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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2012. december 13-án a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

ü l é s é r ő l 
 
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, Csák István műszaki 
csoportvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Csák 
Zsolt városmenedzser, Bánfi Attila KLAPI intézményvezető, 
Török Gergely KLAPI gazdaságvezető, Lévainé Homoki Éva 
igazgató,  

Napirendhez meghívottak: Turbucz Róbert kft. ügyvezető, Galambos Nándor, 
Huszár Lénárd, Fábián Ilona Rita, Csontos Norbert, Fehér 
Éva Sági Zsolt édesanyja, Fábián Mihály, Gasparik Róbert, 
Guruczi Sándor eredményességi juttatásban részesültek, 
Károlyi Zsigmondné óvodavezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 Bere Károly polgármester: Köszönti a megjelenteket, a TV-nézőket, a 
meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy jelen van minden képviselő, az ülés 
határozatképes. 
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Elmondja, hogy a nyár folyamán fogadta el a képviselő-testület az 
eredményességi támogatásról szóló rendeletet, mely alapján lehetőség nyílt a 
sportolók és tanulók eredményességi juttatására. Ezt szeretné átadni a 
napirendek tárgyalása előtt. A kiküldött napirendek kiegészülnek két 
bejelentéssel, ami most került kiosztásra. Egyik a Pro-Team Kft. bérleti 
szerződésének a felmondása, illetve a háziorvosok feladat-ellátási szerződését 
kell felülvizsgálni, erre készült előterjesztés. Van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nincs, aki a módosítással, kiegészítésekkel együtt elfogadja a 
napirendeket megtárgyalásra, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
napirendeket elfogadta. 
 

 H A T Á R O Z A T  
 183/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 
 13-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
 Napirendek előtt: eredményességi támogatás átadása 
 

1./  A közoktatási- és köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő 
további működtetéséről döntés, alapító okirat módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző,  
              Vetési Istvánné tankerületi igazgató 
 
2./  A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
3./   A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
 - 2013. évi üzleti tervének, 
 - a szervezeti és működési szabályzatának, 
 - vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, továbbá a munkavállalók 

javadalmazására szóló szabályzat,  
 - jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

ügyvezetője 
 
4./ A KEOP pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tervezési költség jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
5./  A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
6./  Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének 

elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -

8/1998. (IV. 23.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
8./  Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - 

többször módosított -  9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
9./  A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
10./A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 
1.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
11./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított  -

14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
12./  2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

13./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi 
kiemelt célok meghatározása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 14./ Bejelentések 
 1. Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozásról döntés  
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 2. A háziorvosok feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálata 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 3. Pro-Team Kft. bérleti szerződésének a felmondása 
     Előadó: Bere Károly polgármester 
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 Bere Károly polgármester: Megkéri Fehér László aljegyzőt, hogy az 
eredményességi támogatás átadásánál közreműködjön. 
 
 Fehér László aljegyző: Köszönti a jelenlévőket és ismerteti, hogy az 
önkormányzat eredményességi támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) 
önkormányzati rendelete értelmében a Füzesgyarmat város polgármestere a 
füzesgyarmati Lovas Barátok Egyesülete, valamint a Hegyesi Kick-boksz 
Sportegyesület felterjesztése alapján, az alábbi sportolók eredményességi 
támogatásáról döntött. (Kéri a sportolókat, hogy nevük elhangzása után 
szíveskedjenek polgármester úrtól átvenni az elismerést.) 
Kettes fogathajtás sportágban a 2012. augusztus 23-26. között 
Fábiánsebestyénben lezajlott Duna Alpesi kupa magyar kettes fogathajtó 
bajnokság döntőjében elért csapat 2. helyezésért, egyéni 8. helyezésért, valamint 
a háromfordulós fedett pályás országos bajnokság első fordulójában három 
helyszínen – Tápiószentmárton, Újhartyán, Hortobágy – első helyezésekért, 
valamint december 1-jén Budapesten a Sportarénában az OTP lovas világkupán 
az 1. helyezésért eredményességi támogatásban részesül Galambos Nándor 
fogathajtó és Huszár Lénárd segédhajtó. 
 
Bere Károly polgármester átadja az elismerést és gratulál Galambos 
Nándornak és Huszár Lénárdnak. 
 
 Fehér László aljegyző: Kick-boksz sportágban Esztergomban 
megrendezett utánpótlás országos bajnokságon a kadet 1. korcsoportban light-
contact 42 kg-ban elért magyar bajnok első helyezésért, semi-contact 42 kg-bn 
elért 3. helyezésért eredményességi támogatásban részesül Fábián Ilona Rita.  
 
Bere Károly polgármester gratulál és átadja Fábián Ilona Ritának az 
elismerést. 
 
 Fehér László aljegyző: Utánpótlás országos bajnokságon kadet 2. 
korcsoportban light-contact 52 kg-ban elért harmadik helyezésért 
eredményességi támogatásban részesül Csontos Norbert.  
 
Bere Károly polgármester gratulál és átadja Csontos Norbertnek az elismerést. 
 
 Fehér László aljegyző: Országos diákolimpián  kadet 2. korcsoportban 
semi-contact 55 kg-ban elért harmadik helyezésért eredményességi 
támogatásban részesül Sági Zsolt. A sportoló nem tudott megjelenni, így 
édesanyja veszi át az elismerést. 
 
Bere Károly polgármester gratulál Sági Zsolt édesanyjának és átadja az 
elismerést.  
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 Fehér László aljegyző: A másodosztályú magyar bajnokságon semi-
contact – 80 kg-ban elért első helyezésért eredményességi támogatásban 
részesül Fábián Mihály.  
 
Bere Károly polgármester gratulál és átadja Fábián Mihálynak az elismerést. 
 
 Fehér László aljegyző: A kick-boksz sportolók felkészítői Gasparik 
Róbert 2 danos, Guruczi Sándor 3 kyus és Fábián Mihály 3 kyus edzők. 
Gasparik Róbert nem tudott eljönni átvenni az elismerést. 
 
 Bere Károly polgármester további sok sikert kíván és átadja az elismerést 
Guruczi Sádornak és Fábián Mihálynak. Még egyszer minden sportolónak 
gratulál és bízik benne, hogy a jövő évben is hasonló sikerekről tud majd 
beszámolni.  
Ezek után röviden beszámol az előző ülés óta történtekről. Írásos anyag nem 
készült, mivel két hete volt még testületi ülés. Hétfőn volt Budapesten az 
energiaközpontban tárgyalni Csák István műszaki csoportvezetővel együtt a 
szennyvízberuházás lezárásával kapcsolatban. Sikeresnek, legjobban teljesített 
projektnek értékelték a beruházást. Jövő évben elképzelhető, hogy még 
pluszpénz lehívására lesz lehetőség különböző pótmunkák elvégzésére. 
December 11-én, kedden rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület, mivel az 
iskolaátadással kapcsolatban dönteni kellett a polgármester felhatalmazásáról a 
megállapodás aláírására. Tegnap este 6 órakor megtörtént a megállapodás 
aláírása. A kerékpárút építéssel kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
műszaki ellenőr már kb. egy hete bejelentette, hogy az építkezés folytatását nem 
támogatja az időjárás miatt, de a kivitelező saját felelősségére mégis folytatta a 
munkát. December 20-a lenne a befejezési határidő. A mai napon fel lett szólítva 
a kivitelező, hogy azonnal fejezze be a munkát az időjárásra való tekintettel. Az 
önkormányzat kezdeményezi a szerződés módosítását jövő év március, áprilisi 
befejezési határidővel. Ha jó idő lett volna, akkor egy jó hét alatt elkészültek 
volna a munkálatokkal. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a két ülés közti tevékenységével kapcsolatban? 
Mivel nincs, a napirendek tárgyalása következik. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

Első napirend 
 
       A közoktatási- és köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő 

további működtetéséről döntés, alapító okirat módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző,  
              Vetési Istvánné tankerületi igazgató 
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 Bere Károly polgármester: A harmadik határozati javaslat okafogyottá 
vált, mivel a rendkívüli ülésen megtörtént a felhatalmazás és alá lett írva a 
megállapodás. Viszont az alapító okirat módosításáról dönteni kell. Az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tárgyalta, átadja a szót a bizottság 
elnökének. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: A bizottság az alapító okirat 
módosítását 3 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatta. Az intézményvezető 
kinevezését szintén egyhangúlag támogatta a bizottság. Az előterjesztést 
kiegészítette még azzal, hogy a márciusi testületi ülésre készüljön el a pályázati 
kiírás az intézményvezetői állásra, majd a júniusi testületi ülésen legyen a 
pályázat elbírálva.  
 
 Botlik Tiborné jegyző: A munkatervnél kell majd figyelembe venni a 
bizottság javaslatát, hogy abba kerüljön bele.  
 
 Bere Károly polgármester: Koncz Imre képviselő úrnak adja meg a szót a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság véleményének ismertetésére. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
ügyrendi szempontból tárgyalta, 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja az előterjesztett határozati javaslatokat. 
 
