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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. december 11-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere 

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

 
Hiányzik: Suchné Szabó Edit képviselő 
 
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Bánfi 

Attila KLAPI intézményvezető, Török Gergely KLAPI 
gazdaságvezető, 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 Bere Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, Suchné Szabó Edit  
képviselő asszony nem tud részt venni a mai ülésen más irányú elfoglaltsága 
miatt. Az iskola átadással kapcsolatos dokumentumokat alá kell írni a holnapi 
nap folyamán, ezért hívta össze a mai rendkívüli ülést.  
Megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő, az ülést határozatképes, az ülést 
megnyitja. 
A rendkívüli ülés kiküldött meghívójában egy napirend szerepelt, de időközben 
érkezett egy kérelem az önkormányzat tulajdonát képező tűzoltó autó 
megvételére, amiről célszerű lenne dönteni. Aki elfogadja a meghívóban 
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szereplő napirendet, a most kiosztott előterjesztéssel kiegészítve, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
javasolt napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
180/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 
11-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ A köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
megállapodás aláírásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2./   Az önkormányzat tulajdonát képező tűzoltó autó értékesítése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Napirendek tárgyalása 

 

 A köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
megállapodás aláírásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 Bere Károly polgármester: A jogi részéről jegyző asszony fog 
tájékoztatást adni. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Az előterjesztéshez, ami a december 13-ai ülésre 
készült, már csatolva lett az a levél, amit a tankerületi igazgatóknak írt a KIK 
elnöke, hogy az átadás-átvétel dokumentumainak december 15-én már 
Budapesten kell lenniük. Nagyon rövid a határidő az elkészítésre, mivel a 
Magyar Közlönyben december 7-én jelent meg, ezért az intézmény hétvégén is 
ehhez a megállapodáshoz gyűjtötte az adatokat. A megállapodás-tervezetet a 
képviselő-testület megkapta, még az adatok nélkül. Jelen van Bánfi Attila 
intézményvezető úr, illetve Török Gergely gazdaságvezető, akik a kérdésekre 
válaszolni tudnak. A megállapodás többségében általános adatokat tartalmaz, a 
jelenleg foglalkoztatotti létszám változatlan feltétellel átkerül az intézményt 
fenntartó tankerülethez, munka nélkül nem marad senki. A megállapodást 
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polgármester úrnak holnap alá kellene írni, hogy a tankerületi igazgató azt 15-én 
Budapestre tudja vinni. A tankerületi igazgató sajnos elfoglaltsága miatt nem 
tudott eljönni a mai ülésre, illetve a csütörtöki ülésre sem tud jönni. Ha a 
megállapodás tartalmával  kapcsolatban van kérdés aljegyző úr, illetve 
intézményvezető úr válaszolni fog. Kéri, hogy amennyiben egyetértenek a 
megállapodásban foglaltakkal, hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 
 Bere Károly polgármester: Még a csütörtöki ülésen meg lehet még 
tárgyalni részletesen, de mivel törvényi kötelezettség az átadás, nem sok 
mozgástere van az önkormányzatoknak. Megkérdezi Bánfi Attila 
intézményvezetőtől, hogy van-e kiegészítése? 
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Minden dolog egyértelmű, az ingatlanok, a 
személyi állománnyal kapcsolatos dolgok, ezekről kell a dokumentációt 
elkészíteni. Illetve a projekteket, szerződéseket, megbízási díjakat, –  ami 
pénzbe kerül – kell kimutatni, hogy tudjanak tervezni.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Még összevont az intézmény az óvodával, 
januártól mit kap meg az óvoda az informatikai eszközökből? 
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Jelen állás szerint eszközöket nem kell 
átadni.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: A 6. oldalon az szerepel, hogy kell. 
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Azt az adatlapot most nem kell beadni, a 
tárgyi eszközökről később kell beadni.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az óvodának nagyon elavult eszközei vannak.  
 
 Bánfi Attila intézményvezető: Nem sok választási lehetősége lesz az 
intézménynek, mert a pályázaton szerzett eszközöknek fix helye van. Ha az 
iskola nyerte, akkor az iskolánál marad, ha az óvoda nyerte, akkor marad az 
óvodánál. Az lesz kérdéses, amit az informatikai normatíva terhére vettek meg.  
 
 Fehér László aljegyző: A 2012-ben közfoglalkoztatás keretében az 
intézményben foglalkoztatott  létszámról is adatot kellett szolgáltatni. Úgy tűnik 
lesz lehetőség továbbra is közfoglalkoztatásra az intézményben, mert ad rá pénzt 
a KIK.  
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 Bánfi Attila intézményvezető: Azokra a pedagógiai asszisztensekre 
vonatkozik, akiket közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott az intézmény 
ebben az évben.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 
köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodás aláírására, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
181/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bere 
Károly polgármestert, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és a 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat közötti átadás-átvételi megállapodást 
–  a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról – aláírja.  
 
Határidő: 2012. december 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Második napirend 
 

Az önkormányzat tulajdonát képező tűzoltó autó értékesítése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 
  Bere Károly polgármester: Az önkormányzat tulajdonában van a 
Mercedes Metz típusú tűzoltó autó, melyet évek óta nem használnak a tűzoltók, 
már szét akarták alkatrésznek bontani. A Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy szeretnék megvásárolni 350.000,-
Ft-ért. Az önkéntes tűzoltóink jövőre szeretnének egy másik tűzoltó autót venni a 
helyett, amit most használnak, így ez pótolná annak az árát. Van-e kérdés, 
vélemény? Mivel nincs, kéri, hogy aki egyetért a tűzoltó autó 350.000,-Ft értéken 
való értékesítésével, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
javaslatot elfogadta.  
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H A T Á R O Z A T  
182/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Mecedes Metz típusú – műszaki vizsgával nem 
rendelkező – tűzoltó autót értékesíti a Mezőcsát és Környéke Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére, 350.000,-Ft vételárért.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2012. december 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
  Bere Károly polgármester: Ezzel a rendkívüli ülést bezárja, megköszöni a 
képviselőknek a megjelenést. 
 
 
 

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


