrének, ő hívta a szerelőket, ezek szerint 
akkor megoldották a problémát.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A művelődési ház udvarán sok rendezvény 
van tartva és jó lenne az udvart valamilyen jobb minőségű burkolattal ellátni, 
figyelembe véve azt is, hogy ne legyen nagyon drága. Az intézmény nem tudja a 
saját költségvetéséből megcsináltatni.   
 
 Bere Károly polgármester: Megköszöni a javaslatot, megvizsgálják a 
lehetőséget. A  jövő évi  költségvetés készítésekor vissza kell rá térni.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A Garai téri lakók kérdezték, hogy a 
vízelvezetés meg lett jól oldva, nem lesz olyan probléma, mint tavaly? 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Nem lesz probléma, beszélt már az 
ottani lakókkal is, meg lesz oldva megnyugtatóan. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A Vécsey utcai lakók keresték meg, hogy a 
szennyvízberuházás munkálatai miatt nincs járda, csak gumicsizmában lehet 
közlekedni. Mikorra várható a járda és az út felújítását? 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Nem csak a szennyvízberuházás miatt 
alakult ki ott ez a helyzet. Most közel 40 mm eső esett és sok helyen volt olyan, 
hogy alig lehetett közlekedni a szennyvízberuházás miatt. A helyreállítási 
munkákkal ez a helyzet meg fog szűnni.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Mikorra?  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Még nem fejeződtek be a 
helyreállítási munkák, azért vannak ezek a sáros, latyakos helyek, de 
folyamatosan csinálják. Ezúton köszöni meg a lakosságnak, hogy szólnak, hogy 
hol van probléma, mert így hamarabb meg is tudják oldani, mert folyamatosan 
konzultálnak a kivitelezővel. De még nem fejeződött be mindenhol a kamerázás, 
addig pedig a helyreállítást sem lehet elkezdeni. A megépítéstől számított 90 
napot pedig ki kell várni, utána lehet kamerázni, majd helyreállítani. A Vécsey 
utca lakói közül szinte mindenki bejelentette, hogy milyen körülmények vannak, 
meg fogják oldani. 
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 Bere Károly polgármester: A megfelelő helyreállítás után fogják csak 
véglegesre jelenteni a projektet, ez többször jelezve lett a kivitelezőnek.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Addig nem lesz átvéve, amíg nem 
történik meg a helyreállítás.  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A Batthyány és Dózsa György utcai lakók 
aláírást gyűjtöttek, amit most átad a polgármester úrnak. (mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 
A beadvány azt tartalmazza, hogy a Privát üzlet miatt megnövekedett közúti 
forgalom miatt un. fekvő rendőrt kérnek a lakosok elhelyezni, mert a 
sebességkorlátozó táblákat nem veszik figyelembe. A kiszórt kavics 
balesetveszélyes. 
 
 Bere Károly polgármester: Egy fekvőrendőr kialakításának magas 
költsége van, kérdés, hogy a lakosok hozzájárulnának-e? Addig marad a 30-as 
tábla, illetve a rendőrséget megkérjük, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak erre 
az útszakaszra, hogy tartsák be a sebességkorlátozást. Bár most a rossz 
útviszonyok miatt biztos nem lehet gyorsabban menni 30-nál.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Az utat ha helyreállítják a 
kavicsfelverődés megszűnik, a fekvőrendőr megépítéséről a képviselő-
testületnek kell dönteni. De olyan előírásai vannak, hogy nem egyszerű 
megépíteni, mert vannak veszélyei is, nem csak előnye. 
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: A következő ülésre meg lehetne tudni, 
hogy mennyi a költsége, milyen szabályai vannak? 
 
 Bere Károly polgármester: A kerékpárút megépítése után biztonságosabb 
lesz a közlekedés a városban. Meg kell vizsgálni, hogy milyen 
sebességkorlátozást érdemes elhelyezni, mert több helyről érkezett ilyen irányú 
megkeresés. Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyalogosoknak jó a 30-as 
tábla, de amikor megbüntetik 30 ezer forintra, mert gyorsabban ment az már 
érzékenyen érint mindenkit. Ezért óvatosan kell ezekkel bánni, mert azt sem 
szeretné senki, hogy büntessék a lakosokat.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Már amiatt is volt bejelentés, hogy 
miért lett kitéve a 30-as tábla, mert többeket megbüntettek. Megszokásból 
vezetnek a városon belül az emberek és hirtelen túl lehet lépni a 30 km-t.  
 
 Bere Károly polgármester: A közmeghallgatáson is meg lehetne ezt 
vitatni, biztos lesz ilyen jellegű kérdés is.  
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 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A tojóállománnyal kapcsolatban 
kérne egy rövid tájékoztatást, mert tudomása szerint rászoruló családok is 
kaptak belőle. Hogy záródott a mezőgazdasági projekt. 
 
 Bere Károly polgármester: Még folytatódik a projekt. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Amit értékesíteni kellett állományt. 
 
 Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének megadja a szót, mert a bizottság dolgozta ki a projektet. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: Október 10-én a kiértesített 100 családból 94-en vehettek át a Start 
mintaprogram keretében termelt burgonyából családonként 15kg-ot, és 1 
baromfit családonként. A többi értékesítve lett. A megmaradt burgonyát 
november 6-án fogják kiosztani. Az előző osztás a gyermekvédelmi 
támogatásban részesülők közül lett kiválasztva, illetve ahol tartós beteg van a 
családban és az egyedül nevelő szülők esetében. A megmaradt burgonyát azok 
kapják, akik időskorúak járadékában, vagy ápolási díjban, vagy rendszeres 
szociális segélyben részesülnek. A burgonya át lett már válogatva és 5 kg-os 
zsákokban van tárolva az önkormányzatnál, ez került osztásra.  
 
 Bere Károly polgármester: A következő baromfiállomány beszerzésére 
ezután kerül sor, ami remélhetőleg már minden előírásnak meg fog felelni és 
akkor később tojással  is el tudja látni az önkormányzat a lakosságot.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az Aradi utcán az út 
minősíthetetlen, ha még több eső lesz el fog tűnni az egész út.  
 
 Bere Károly polgármester: A szennyvízberuházás sok út felbontásával 
járt, addig nem fog hozzájárulni az átadás-átvételhez, amíg az utakat helyre nem 
állítják olyan, mint amilyen voltak, vagy még jobbra. Sárszigetben már 
megtörtént a helyreállítás megfelelő minőségben. Remélhető, hogy még a tél 
beállta, illetve nagyobb havazás előtt készen lesznek a helyreállítással. A Baross 
utcán is nagyon rossz lett az út, a Mikes Kelemen, a Bajcsy Zsilinszkin, a Dózsa 
Györgyön. Az a szerencse, hogy ilyen száraz nyár volt, alig volt eső, mert akkor 
nagyobb problémák lettek volna, illetve, ha télen is tartott volna a beruházás. 
Kéri a lakosság további türelmét.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az előbbi tájékoztatásához 
fűzi hozzá, hogy köszöni az adományosztásban nyújtott segítségét a 
közreműködőknek.  
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 Szabó László képviselő: Azokat a növényeket, amiket kivágtak, pótolni 
fogják, tartalmaz a projekt ilyen költséget?  
 
 Bere Károly polgármester: Beszéltünk már róla csoportvezetői 
értekezleten, de megoszlanak a vélemények, hogy segítse az önkormányzat az 
utcákon a szilvafák ültetését, vagy ne. Vagy szerezzen be az önkormányzat 
díszfákat, ami a település képét szépíti. Véleménye szerint, ha valaki olyan fát 
kér, amilyet kivágtak, akkor olyan fát kell adni. Vállalkozó biztos be is tudja 
szerezni, a gyümölcsfák nem is nagyon drágák. Mi a képviselők véleménye?  
 
 Suchné Szabó Edit  képviselő: Akinél szilvafa volt ültetve, annak biztos a 
szilvafa az értékes, de van ahol szép díszfákat vágtak ki, nekik az volt az 
értékes.  
 
 Csák István műszaki csoportvezető: Aki eddig kérte a kivágott fák 
pótlását, szinte mindenki szilvafát kért, néhányan meggyfát.  
 
 Bere Károly polgármester: A jelenlévők között kialakult a vita, látható, 
hogy a hölgyek nem támogatják a szilvafát, a férfiak igen.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ahol gyümölcsfa volt, ott 
gyümölcsfát akarnak ezután is, ahol díszfa volt, ott díszfát.  
 
 Bere Károly polgármester: De van egy felsőbb érdek is, hogy a település 
képét hogy határozza meg a képviselő-testület. Össze-vissza legyen, vagy 
egységes? Tavasszal, ha sor kerül járdaépítésre, akkor rendbe kellene tenni a 
település arculatát is. 4 km járdaépítésre pályázott az önkormányzat a 
közmunkaprogramon belül. Mivel nagyon megoszlik láthatóan a vélemény, 
később vissza  kell rá térni.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kötelezni nem lehet a lakosságot, 
mert a házak előtti közterületet mindenkinek magának kell rendben tartani, 
nekik kell eldönteni, hogy mit akar ültetni.  
 
 Botlik Tiborné jegyző: Viszont arra is gondolni kell, hogy amikor érik a 
szilva és hullik a járdára, milyen balesetveszélyes és mennyi bejelentés szokott 
jönni emiatt. A település arculata miatt is, de a balesetveszély miatt is felül 
kellene vizsgálni, hogy hova nem lehet gyümölcsfát ültetni közterületen.  
 
 Bere Károly polgármester: Lezárja ezt a témát. Tolmácsolja Balázsi 
László megbízott püspök úr meghívását, mely szerint az Unitárius 
Egyházközség november 4-én, vasárnap 10 órára hív minden érdeklődőt a 
templomba, a Kossuth Rádió fogja közvetíteni az istentiszteletet.  
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A következő testületi ülésre a november 29-ét javasolja. Ezzel a nyilvános ülést 
bezárja, megköszöni a képviselő-testület aktív közreműködését. 

 

 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

  Bere Károly          Botlik Tiborné  
  polgármester               jegyző 