 Bere Károly polgármester: Az alapító okirat még pontosítva lett a 
gazdálkodási bizottsági ülésen, kéri ezt eredeti előterjesztésként vegyék 
figyelembe. Az intézmény nevének „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat” nevet, az 
intézményvezetői feladatok ellátására Károlyi Zsigmondnét javasolják az 
előterjesztésben. Vitára bocsátja. 
Mivel nincs kérdés, hozzászólás aki elfogadja az alapító okirat módosítását 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  az 
alapító okirat módosítását elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
184/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1-jei 
hatállyal a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 1.-3., 5., 11.,  pontjainak helyébe az alábbi szövegezés 
kerül: 
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1. Intézmény neve: 
 

 „LURKÓFALVA” ÓVODA FÜZESGYARMAT 
Törzsszáma:  583659 
OM azonosítója:  

 
2. Intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. 

Telephelyei:    
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 

3. Intézmény:   
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) a) pontja 

alapján: 
Óvoda 
Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § 
(2) bekezdése alapján 

- Kötelező közfeladata: 

   Óvodai nevelés 
 

- Önként vállalt közfeladata: nincs 

5. Befogadóképessége: 
Széchenyi utca 8.  200 fő  
Klapka utca 34.      24 fő 
Összesen:                          224 fő 
    

11. Alaptevékenységi szakágazat:  851020 óvodai nevelés 
 Alaptevékenysége : 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás. Iskolai életmódra való 

felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai integrációs pedagógiai program 
szerinti nevelése, és ökumenikus- keresztyén 
szellemiségű nevelés, azt igénylő 
csoportban/csoportokban. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása.  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való 
foglalkozás. 
 
A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi, 
beszédfogyatékos, enyhe autizmus spektrumzavarral, 
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vagy egyéb pszichés zavarral, súlyos tanulási-
figyelem, vagy magatartási zavarral küzdő gyermekek 
integrált nevelése.  
 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő, - SNI-nek nem minősülő - gyermekek integrált 
nevelése, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve 
az etnikai kisebbséggel való külön foglalkozást is. 
Kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás. 

 
Az alapító okirat 12. pontjának a „foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok” felsorolás második francia bekezdése szövegrész helyébe az 
alábbi szövegezés kerül: 

-  egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka 
Törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény az irányadó. 

 
Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszíti. 
 
Az alapító okirat 13., 14. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
13.  Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek pénzügyi- gazdasági feladatait Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja.  

Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény 
vezetője rendelkezik. 

  
14. Feladatának ellátását szolgáló vagyon:   

Füzesgyarmat Széchenyi utca 8.hrsz : 2509, 
Klapka utca 34. hrsz:  2225 
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott 
eszközök 

 
Az alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki: 
 
18. Jogelőd megnevezése és székhelye: 
 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Napközi Otthonos 

Óvoda, Egységes Pedagógia Szakszolgálat. 
 5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz. 
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Az intézmény feladatai közül az általános iskolai, az alapfokú művészeti 
oktatással és az egységes pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos 
tevékenységek törvény rendelkezései alapján  beolvadással a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladatellátásába kerülnek 
 
 Az intézményi vagyon működtetési feladatait a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. részére adta át  
közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. § (8) bekezdésében 
foglaltak az irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi 
előírásoknak megfelelő foglalkoztatotti létszámot 29 főben határozza meg , 
melyből 3 fő prémium éves. 
Óvodai Csoport : 8 
 
Foglalkoztatott közalkalmazott                 óvónő :  18 fő 

                                            ebből prémium éves :  - 2 fő 
                                                                     dajka:    8 fő  
                                             ebből prémium éves :  -1 fő     
                                                      ped..aszisztens:    2 fő 
                                                           óvodatitkár :    1 fő   
 

Az intézmény az átadásra kerülő intézményegységek tekintetében 2012. 
december 31-ig vállalhat kötelezettséget. 

                
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 

 
 Bere Károly polgármester: Az intézményvezetői feladatok ellátásával 
javasolja, hogy bízza meg a képviselő-testület Károlyi Zsigmondnét. A 
megbízott vezető magasabb vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye 
mellett a mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pótlékalap 200 
%-ban javasolja megállapítani. Sokan ismerik, de kéri, hogy azért néhány 
szóban mutatkozzon be. 
 
 Károlyi Zsigmondné: Elmondja, hogy Füzesgyarmaton végezte az 
általános iskolai tanulmányait, jelenleg is itt dolgozik az óvodában. Jelentkezett 
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a közoktatás-vezetői képzésre, szeretné kipróbálni az ott tanultakat. Legjobb 
tudása szerint megpróbálja az óvoda vezetését ellátni.  
 
 Bere Károly polgármester: Ezek után kéri, hogy aki elfogadja a határozati 
javaslatot, mely szerint a Lurkófalva Óvoda intézményvezetői feladataival 
Károlyi Zsigmondnét bízza meg a képviselő-testület 2013. január 1-től 
kezdődően, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O ZA  T  
185/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva 
Óvoda Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 
2013. január 1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő 
kiválasztásáig, legfeljebb 2013. augusztus 31. napjáig – az intézmény 
dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné (születési név: Simon Róza) 5525 
Füzesgyarmat, Petőfi utca 9. sz. alatti lakost bízza meg. 
 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével 
a 2013. márciusi testületi ülésre. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 Bere Károly polgármester: Az intézményvezető közalkalmazotti 
illetménye mellett a mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított 
pótlékalap 200 %-át javasolja az intézményvezető vezetői pótlékára. Aki 
egyetért vele kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O ZA  T  
186/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva 
Óvoda Füzesgyarmat intézmény intézményvezetőjének, Károlyi 
Zsigmondnénak a vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye mellett a 
mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pótlékalap 200 %-
ban (jelenleg 40.000,-Ft-ban) állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

 Bere Károly polgármester: Gratulál és eredményes munkát kíván Károlyi 
Zsigmondnénak. 
 
 Károlyi Zsigmondné: Köszöni a képviselő-testületnek a bizalmat, 
megpróbál mindent megtenni a Lurkófalva Óvodáért.  
 

Második napirend 
 
       A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 

 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság ezt 
a napirendet is ügyrendi szempontból tárgyalta, egyhangúlag javasolja az 
elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
elfogadja a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 
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  
187/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-ei 
hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat  1./ Költségvetési szerv neve: az alábbiak szerint módosul: 
    Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: e)pontja az alábbi szövegezésre 
módosul: 

 
e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény, valamint a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat, mint 
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önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és gazdasági 
feladatait. 

 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjában az alaptevékenység 
szakfeladatok az alábbi szakfeladat számokkal és szövegezéssel egészülnek 
ki 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás.  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

        ellátása.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012.december 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 
 

Harmadik napirend  
 
      A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
 - 2013. évi üzleti tervének, 
 - a szervezeti és működési szabályzatának, 
 - vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, továbbá a munkavállalók 

javadalmazására szóló szabályzat,  
 - jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása 
Előadó: Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

ügyvezetője 
 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság ülésén 
javasolta a bizottság, hogy az üzleti tervet majd a költségvetés tárgyalásakor 
fogadja el a képviselő-testület, most vegyék le napirendről. Szavazni kellene az 
arról szóló előterjesztésről, hogy az első két hónapban milyen feltételekkel 
működhetne a kft., illetve a vezető tisztségviselők juttatásáról. A kft. saját maga 
fogja meghatározni a szervezeti és működési formáját, így arról sem kell dönteni 
a képviselő-testületnek. Átadja a szót Koncz Imrének, a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság elnökének. 

 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A napirend 

keretében belül három javaslat volt. Az első az üzleti terv, amit a bizottsági ülés 
előtt kaptak meg a bizottsági tagok, így azt nem tudták tárgyalni. A másik a kft. 
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működési szabályzata, amiről ezek szerint nem kell dönteni, de nem is támogatta 
a bizottság az elfogadását. A javadalmazási szabályzatot egy módosítással, ami a 
felmondásra vonatkozik, javasolta a bizottság 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadni. 

 
 Bere Károly polgármester: A számítások alapján ahhoz, hogy a kft. el 

tudja kezdeni a feladatait, támogatás szükséges. 6 millió forint munkabérre, 
könyvvizsgálói díjra 51 ezer, könyvelési díjra 762 ezer forint szerepel az 
előterjesztésben, de erre januárban vissza kell térni, hogy külsős legyen, vagy 
kft. dolgozó. A közüzemi díjakra 14 millió 621 ezer, településüzemeltetés 
anyagi költségeire 4 millió 87 ezer forint, összesen 25.642 ezer forint. A várható 
bevétel 2 millió 132 ezer forint. Van-e kérdés? 

 
Koncz Imre képviselő: Nem lehet tudni, hogy a 25 millió forintot mire adja 

oda az önkormányzat. Ez az egy hatoda az éves önkormányzati támogatásnak. A 
kiadásai biztos nem egyenesen arányosan lesznek. 

 
 Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az üzleti tervben foglaltak alapján 

állították össze az előterjesztést. Az ott szereplő munkabérekből vettek két 
hónapot számításba, a közüzemi számláknál a decembert, januárt vették  
figyelembe. Ebben az időszakban nincs fűnyírás, karbantartás, erre nincs 
tervezve, csak ami logikusan felmerülhet. Tehát nem az üzleti terv lett 
szétosztva 1/12-ed részre, hanem azt vették számításba, hogy milyen költségek 
merülhetnek fel. Ezért került bele a határozati javaslatba, hogy hetente 
összeállított számlák alapján legyen az összeg kiutalva, tehát nem automatikusan 
kapja meg a kft. az összeget, hanem a tényleges kiadásai alapján.  

 
 Koncz Imre képviselő: Az szerepel a most kapott előterjesztésben, hogy 

az átvett ingatlanok 2011. év decemberre és 2012. januárra kiállított közüzemi 
számláinak az összegét kapja meg 2013. január és február hónapra.  

 
 Bere Károly polgármester: Lehet, hogy az átíratás miatt csúszni fog, de 

biztonsági okokból muszáj ezt a döntést meghozni, mert nem lehet előre tudni, 
hogy mennyi lesz a gázár, energiaár stb. Ezeket a költségeket eddig is fizetni 
kellett, csak külön-külön intézményenként. Olyan nagy eltérés nem lehet. 

 
Koncz Imre képviselő: Nem vitatja, hogy ezek a számlák lesznek, csak a 

kft-nek még semmilyen elfogadott szabályzata nincs, ebben az évben nem is 
lesz. Ki fogja ezeket leigazolni, kifizetni? 

 
Bere Károly polgármester: Megvan a törvényi lehetősége, amit az 

ügyvezető megtehet, illetve a törvényi kötelezettségei.  
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 Bere Károly polgármester: Továbbra is azt tartja aggályosnak, hogy nincs 
elfogadott szabályzat.  

 
 Bere Károly polgármester: A törvény szabályozza a felelősségét és 

lehetőségét az ügyvezetőnek. A  munkáltatói jogokat ő gyakorolja, megkötheti a 
munkavállalókkal a munkaszerződéseket, ez alapján a munkabérüket ki tudja 
fizetni. Nem érti képviselő úr aggályait. Attól nem kell félni, hogy a pénzt 
átutalja az önkormányzat és az ügyvezető eltűnik vele, mert számlákat kell neki 
hozni, ahhoz, hogy pénzt kapjon. Abszurd a feltételezés. 

 
Koncz Imre képviselő: Nem abszurd, ha nincs szervezeti és működési 

szabályzat, akkor az sincs szabályozva, hogy kiknek a munkáltatói jogkör 
gyakorlója?  

 
 Bere Károly polgármester: Akiket az előző testületi ülésen áthelyezett az 

önkormányzat a kft-be.  
 
Koncz Imre képviselő: SZMSZ nélkül nem evidens. 
 
Bere Károly polgármester: Véleménye szerint viszont igen.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke: Több adat ismert már, de azt 

még sehol nem lehetett látni, hogy kik fognak ott dolgozni? Kik lesznek 
áthelyezve, ki lesz a könyvelő, az informatikus? A neveknek meg kell lenni, ha a 
bér megvan, hogy mennyi kell. 

 
Bere Károly polgármester: 95 %-ban lehet tudni, hogy kik dolgoznak a kft-

ben. A többség az iskolánál dolgozik. A könyvelő személye még nem ismert, 
január 1-jéig még kiderül, addig ezen fognak dolgozni. A bérre a hivatal egy 
köztisztviselőjének a bérét és járulékait vették figyelembe. Azért nem lehet még 
véglegesíteni, mivel még a hivatalban maradó köztisztviselők száma sem ismert, 
mivel még nem nevezték ki a járási hivatal vezetőjét és nem lehet tudni, hogy a 
javasolt 9 főt tőlünk elfogadják-e.  

 
 Koncz Imre képviselő: A működési szabályzatnak kellene szabályozni az 

önkormányzat és a kft. kapcsolatát, az ügyvezetők jogait, kötelezettségeit. 
Abszurd dolog, de ha pl. január 2-án el akarja adnia mind az öt traktort, akkor 
arra is lehetősége lenne.  

 
 Botlik Tiborné jegyző: Az elmúlt ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a 

feladat-átadási és a vagyonkezelési szerződést, abban ezek a kérdések rögzítve 
vannak. 
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 Koncz Imre képviselő: Abban nincs, ebben kellene rögzíteni, hogy mire 
van joga és mire nincs. Ha bármit is elad, az önkormányzatnak nincs jogalapja 
megkérdezni, hogy miért adta el. 

 
 Bere Károly polgármester: Hozzon a testület egy határozatot arról, hogy .. 
 
Koncz Imre képviselő: Nem kell határozat, legyen elfogadott szervezeti és 

működési szabályzata, amikor pénzt kap.  
 
Bere Károly polgármester: Január első napjaiban összehívja a képviselő-

testületet és akkor elfogadják a szervezeti és működési szabályzatot. Utalás úgy 
is január második felében várható.  

 
Szabó László képviselő: Valóban sok a bizonytalansági tényező. Kell a 

szabályzat, mert jöhetnek váratlan események, amihez szükséges a lefektetett 
szabályzat, hogy elkerüljék a félreértéseket.  

 
Bere Károly polgármester: A határozati javaslatot azzal ki kellene 

egészíteni, hogy addig nem történik pénzeszköz átadás a kft. részére, amíg nincs 
elfogadott SZMSZ-e. Arról dönteni kellene, hogy mekkora összeget kapnak 
januártól, mert nem lehet addig a munkavállalókat sem áthelyezni. 

 
Szabó László képviselő: Az a probléma, hogy ez az SZMSZ nem a kft-re 

van írva, csak egy sablon szöveg, ezt át kell dolgozni, finomítani erre a kft-re. 
Erre viszont idő kell és több ember, aki megcsinálja.  

 
 Bere Károly polgármester: A pénzeszköz átadásra addig nem kerülne sor, 

amíg nincs szervezeti és működési szabályzata a kft-nek. Ha elkészül, januárban 
megtárgyalja a képviselő-testület.  

 
Bere Katalin képviselő: A Kastélypark Kft. példájából kiindulva, itt 2 

hónapra 762 millió forint betervezve könyvelési díjra, az 4.5 millió éves szinten. 
Külsős könyvelővel végeztetve lényegesen olcsóbb, 1.440 ezer forint lehetne. 

 
Bere Károly polgármester: Árajánlat lett kérve egy könyvelő irodától, ezt az 

összeget adta. Valóban magas, de nincs szerződés kötve még senkivel.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ilyen rövid idő alatt nem 

lehetett átnézni az SZMSZ-t. A gépeket, amiket átvesz a  kft., egy része a Start 
munkaprogramban került az önkormányzathoz… 

 
Bere Károly polgármester: Azokat nem veszi át a kft.  
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő:De használni fogják. 
 
Bere Károly polgármester: Ezt kell majd az SZMSZ-ben rögzíteni. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ha használni fogják, a 

könyvelésben hol fog megjelenni? 
 
Bere Károly polgármester: Fő szabály szerint nem fogja a kft. használni. A 

Start programra kap az önkormányzat pénzt, amivel elszámolnak és az az 
önkormányzat költségvetésében jelenik meg.  

 
Suchné Szabó Edit képviselő: A felügyelőbizottság miért hároméves 

időtartamra kapta a megbízást, ennél nem lehet kevesebb?  A felügyelőbizottság 
felügyeli a kft. működését, ezért elvárható hogy gazdálkodási, pénzügyi, 
számviteli ismeretekkel rendelkezzenek a tagok. Ha jól tudja egyik tagnak sincs 
pénzügyi végzettsége. 

 
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülés napirendje volt ez a 

kérdés, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság is megtárgyalta, a képviselő-
testület elfogadta a tagok személyét. 

 
Suchné Szabó Edit képviselő: Mivel most komplexen tárgyalja a képviselő-

testület a kft-vel kapcsolatos dolgokat, ezért jegyezte meg ezt az elvárását. 
 
Bere Károly polgármester: A felügyelőbizottság munkáját a könyvvizsgáló 

fogja segíteni, aki évek óta az önkormányzat könyvvizsgálója. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Az szerepel az SZMSZ-ben, hogy a 

felügyelőbizottság a társaság könyveit megvizsgálhatja, vagy a társaság 
költségére szakértővel megvizsgáltathatja. Ha megfelelő szakemberek vannak a 
felügyelő-bizottságban, akkor ezt a költséget megtakaríthatják.  

 
Bere Károly polgármester: Ez csak egy elvi lehetőség. De abban is bízik, 

hogy a három tag a tudása legjavát fogja nyújtani ehhez a munkához. A 
könyvvizsgáló nem fogja a nevét adni ahhoz, ami nem felel meg a törvényi 
előírásoknak. Nincs olyan törvényi előírás, hogy a felügyelő-bizottságnak 
milyen végzettséggel kell rendelkezni. De ezeket az aggályokat a szavazáskor 
kellett volna felvetni. 

 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Nem szavazta meg akkor sem. 
 
Bere Károly polgármester: A többség elfogadta. 
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Suchné Szabó Edit  képviselő: Egy testületi munkában a többségi döntés 
érvényesül. Mivel most ismét tárgyalja a képviselő-testület a kft-vel kapcsolatos 
dolgokat, ezért vetette fel az aggályait.  

 
Bere Károly polgármester: Megismétli, hogy az előző ülésen kellett volna 

ezt felvetni. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Mivel a többség dönt, úgy is meg lett volna 

szavazva.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ez a demokrácia. 
 
Bere Károly polgármester: Demokratikus döntés volt, mivel a bizottság és a 

képviselő-testület többsége is elfogadta a felügyelőbizottság tagjaira szóló 
javaslatot, képviselő asszony akkor nem tett más javaslatot. Ezért furcsa, hogy  
ezen az ülésen veti fel, hogy nem ért egyet a felügyelőbizottság tagjainak 
személyével.  

 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Úgy gondolja, hogy mint képviselőnek joga 

van ahhoz, hogy visszatekintsen az előzőleg meghozott döntésekre is.  
 
Bere Károly polgármester: Ügyvéd úr javasolta szokásjog alapján a három 

évet. Nagyobb figyelmet kellene fordítani az előterjesztések átnézésére, hogy 
amit már egyszer eldöntött a képviselő-testület, nem célszerű megint visszahozni 
és újratárgyalni, amikor döntés született benne.  

 
Suchné Szabó Edit képviselő: Figyelmesen át szokta nézni az 

előterjesztéseket, ezért szokott bejelentéseket tenni. Ezzel szeretné lezárni a 
vitát. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester: A demokrácia nem csak a többségi véleményt 

jelenti, hanem azt is, hogy konstruktív javaslattal élhetnek a képviselők és ezt 
megtehette volna képviselő asszony is. Ezzel ezt lezárja. A könyvelővel 
kapcsolatban, hogy külső, vagy belső könyvelő lesz, az a véleménye, hogy lehet 
többe kerül a belső, de őt napi szinten el lehet érni a felmerülő problémákkal, 
illetve ami szintén fontos, hogy megmarad egy munkahely.  Számára most már 
elfogadhatatlan, hogy évek óta mindig azt nézi az önkormányzat, hogy mi a 
legolcsóbb. Holott nem biztos, hogy azzal jár jól az önkormányzat, ha a 
legolcsóbbat választja, ez vonatkozik szinte minden területre. Nem tudja, hogy 
ki látná el egyébként ezt a feladatot, de a kft-nek nagy segítség lenne, ha napi 
szinten segítené a munkáját egy könyvelő.  
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Suchné Szabó Edit  képviselő: Miért nem lehet nevesíteni, úgy gondolja 
mindenki tudja, hogy kiről van szó. 

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Azért az 1.400 ezer és a 4.500 ezer 

forint között elég nagy a különbség. Azért csak keresni  kellene az olcsóbb 
lehetőséget. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester: A belső embernek természetesen fizetni kell a 

járulékait is, a külsős pedig számlát ad, ezért olcsóbb. De tudomása szerint a 
fürdőnél is akadt ebből probléma, hogy külsős könyvelő végzi a könyvelést és 
nem lát úgy rá a dolgokra, ezt nem kellene egy új kft-nél megkockáztatni.  

 
Bere Károly polgármester: Ahogy a fürdőnél is, itt is a foglalkoztatotti 

létszám lényegesen nem változik, belsős ember esetében olyanra gondolnak, aki 
jelenleg is az önkormányzatnál dolgozik. Ezért probléma, hogy ki legyen az, 
mert nem lehet tudni, hogy a járáshoz is kik kerülnek át. Három lehetőség is 
van, akik jelenlegi is a hivatalban dolgoznak, akik szóba jöhetnének, mivel 
mérlegképes könyvelői végzettségük van. 

 
Szabó László képviselő: Ha a jelenlegi is itt dolgozó végzi a könyvelést  

kft-nél, akkor a költség nulla, mert a bérét és járulékait most is fizeti az 
önkormányzat. Hogy ennyibe kerülne ez csak egy feltételezés, ami az 
előterjesztésben szerepel. Az lenne a legjobb, ha itt dolgozó látná el, akinek 
minden információ a rendelkezésére áll és nem is kell kifelé fizetni a pénzt.  

 
Bere Károly polgármester: Az átszervezés miatt nem lehetett még 

véglegesíteni ezt a kérdést.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Tudatosult benne, hogy mindegy is 

mennyibe kerül a könyvelő, úgy is a kft-nek kell kigazdálkodni. 
 
Bere Károly polgármester: Eddig azon soha nem vitatkozott a képviselő-

testület, hogy az iskola könyvelője belső, vagy külsős legyen. Számára éppen 
ezért ezt a vita furcsán hat.  

 
Vida Imre képviselő: Számára is furcsa ez a vita, eddig senki nem firtatta, 

hogy mennyit keres egy könyvelő az intézményeknél, miért kell az iskolának 
megemelni a finanszírozását. Most arról van szó, hogy az egyik dolgozó ne 
legyen munkanélküli, hanem vegye át a kft., úgy is a kft-nek kell kigazdálkodni, 
de ha nem tudja kigazdálkodni, az önkormányzatnak kell fizetni. Eddig is az 
önkormányzat fizette. Most a kft. alakításával megtakarítás érhető el, de ahhoz 
hogy valóban így legyen beszélni kell róla, hogy ne érje váratlan esemény az 
önkormányzatot, mint a fürdőnél, hogy nem számoltak az amortizációval. Az a 
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baj, hogy nem két évvel ezelőtt került sor kft. alakításra, - amikor először 
felvetette – hanem most, mert akkor már tapasztalattal rendelkeznének. A 
felügyelő-bizottsággal kapcsolatban csak annyi megjegyzése van, hogy volt már 
az önkormányzatnak tulajdoni része olyan kft-ben, akinek a felügyelő-
bizottságát nem tudták beszámoltatni, mert el sem jöttek a testületi ülésre. Nagy 
feladat a kft. megalapítása, ha belefér az egy hét csúszás, akkor halasszák el 
inkább. Úgy gondolja, hogy a végén előnyösebb lesz az önkormányzatnak, mert 
megtakarítás érhető el, tisztábban fognak látni dolgokat.  

 
Bere Károly polgármester: Az intézmény fenntartásával kapcsolatos 

dolgokat az üzleti tervben jól meg lehet határozni, lehet látni, hogy mire mennyit 
költenek. Eddig a költségvetéskor megszavazták az intézmény költségvetését, de 
nem láttak tisztán.  

 
Bere Katalin képviselő: Nem azt kellett volna írni, hogy könyvelés díja, 

hanem könyvelő bére és járulékai. 
 
Bere Károly polgármester: Az előző ülésen felvetette Koncz Imre képviselő 

úr, hogy adják vállalkozásba a tevékenységet, az lett volna a radikális megoldás, 
mert mi lett volna a dolgozókkal? A kft. forma tűnt a legjobb megoldásnak, amit 
a képviselő-testület többsége elfogadott. Ezt az összeget eddig is elköltötte az 
önkormányzat, amiről most szó van, nincs több javasolva a kft-nek.  

 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Arról volt szó, hogy a 

felügyelőbizottság tagjai a képviselő-testület tagjai közül lesznek 
megválasztva… 

 
Bere Károly polgármester: Azért gondolta, hogy képviselők és bizottsági 

tagok közül legyen választva, mivel plusz díjazást nem akarnak fizetni érte. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az elhangzottakkal két 

képviselő lett megsértve. Elmondja, hogy a Szent István Egyetem Gazdasági 
karán végezte a tanulmányait, illetve közbeszerzést tanult, ami szintén gazdasági 
jellegű terület.  

 
Bere Károly polgármester: Szabó László képviselő úr vállalkozó, aki 

pénzügyekkel napi szinten foglalkozik, a harmadik tag szintén vállalkozó, 
akinek szintén van gazdálkodási jellegű végzettsége, illetve felsőfokú 
végzettsége is. 

 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Ez a testület annak örülne, ha minden 

testületi ülés gyorsan véget érne és senki nem mondana ellenvéleményt. Nem 
fogadják el, hogy másként is meg lehet közelíteni egy adott témát. Nem arra 
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vonatkozott a felvetése, hogy kinek milyen iskolai végzettsége van és ezzel 
menedzselje magát a képviselő asszony, egyébként tudomása szerint oklevéllel 
rendelkezik. 

 
Bere Károly polgármester: Kéri Suchné Szabó Edit  képviselőt, hogy ne 

sértegesse képviselőtársát.  
Suchné Szabó Edit  képviselő: Elmondta a véleményét és fejezzék be a 

vitát, tudomása szerint nem sértette meg képviselőtársát, ne beszéljen 
polgármester úr az ő nevében.  

 
Bere Károly polgármester: Polgármestersége idején ilyen még nem fordult 

elő, hogy rendre kell utasítani valakit, aki sértegeti a  képviselőtársait, akiket a 
képviselő-testület megbízott azzal, hogy a Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Kft. felügyelőbizottság tagjaként dolgozzanak, holott 
képviselő asszony is ott volt azon az ülésen. 

 
Szabó László képviselő:  Karácsony közeledtével rossz ómen ez a vita, 

javasolja, hogy térjenek rá a következő napirendre. Illetve fejezzék be ezt a 
napirendet. 

 
Bere Károly polgármester: Azért annyiban még szeretne visszatérni az 

előzőekre, mert számára is sértő, ami elhangzott. Mindig is szerette a vitát, azért 
fontos, mert abból lehet tanulni. De sértegetni nem kell egymást, a konkrét 
tényekről kell vitatkozni. Soha nem mondta, hogy gyorsan kell  lezárni egy 
napirendet. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester: Két évvel ezelőtt mint ellenzéki képviselőknek, 

Várkonyi Imre polgármestersége alatt sem volt időkeret, mint ahogy most sem, 
pedig lehetne az SZMSZ szerint. Arra viszont ügyeltek, hogy a másikat ne 
sértsék meg ilyen módon.  

 
Bere Károly polgármester: Szabó László képviselő úr javaslatára, a vitát 

lezárja. A gazdálkodási és működési feltételek biztosításával kapcsolatban a 
határozati javaslatot kiegészíti azzal, hogy a pénzeszköz átadásra addig nem 
kerülhet sor, amíg nincs szervezeti és működési szabályzata a kft-nek. Kéri, 
hogy aki ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot támogatja, kézfelnyújtással 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt 
elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
188/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évre vonatkozó és 2013. február 15-ig 
jóváhagyásra a testület elé benyújtandó üzleti tervének elfogadásáig, a 
közintézmények épületinek üzemeltetéséhez, valamint a kötelező 
önkormányzati feladatokból adódó városgazdálkodási feladatainak 
ellátásához. 
 
A pénzeszköz átadásra a kft. szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadását követően kerül sor. 
 
A Kft. üzleti tervének és SZMSZ-ének elfogadását követő 5 munkanapon 
belül  az ezt követően megállapított éves támogatási keret terhére havonta  
előleg adható. 
 
Határidő: 2012. január 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 Bere Károly polgármester: A javadalmazási szabályzat pontosítására 
átadja a szót a jegyző asszonynak. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: A 3. pontban a felmondási idő és végkielégítésnél 
az új Munka törvénykönyvében foglalt szabályokat kell alkalmazni, a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javasolja, hogy a második bekezdés 
maradjon ki. 
 
 Bere Károly polgármester: Javasolja, hogy ezt eredeti előterjesztésként 
vegye figyelembe a képviselő-testület. Aki elfogadja a javadalmazási 
szabályzatot az előterjesztés szerint, a módosítási javaslattal együtt 
kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
javadalmazási szabályzatát elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
189/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Javadalmazási 
Szabályzatát elfogadta. 
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Negyedik napirend 
 

 A KEOP pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tervezési költség jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a 
polgármesteri hivatal épületének energia hatékonyság javítása projekt terveire 4 
millió forintot a 2013. évi költségvetésben biztosítana az önkormányzat. A 
gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az energia-
hatékonyságú célzatú pályázatról van szó, amit már többször tárgyalt a 
képviselő-testület, konkrétan a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítéséről. A  
bizottság egyhangúlag  támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
elfogadja a 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  
190/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat 
Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyság javítása” projekt és a 
„Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” projekt 
előkészítéséhez 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint keretösszeg 
felhasználásáról dönt a 2013. évi költségvetés terhére. 
 
Megbízza Bere Károly polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Ötödik napirend 
 
       A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
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 Bere Károly polgármester: A rendeletet azért kell módosítani, mert a jövő 
évtől nem az önkormányzat állapítja meg a díjakat, ezért az erről szóló 
mellékletet hatályon kívül kell helyezni a törvényi kötelezettségből adódóan. 
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel törvényi 
kötelezettség, a bizottság egyhangúlag  támogatja a rendeletmódosítást. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kéri, 
hogy aki elfogadja a környezetvédelemről szóló rendelet módosítását 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
A 29/2012. (XII. 13.)önkormányzati rendelet – a környezetvédelemről szóló 
13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása – a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 

Hatodik napirend 
 
  Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének 

elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: Minden bizottság tárgyalta, elsőként a szociális 
bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatta a munkaterv 
elfogadását azzal, hogy a közterület-felügyelő számoljon be a munkájáról, 
illetve a szennyvízberuházás tavasszal befejeződik és arról is tájékoztassák a 
képviselő-testületet.  
 
 Bere Károly polgármester: A projekt zárása június 30, a júniusi ülésen 
kellene tárgyalni. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnökének adja meg a szót. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag,  elfogadásra 
javasolja a munkatervet azzal a módosító javaslattal, hogy márciusban a 
turizmus helyzetéről és a fejlesztendő területekről készüljön beszámoló. 
Valamint amit már jegyző asszony említett, hogy júniusban az óvodavezetői 
pályázatot kell elbírálni. 



 24

 
 Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az 
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság, de döntött három 
módosító javaslatról: egyik a közterület-felügyelő beszámolója júniusban, a 
másik, hogy  a Start közmunka-programról készüljön beszámoló májusban, ezt a 
kettőt egyhangúlag  javasolta a bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra. Szintén 
júniusban a rendőrség beszámolóját javasolta a bizottság 4 igen, 1 nem 
szavazattal.  
 
 Bere Károly polgármester: Mindegyik bizottsági javaslattal egyetért, ezért 
javasolja eredeti javaslatként figyelembe venni, hogy kerüljön beépítésre a 
munkatervbe, úgy is bővülni fog, a gyakorlat ezt mutatja.  Van-e még valakinek 
javaslata? Mivel nincs, kéri, hogy aki az előterjesztést, a bizottságok 
kiegészítésével együtt, elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
2013. évi munkatervet a bizottságok által javasolt kiegészítésekkel együtt, 
elfogadta. 

 
H A T Á R  O Z A T  
191/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre szóló 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
JANUÁR 
 
1./ Az önkormányzat  2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
FEBRUÁR 
 
1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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3./Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./ A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
üzleti tervének megtárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 
 
MÁRCIUS 15. 
1. Ünnepi ülés, koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójának tiszteletére.  
 
Március 
 
1./  Beszámoló a Városétkeztetés 2012. évi működéséről 
      Előadó: Furkó Sándor üzemeltető  
 
2./A vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási 

helyzetéről tájékoztató 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ Beszámoló a turizmus helyzetéről, a fejlesztendő területekről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
ÁPRILIS  
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
3./A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
4./A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
5./Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2004. (VI. 29.)Kt. sz. rendeletének módosítása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, jegyző 
 
MÁJUS 
 
1./Beszámoló a temető működéséről 
 Előadó: Kegyelet Temetkezési Vállalkozás 
 
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 
értékelése, valamint a füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a 
munkájukról. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó Lászlóné 
tagintézmény-vezető 
 
3./ Beszámoló a Start közmunkaprogramról 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
JÚNIUS 
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./A Füzesgyarmati Ipari Park Kft., a Kastélypark Fürdő Kft., valamint a 
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.  – mint 
önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok  –  ügyvezetőinek 
beszámolója 
Előadó: Kft. ügyvezetők 
 
3./ Beszámoló Füzesgyarmat város közbiztonsági helyzetéről 
 Előadó: Kapitányság vezetője 
 
4./ A közterület-felügyelő beszámolója a munkájáról 
 Előadó: Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 
 
5./ Beszámoló a szennyvízberuházásról a projektzárást követően 
    Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
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AUGUSZTUS 
 
Ünnepi ülés augusztus 20-a alkalmából 
 
SZEPTEMBER 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2013. I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási 

kérelmek alapján 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
OKTÓBER  
 
Megemlékezés október 23-áról, nemzeti ünnepünkről, koszorúzás 
 
NOVEMBER  
 
Közmeghallgatás 
 
November 
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Beszámoló az önkormányzat 2013. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítése 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
4./  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított - 
8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
5./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször 
módosított -5/1993. (VI. 25.) önkormányzati  rendelet módosítása 
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Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./  Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - 
többször módosított - 9/1995. (VI. 19.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
7./ A 2014. évi piaci díjszabás megállapítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 
8./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 
1.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
9./ A környezetvédelemről szóló - többször módosított - 13/2000. (VI. 15.) 
önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
10./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított  
-14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
11./Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló - többször 
módosított - 22/2003. (XI. 27.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
12/ 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
DECEMBER 
 
1./ A helyi adórendeletek módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2014. 
évi kiemelt célok meghatározása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
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4./ A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 
közalapítvány beszámolója a működéséről 
 Előadó: Gorgyánné Nagy Annamária a kuratórium titkára 
 
5./  Bejelentések 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Hetedik napirend 
 
       A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -

8/1998. (IV. 23.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 Bere Károly polgármester: Az étkezési térítési díjak változásáról van szó, 
a szociális bizottság is tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A rendeletmódosítást a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag  
támogatta. 
 
 Bere Károly polgármester: A gazdálkodási bizottság elnökének adja meg 
a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A pályázatban 
már egyszer el lettek fogadva ezek az árak, így a bizottság egyhangúlag  
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése, más javaslata? Mivel 
nincs, aki elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 30/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet – a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló  többször módosított 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati  
rendelet módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Nyolcadik napirend 
 
  Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - 

többször módosított -  9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 Bere Károly polgármester: Központilag a rezsiköltség emelésre 4.2 %-os 
emelés lett meghatározva, kerekítést alkalmazva, ennyivel lett számolva a 
rendeletmódosításra szóló javaslat. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendeletmódosítást 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke: A bizottság 3 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta a 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény?  
 
 Vida Imre képviselő: Lehet az egész rendeletet újra kellene gondolni 
jövőre, de valamennyi emelést mindenképpen kell tenni. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági 
ülésen vita alakult ki, mert volt javaslat ennél magasabb emelésre, amit 2 igen és 
3 nem szavazattal a bizottság  nem támogatott.  
 
 Bere Károly polgármester: Ezek szerint módosító javaslat nincs. Aki 
elfogadja az előterjesztés szerinti rendeletmódosítást, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
a rendeletmódosítást elfogadta.  
 
(A 31/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet – az önkormányzati 
tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 9/1995. 
(VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Kilencedik napirend 
 
  A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 Bere Károly polgármester: A piaci díjszabás esetében is 4.2 %-os az 
emelésre a javaslat, a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadja a 
szót a bizottság elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A piaci 
díjszabás emelése összesen kb. 800 ezer forint bevételt jelentene, ezért 
felvetődött, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, de végül egyhangúlag elfogadták 
a bizottsági tagok a határozati javaslatot. 
 
 Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye? Mivel nincs, kéri, hogy aki elfogadja a piaci díjszabásra szóló 
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  
192/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
által fenntartott piacon 2013. január 1-jétől az alábbi díjszabást alkalmazza: 

 
Sor-
szám 

Megnevezés 2013. évi  díjak 

1. Sátorban történő árusítás 
a) az elfoglalt terület m2-e után 

 
82,- Ft/m2+ÁFA 

2. Á l l v á n y o n  v a l ó  á r u s í t á s 
a) az elfoglalt terület folyómétere 

után 

 
 

73,- Ft/m2+ÁFA 
3. Padon árusítás 

a) az elfoglalt m2 után 
b) fedett helyen m2-enként 

 
    73,- Ft/m2+ÁFA 

82,- Ft/m2+ÁFA 
4. Földön árusítás 

a) elfoglalt m2 –enként    
b) egyéb árusítás elfoglalt m2-

enként   
c) járkálva árusítás           

 
73,- Ft/m2+ÁFA 
73,- Ft/m2+ÁFA 

 
196,- Ft/nap+ÁFA 

5. Éves bérleti díj 
a) fedett helyen asztalonként 

 
22.493,- Ft+ÁFA/év 
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b) nyitott helyen asztalonként 
c) földön árusítás m2-enként 

14.927,- Ft+ÁFA/év 
11.144,- Ft+ÁFA/év 

6. Parkolási díjak óránként 
a) személygépkocsi 
b) tehergépkocsi 
c)egyéb jármű (kézikocsi, 

talicska) 
d) parkolóban gépjárműről való 

árusításkor, helypénzfizetés 
mellett     

 
82,- Ft/óra+ ÁFA 

144, Ft/óra+ ÁFA - 
34,- Ft/óra+ ÁFA 

 
73,- Ft/óra+ ÁFA 

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

 
144,- Ft/db+ÁFA 
130,- Ft/db+ÁFA 
104,- Ft/db+ÁFA 
74,- Ft/db+ÁFA 

 
Megbízza a polgármestert, hogy a piac üzemeltetését – 2013. január 1-jétől 
– ellátó Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
ügyvezetőjének továbbítsa a képviselő-testület döntését. 
 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Tizedik napirend 

 
     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 1.) önkormányzati  
rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 Bere Károly polgármester: Mivel elkészült a szennyvízberuházás jövőre 
már egyre kevesebben fogják igénybe venni a szippantott szennyvíz szállítását, 
mindenki igyekszik rákötni a csatornára. De még jövőre biztosan szükség lesz 
rá, ezért a szerződés megmarad a Márta és Társa 2000. Bt-vel, de azt javasolja, 
hogy az önkormányzati támogatás kerüljön kivezetésre jövő évben. A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta,megadja a szót a bizottság 
elnökének. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatta az elképzelést, a rendelet módosítását.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, aki 
elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 32/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet - a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről 
szóló, többször módosított, 9/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Tizenegyedik napirend 
 
     A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított  -

14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 Bere Károly polgármester: Ennél a rendeletmódosításnál is a díjak 4,2 %-
os emelésére szól a javaslat. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének 
adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ennél a 
rendeletmódosításnál is volt egy nagyobb mértékre szóló díjemelési javaslat, 
amit a bizottság 4 nem szavazattal, 1 igen szavazattal nem támogatott. Az 
eredeti előterjesztést 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta a 
bizottság.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Örömét fejezi, hogy nem fogadta el a 
bizottság többsége a magasabb emelésre szóló javaslatot, hiszen még így is 
megterhelő a családok számára egy haláleset. 800 ezer forint állami normatívát 
kap az önkormányzat erre a feladatra, ami örvendetes. 
 
 Bere Károly polgármester: Az előző bizottsági ülésen megtörtént az 
üzemeltető újbóli kiválasztása, aki végzi ezt a tevékenységet, hamarosan 
megtörténik a szerződéskötés az 5 éves időszakra. Sajnos az állami támogatás 
nem elég a fenntartásra. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: A hűtési díjnál elírás történt, mert a jelenlegi díj 
2.756,-Ft + ÁFA és az emelt díj 2.872,-Ft + ÁFA. Kéri ezt eredeti 
előterjesztésként figyelembe venni.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, javaslat? Mivel nincs kéri, hogy 
aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
a rendeletmódosítást elfogadta. 
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(A 33/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet – a köztemetőkr ől és a 
temetkezés rendjéről szóló többször módosított 14/2000. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítása –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Tizenkettedik napirend 
 
       2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 
 Bere Károly polgármester: A terv egyértelmű, csak azt nem lehet még 
látni a társulásnál, hogy közösen miként lesz ellátva a feladat, mivel több 
település kilépett a belső ellenőrzésből. Erre még vissza kell majd térni, hogy 
belsőssel lesz megoldva, vagy külsősként a társulásban. Lehet, hogy 
megbízással olcsóbb lenne. A társulás 14 ezer forint/óra ajánlatot kapott egy 
cégtől a belső ellenőri munkára. A gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnökét 
kéri, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a belső ellenőri terv elfogadását. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kéri, 
hogy aki elfogadja a 2013. évi belső ellenőri tervet kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja,  hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
193/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezete 2013. évi 
ellenőrzési ütemtervének Füzesgyarmat Város Önkormányzatára vonatkozó 
részét elfogadja. 
 
Határidő: végrehajtásra 2013. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Tizenharmadik napirend 
 
       A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi 

kiemelt célok meghatározása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 
Bere Károly polgármester: Ezt a napirendet is már évek óta tárgyalja a 
képviselő-testület év végén. A gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnökének 
adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogásra javasolja a napirendet. 
 
 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kéri, 
hogy 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  
194/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat 
a következők szerint határozza meg:  
 
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 
napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek 
megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak 
megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő 
előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.  
 
2.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó 
dokumentumok elkészítése.  
 
3. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során 
a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú 
betartása.  
 
4. ) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű 
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tájékoztatásnyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a 
takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.  
 
5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel 
összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése. 
 
6.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
  
7.) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.  
 
8.) A város külső arculatának javítása, a helyi rendeletek következetes 
betartásával és betarttatásával.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a 
jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt 
célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a 
teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében kiadott 
módszertani ajánlást figyelembe véve, a polgármester által a jegyző 
számára meghatározott, egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 
2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. március 31.  
 

Tizennegyedik napirend 
 
Bejelentések 
 
Első bejelentés: Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozásról 
döntés  
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Önkéntes alapon fog működni a társulás. 
Csökmő jelezte csatlakozási szándékát. Eddig is részt vettek az orvosi 
ügyeletben és a szociális intézmény fenntartásában együttműködött a társulással. 
A gazdálkodási és ellenőrzési bizottság elnökének adja meg a szót. 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ezt a 
határozati javaslatot is egyhangúlag támogatja a bizottság.  
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 Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kéri, 
hogy aki elfogadja a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
195/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy 2013. január 1-jétől Csökmő nagyközség teljes jogú tagja legyen a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Második bejelentés: 
     A háziorvosok feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálata 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Felül kellett vizsgálni a háziorvosokkal kötött 
szerződéseket, erre kér felhatalmazást, hogy a szerződéseket aláírhassa.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Milyen változások lesznek januárban? 
 
 Botlik Tiborné jegyző: A legfontosabb változás az ügyelettel kapcsolatban 
lesz, az ügyeletben való részvételre vonatkozóan. Amíg nem a kistérség látta el 
az ügyeletet, addig a háziorvosok látták el az ügyeleti feladatokat. Majd a 
jogszabályok lehetővé tették, hogy a háziorvosok kivonulhassanak ebből a 
tevékenységből. Eleinte még ők is részt vettek benne, de a vállalkozóval sikerült 
olyan megállapodást kötni, hogy csak közvetetten dolgoznak az ügyeletben. A 
felülvizsgálat szükségessége erre vonatkozik kiemelten, mivel a törvény szerint 
visszakerül, de véleménye szerint megoldható változatlan feltétellel a 
továbbiakban is, mint ahogy most is működik. Erről kell az orvosokkal az 
önkormányzatnak együttműködési feladat-ellátási szerződést kötni, melyet a 
polgármester írhat alá a képviselő-testület felhatalmazása alapján. Majd a 
háziorvosok az ügyeletet ellátó vállalkozóval kötnek szerződést. Ez azért fontos, 
mert ha nem szerepel a háziorvos feladat-ellátási szerződésében, az OEP a 
finanszírozást megvonhatja.  
 
 Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
196/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosokkal 
megkötött feladat-ellátási szerződéseknek, az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti felülvizsgálatára és aláírására 
felhatalmazza Bere Károly polgármestert. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 
Harmadik bejelentés: 
            Pro-Team Kft. bérleti szerződésének a felmondása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 Bere Károly polgármester: Sajnos a rosszabbodó gazdasági helyzet miatt 
újabb vállalkozó adja vissza az önkormányzattól bérelt ingatlant. A 
foglalkoztatás marad, csak a dolgozók át fognak járni Szeghalomba.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke:  Dolgozik még ott valaki? 
 
 Bere Károly polgármester: 8-10 fő dolgozik, ők átjárnak majd 
Szeghalomba. Nem éri meg nekik két telephelyet üzemeltetni, illetve aki hozza a 
munkát van önálló ingatlana Szeghalmon. Javaslatot tesz rá, hogy hirdesse meg 
hasznosításra az önkormányzat az ingatlant. Kéri, hogy aki egyetért vele 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja,  hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
197/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Füzesgyarmat, Kossuth utca 6. sz. alatti ingatlan 
hasznosítását 2013. január 1-től továbbra is bérbe adás útján határozza meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérbeadáshoz írjon ki ajánlati felhívást és 
intézkedjen a bérlő kiválasztásról.  
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Határidő: pályázati felhívásra: 2012. december 31., továbbá értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
 Bere Károly polgármester: Több kiküldött bejelentés nincs. Van-e 
valakinek bejelentése? 
 
 Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Minden évben 
a képviselő-testület dönthet a polgármester úr jutalmazásáról. A pénzügyi 
bizottsági ülésen volt erről is egy vita. A köztisztviselőknek az éves alapbérük 2 
%-a be volt tervezve az idei költségvetésbe jutalom címén, ami az alapbér 
egynegyede. A bizottsági ülésen módosító javaslat volt, hogy ne ezt az 
egynegyednyi összeget kapja, hanem egyhavi fizetését. Ezt a bizottság 3 igen, 2 
nem szavazattal elfogadta, ezért azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
polgármester úrnak egyhavi alapbére jutalomként kifizethető legyen.  
 
 Bere Károly polgármester: Bejelenti a személyes érintettségét és az ülés 
vezetését átadja Ibrányi Éva alpolgármester asszonynak. 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Kéri, hogy szavazzon róla a képviselő-
testület, hogy a szavazásból kizárja-e polgármester urat? Aki javasolja, hogy 
Bere Károly polgármestert a jutalmazásával kapcsolatos szavazásból zárja ki a 
képviselő-testület, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 nem szavazattal, egyhangúlag, a 
kizárást nem javasolja. 
 

H A T Á R O Z A T  
198/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármestert nem zárja ki a jutalmazásával kapcsolatos szavazásból. 

 
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Elmondja, hogy a módosító javaslatot, amit a 
bizottsági ülésen tett, most visszavonja és a 100 %-ot 50 %-ra módosítja, erről 
kéri majd, hogy szavazzanak. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más 
javaslata? Úgy gondolja, hogy a két év alatt polgármester úr olyan sikeres 
munkát végzett, hogy mindenképpen megérdemli a jutalmazást a munkája után.  
 
 Koncz Imre képviselő: Ez mindig kényes kérdés. Lehet ezt másként is 
megoldani és működni szokott. Kitűznek prémiumfeladatot összeggel, ami ha 
teljesül, akkor megkapja a jutalmat. Mert lehet így hozni a jó példát, de lehetne 
ellenpéldát is, hogy milyen jól dolgozott. Ma már két példa is volt a hibára, a 
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kft., a fürdő kft., vagy akár a szennyvíz beruházás, aminek a kivitelezésének a 
lezárásának novemberben meg kellett volna történni. Nem is a legolcsóbb cég 
kapta meg a munkát. November után már csak a kötbérről lehetne velük 
vitatkozni. A közmeghallgatáson is az hangzott el, hogy a cég milyen jól 
dolgozott. De akkor első osztályú minőségben, a szerződés szerinti határidőben 
kell volna nekik megcsinálni.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Tudja, hogy még a beruházás elindulása előtt 
milyen sokat tett azért, hogy minél előbb elinduljon a munka, hogy ne csússzon 
tovább az indulás. Az első javaslatát egyébként a gazdasági helyzetre való 
tekintettel vonta vissza és továbbra is kitart mellette, hogy a 2 év alatt sokat 
dolgozott a városért. Lehet, hogy ő is hibázott, de az nem hibázik, aki nem 
dolgozik, ez bárkivel előfordulhat. 
 
 Koncz Imre képviselő: Az rossz indok, hogy milyen sokat dolgozott. Nem 
sokat kell dolgozni, hanem eredményesen.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Most még csak hátrányát látják a városban, 
hogy minden fel van durva, de ha lezárul, akkor a város sokat nyer a 
szennyvízberuházással, amit még Várkonyi Imre polgármester úr kezdett el és 
Bere Károly polgármester úr fejezett be, valamint a kerékpárúttal. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A szennyvíz beruházás elindítása 
még az előző testület érdeme, még Várkonyi Imre kapta meg a határozatot a 
pályázat elnyeréséről. Egyébként ő is nagyon sokat dolgozott, az egészsége is 
ráment, de akkoriban ez nem hangzott el soha, hogy sokat dolgozik. A 
közmeghallogatáson azt mondta a projektmenedzser, hogy másfél év lett volna a 
kivitelezésre, de négy hónap alatt kellett nekik megcsinálni. Ez azért volt, mert 
az új testület, polgármester úr vezetésével felmondta a szerződést a kivitelezővel 
és új kivitelezőt kellett keresni. Ez másfél évig húzódott….  
 
 Bere Károly polgármester: Megadja a szót Koncz Imre képviselő úrnak. 
 
 Koncz Imre képviselő: Ez nem igaz, nem is lehet felmondani szerződést.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Elnézést kér a téves információért, 
de akkor miért kellett négy hónap alatt megcsinálni? 
 
 Bere Károly polgármester: A közbeszerzési döntőbizottsághoz került a 
közbeszerzés, ezért húzódott a kivitelező kiválasztása.  
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 Koncz Imre képviselő, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke:  Az 
előbbi hozzászólásában azt nem említette, hogy a 100 %-nak is megvolt a 
fedezete, tehát az 50 % is kifizethető.  
 
 Ibrányi Éva alpolgármester: Mivel nincs több hozzászólás, a módosító 
indítványt szavaztatja. Aki egyetért vele, hogy Bere Károly polgármester úr havi 
illetménye 50 %-ának megfelelő jutalomban részesüljön, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással  Bere Károly polgármester részére havi 
illetménye 50 %-ának megfelelő jutalmat állapít meg. 
 

H A T Á R O Z A T  
199/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármester részére havi illetménye 50 %-ának megfelelő – bruttó 
260.888,-Ft –  jutalmat állapít meg. 
 
A jutalom összege a 2012. évi költségvetésbe betervezésre került, a 
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Botlik Tiborné jegyző 

 
 
 Bere Károly polgármester: Megköszöni a képviselő-testületnek a jutalmat. 
Néhány szóban visszatérne a szennyvízberuházásra. Valóban sokan dicsérik a 
projektet, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült befejezni, hiszen a 
szennyvízcsatorna le lett fektetve, a telep át lett adva. A helyreállítás valóban 
nem fejeződött be, de azt nem lehetett ennyi idő alatt megcsinálni. Az is nagy 
dolog, hogy a tél beállta előtt a beruházást befejezték a kivitelezők. A másik 
nagy dolog, hogy sikerült plusztámogatást szerezni, ami a lakossági önerőt 
csökkenti. Az is fontos volt, hogy jókor lettek megkötve a szerződések. Az 
önerő alap elnyerése érdekében sokat kellett dolgozni, mert sok feltétele volt. 
Jövőre a helyreállítás során minden kárt helyre lehet állítani, így a jövő év is 
eredményes lehet, mert úgy látszik, hogy erre lehetőség lesz. A polgármester 
munkáját négyévente értékeli a lakosság. A pénzösszeg nagysága egy dolog, 
inkább erkölcsi része van, hogy a végzett munkát értékelte a képviselő-testület 
többsége. Ebből az összegből a holnapi jótékonysági esten fog felajánlást tenni 
Bakonyi Andrea gyógykezelésére. Ezúton kéri a képviselők és a lakosság 
segítségét, mert a család minden tartalékát felélte a gyógykezelés során.  
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A karácsonyi utalványok kipostázása a 60 éven felülieknek a jövő héten 
elkezdődik, mellyel ezúton is kíván boldog karácsonyt. 
Van-e valakinek bejelentése, kérdése? 
 
 Szabó László képviselő: A kerékpárút megépítésével új forgalmi helyzet 
alakul ki, ami szokatlan a városban és veszélyes is. Akik ezt használják 
nincsenek a KRESZ szabályaival tisztában, ezért jó lenne tájékoztatást adni a 
tudnivalókról. Elsősorban a párhuzamos kerékpárút és a gyalogosátkelő-helynek 
a használatáról. Az Ady E. utcához való csatlakozásnál is furcsa helyzet 
alakulhat ki, amikor a kerékpáros ráhajt a kövesútra, mert kicsi a távolság. 
Valamilyen átvezetést nem lehetne megoldani, pont egy kereszteződésbe viszi a 
kerékpárost. 
 
 Bere Károly polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatban Koncz Imre 
képviselő úrnak igaza van. Meg lett tervezve a KUKA Robotics Kft-ig a 
kerékpárút, de a támogató nem adott erre támogatást, mert a 
forgalomszámláláskor 600 autónál kevesebbet számoltak a Széchenyi utcán. Az 
önkormányzatnak viszont azt meg kell oldani, hogy legalább az óvodáig meg 
legyen a csatlakozás. De most még nem lehet megcsinálni, amíg ez a projekt 
nincs lezárva. 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A kerékpárútnak az Ady E utcánál 
nem lesz vége, a templom mellett menne tovább, addig ideiglenes kiállás van a 
kerékpárútról, a felügyelet meg fogja majd oldani szabályosan.  
 
 Szabó László képviselő: Szintén a kerékpárúttal kapcsolatban 
észrevételezték mások is, hogy a Mátyás utcán vezető nyomvonal este nagyon 
sötét. A jövőben gondolni kellene az út megvilágítására.  
 
 Bere Károly polgármester: Még az előző képviselő-testület fogadott el egy 
település központjára vonatkozó rendezési tervet, amiben szerepelt a kerékpárút 
építése is, ez alapján készült el. Meglepő dolgok alakultak ki, ami 
visszavezethető arra, hogy nincs településfejlesztési bizottság, akik alaposan 
megnéznék az ilyen jellegű dolgokat. Annyi a mentsége a mostani képviselő-
testületnek, hogy még az előző testület fogadta el a terveket. Mivel a pályázat 
ezzel a tervvel lett elfogadva, így kell megvalósítani.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Már befejezték a munkát és a 
30-as sebességkorlátozó táblák még mindig kint vannak, mi az oka? 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A kivitelező kéri a kihelyezést, a 
KHT helyezi ki komoly pénzért és akkor lehet majd bevenni, ha a forgalomba 
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helyezés megtörténik. Most az időjárás miatt fel lett függesztve a beruházás, így 
az átadás csúszik. Bizonytalan az időpont. 
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Sárrét utcán a kavicsot 
elvitték a járda mellől, az óvodánál a sár miatt nem lehet közlekedni. Mit lehet 
tenni? 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A mai napon nézték meg az 
építésvezetővel ezt a helyet, mert más is jelezte a problémát. Meg fogják oldani, 
amint az időjárás engedi.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: A közmunkaprogramban résztvevőknek 
elindult megint az oktatás. Milyen időtartamú, milyen végzettséget ad? 
Kötelezően részt kell venni mindenkinek, aki benne van a programban? 
 
 Bere Károly polgármester: Akik a mezőgazdasági programban vannak 
azoknak kell részt venni. Jövő év februárban lesz vége, oklevelet kapnak. Akik 
képzésben vesznek részt folyamatos a munkaviszonyuk, ha elvégzik a 
tanfolyamot jutalmat kapnak, illetve biztosítva lesz plusz két évig a 
munkahelyük.  
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Kik tartják az oktatást? 
 
 Bere Károly polgármester: A Thür István iskola szakemberei tartják az 
oktatást. 
 
 Suchné Szabó Edit képviselő: Év elején tárgyalta a képviselő-testület 
Lázár Lajos gyűjteményét, van-e fejlemény? Tárgyalt-e polgármester úr az 
átadásról? 
 
 Bere Károly polgármester: Nem tárgyalt még vele, de tudomása szerint 
hiányos még a gyűjteménye, de szépen felújította őket, a visszaadott ingatlanok 
miatt úgy tűnik nem lesz gond helyet biztosítani. Tavasszal vissza lehetne rá 
térni.  
 
 Bere Katalin képviselő: Nagy Endre vállalkozónak a december 13-ai 
időpont volt meghatározva, hogy addig gyűjtse össze a lakók több mint 50 %-
ának az aláírását. Munkálatok folynak a nagyteremben, mert kihallatszik az 
utcára, milyen jellegűek? 
 
 Bere Károly polgármester: Nem a munkálatokra adott engedélyt a 
képviselő-testület, az benne volt a szerződésben, hanem azon folyik a vita, hogy 
meddig lehet nyitva, ha megcsinálja a nagytermet.  
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 Várkonyiné Csáforda Éva bizottság elnöke:  A nyitvatartási korlátozást 
feloldja a testület, ha lesz elég aláírás.  
 
 Koncz Imre képviselő: Az eldőlt, hogy azt csinál vele amit akar, csak a 
nyitva tartás miatt volt vita. 
 
 Bere Károly polgármester: Telefonon szólt, hogy a testületi ülésre hozni 
fogja az aláírásokat, állítólag kétharmad aláírta eddig.  
 
 Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megköszöni polgármester 
úrnak a felajánlást Bakonyi Andrea részére, illetve a tájékoztatást a jótékonysági 
rendezvényről. Felajánlás érkezett vér és fájdalom nélküli mérésre, amit egy 
speciális géppel végeznek és a befolyt bevételt szintén felajánlják jótékonysági 
célra. A Margaréta Családos Egyesület és az általános iskola ismét megrendezi 
az adventi börzét, ezúton köszöni mindenkinek a segítségét, az adományát, 
amivel segíteni tudják a rászorulókat. Ezúton kíván Füzesgyarmat lakóinak 
békés, áldott ünnepeket. 
 
 Csák István műszaki csoportvezető: A városban a lakossági szennyvíz 
bekötéseket szinten mindenhol el lehet végezni, erről megkapták a lakosok a 
tájékoztatást, a vízmű szakemberei elkezdték a bekötéseket. Már a múlt héten is 
jelezték lakosok, hogy egy sötét színű Opel típusú gépkocsival járkál valaki a 
városban és felkeresi a lakosokat azzal, hogy meg szeretné nézni, hogy 
szabályosan van-e bekötve a csatorna és megpróbál előleg gyanánt pénzt 
kicsalni. Ha ilyet tapasztal valaki azonnal szóljon a rendőrségnek.  
 
 Bere Károly polgármester: Nemes Károly elmondta a közmeghallgatáson, 
hogy füzesgyarmatiak fogják a bekötéseket végezni, akiket szinte mindenki 
ismer, ők veszik át a bekötéseket.  
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nagy Endre aláírásgyűjtésével 
kapcsolatban kérdezi, hogy a kínai bolt aláírása is beleszámít, nem csak 
lakóingatlanra vonatkozik? 
 
 Bere Károly polgármester: A szeghalmi jegyző hatásköre, ő állította össze 
a listát, hogy kiket érint. 
 
 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A postát és a kínai boltot nem 
zavarja a diszkó utáni zaj. 
 
 Botlik Tiborné jegyző: Elmondja a jelenlévőknek és a TV előtt ülő 
füzesgyarmati lakosoknak, hogy ez az utolsó testületi ülés, ahol jegyzőként 
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dolgozhatott, mivel januártól nyugdíjas lesz. Édesapja arra tanította, hogy az 
elmúlással járó változást nem szabad nehezen megélni, de nagyon nehezen tudja 
ezt mégis elfogadni. A jegyzői hivatást megtisztelő, felelősségteljes szolgálatnak 
tartja, amit az önkormányzatért és a lakosságért végzett sok nehézséggel, 
áldozattal, közel 18 éve. Igyekezett minden elvárásnak megfelelni. A 18 év alatt 
sokat fejlődött Füzesgyarmat és örül, hogy ennek részese lehetett. Kívánja, hogy 
a következő 18 évben legalább ennyit, vagy még többet fejlődjön, hogy élhető 
város legyen. Sok nehézség is volt a 18 év alatt az egyre nehezedő gazdasági 
helyzet miatt, takarékoskodni kellett, megszorító intézkedéseket hozni. 
Vállalkozásokat, kft-t létrehozni, most zajlik a közigazgatás átalakítása amivel 
sok munka van most is. Az iskola fenntartója az állam lesz, a feladatokat 
átszervezi az önkormányzat, gazdasági társaságot hoz létre. A feladatok 
ellátásának milyensége nem csak a polgármester munkáját minősíti, hanem a 
jegyzőjét, a munkatársakét, a képviselő-testületét is. Az önkormányzat 
igyekezett úgy megoldani az átszervezést, hogy a dolgozók munkája 
megmaradjon, a lakosság ne csorbuljon. Örül, hogy itt dolgozhatott a városért, a 
lakosságért. Nehezen éli meg az elválást, mert a várost, a munkahelyét is 
családjának tekinti, akitől most el kell köszönni, de tudja, hogy ez az élet rendje. 
Végezetül mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kíván! 
 
 Bere Károly polgármester: Ezzel a mai ülést bezárja, áldott ünnepeket 
boldog új évet kíván mindenkinek! 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  

Polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 


