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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a füzesgyarmati polgármesteri hivatal dísztermében, 2009. április 22-

én, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
R E N D K Í V Ü L I   Ü L É S É R Ő L  

 
Jelen vannak:  Várkonyi Imre polgármester, Antal Ágnes képviselő, Bakonyi 

Lajosné képviselő, Bere Katalin képviselő, Bere Károly 
alpolgármester, Furkó Sándor képviselő, Herczegné Fehér 
Mónika képviselő, Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné 
képviselő. Laskai András képviselő, Markovitsné Bischof 
Éva képviselő, Mészáros Zoltán képviselő, Vida Imre 
képviselő 

Hiányzik:  Koncz Imre képviselő 
SZMSZ szerint állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László 

aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki 
Imréné szociális csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser, 
Bánfi Attila intézményvezető,  

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy 12 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Koncz Imre képviselő úr igazoltan 
van távol, Laskai András képviselő úr jelezte, hogy később fog jönni. A mai 
rendkívüli ülést megnyitom. 
Azért kellett a mai ülést összehívni, mivel egy pályázathoz meg kell alkotni a 
sportról szóló helyi rendeletünket. Aki elfogadja, hogy ezt a napirendet a mai 
ülésen megtárgyaljuk, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendet megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
74/2009. (IV. 22.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. április 22-
ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 

 
1./ A sportról szóló rendelet megalkotása és Füzesgyarmat Város 

Sportfejlesztési Koncepciójának (2009-2013.)  elfogadása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: A rendelethez tartozik a sportkoncepció 
megalkotása. A pályázattól függetlenül is szüksége van erre a városnak. A 
napirendet az ügyrendi és az oktatási bizottság összevont ülésen tárgyalta. A 
véleményezésük előtt megadom a szót Fehér László aljegyző úrnak. 
 
Fehér László aljegyző: A képviselő-testület március 26-án döntött arról, hogy a 
sportcsarnok felújítására pályázatot ad be. Önerő nem szükséges és maximum 
10 millió forintot lehet elnyerni. A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a 
város rendelkezzen sportfejlesztési koncepcióval. Előnyben részesül az a 
település, amely a sportfeladatait – az önkormányzati törvény és a sporttörvény 
alapján – rendeletben szabályozza. Ezért kerül sor a mai ülésre. A pályázat 
beadási határideje április 24., így nem lehetett megvárni a soron következő, 29-
ei ülést. A sportkoncepció tervezetét szeretném még kiegészíteni, amit kérek, 
hogy tekintsenek eredeti előterjesztésnek. A módosítások egy részét a 
képviselők javasolták az anyag kiküldése után, melyet a bizottsági ülésen 
megbeszéltük. (Megjött Laskai András képviselő úr, jelen van 13 fő szavazásra jogosult.) 
A sportkoncepció 6. oldalán az utolsó mondat befejezetlenül maradt, lemaradt a 
„valósul meg.” szöveg. Tehát a mondat így hangzik: „A mindennapos 
testnevelés biztosítása a nevelési, oktatási intézményekben csak a sportköri, 
illetve az ISK foglalkozásokkal valósul meg.” A 7. oldalon szerepel, hogy „A 
diáksportban továbbra is támogatni kell a jelenleg működő sportágakat: és a 
felsorolásban a kich-boksz helyett a „küzdősport” szövegrész kerülne. A 12. 
oldalon az önkormányzat tulajdonában lévő sportolásra alkalmas létesítmények 
fejlesztési lehetőségeiről szóló résznél javasolta a bizottság módosítani a lap 
alján lévő utolsó mondatot, ami így szól: 
„Törekedni kell arra, hogy a horgásztavakat működtető egyesület, a tagság 
horgászati lehetőségein túlmenően kialakítsa a sporthorgászat lehetőségeit, és 
bekapcsolódjon a város a turisztikai életébe, növelve ezzel az idegenforgalmi 
látogatottságot.” 
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A 15. oldalon a 4.6 pontban, a záró rendelkezéseknél a számozás téves, nem 1-
9-ig, hanem 1-8-ig vannak a számok, értelemszerűen ki kell javítani. A 
bekezdések, ahol pontokkal meg vannak jelölve a lap alján, a második pont után 
a „kiadások” szó előtt nem kell a pont, mert ez az előző mondat utolsó szava. Az 
előforduló egyéb betűelírásokat egyeztettük és javítottuk a bizottsági ülésen. 
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: Kiegészíteném az elhangzottakat 
annyival, hogy az összevont bizottsági ülésen még elhangzott, hogy a 11. 
oldalon még javítsuk ki azt a mondatot, hogy „Jövőbeli feladatként kell 
felkínálni a lakosság számára, kiemelten az idős korosztály részére a szervezett, 
kímélő mozgáslehetőségeket.”  A bizottság javasolja a rendelet-tervezet 10. § 
(1) bekezdését az alábbi szövegűre módosítani.  
„(1)Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság a költségvetési rendelet 
megalkotása előtt a támogatott szervezetektől beszámolót kér az előző évi 
szakmai és gazdálkodási munkájukról.” Ezzel a módosító javaslattal az ügyrendi 
bizottság és az oktatási-, kulturális- és sportbizottság is egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet. A sportkoncepcióval kapcsolatban aljegyző úr 
elmondta a kiegészítéseket, mindkét bizottság egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. A határozati javaslatot szintén egyhangúlag 
javasolja az oktatási bizottság elfogadásra. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A kiegészítések és pontosítások után vitára 
bocsátom a napirendet.  
 
Bere Károly alpolgármester: A mellékletből kimaradt a Szőke Szabolcs testépítő 
egyesülete. Úgy tudom, hogy támogatást is kaptak, és működik az egyesület. 
 
Fehér László aljegyző: Köszönöm az észrevételt, utánanézünk és a mellékletben 
szereplő listát kiegészítjük, ha bejegyzett egyesület. 
 
Bere Károly alpolgármester: Biztos, hogy bejegyzett, mert a kolléganőm 
készítette az alapító okiratukat.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Nincs akadálya, bármikor bővíteni lehet a listát. 
Most nem kerültek bele, egyéb okok miatt.  
Mivel nincs kérdés, hozzászólás, ezért szavaztatom a napirendet. A Fehér László 
aljegyző úr által ismertetett javításokat eredeti előterjesztésként vette figyelembe 
a képviselő-testület, így a bizottságok módosító javaslatát szavaztatom. 
Aki a sportról szóló rendeletre vonatkozó ügyrendi bizottság és oktatási 
bizottság által javasolt módosító javaslatot - „(1)Az Oktatási-, Kulturális- és 
Sportbizottság a költségvetési rendelet megalkotása előtt a támogatott 
szervezetektől beszámolót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási 
munkájukról.”  - elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
75/2009. (IV. 22.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 
rendelet-tervezet előterjesztésben szereplő szövegét az alábbiak szerint 
módosítja : 

 
„10. § (1) Az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság a költségvetési 
rendelet megalkotása előtt a támogatott szervezetektől beszámolót kér az 
előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.” 

 
Várkonyi Imre polgármester: Aki a módosítással és az aljegyző úr által 
ismertetett módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet elfogadja, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
sportról szóló rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt elfogadta. 
 
(A 8/2009. (IV. 22.)Kt. számú rendelet a sportról, a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki sportfejlesztési koncepciót a határozati 
javaslatnak megfelelően elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
76/2009. (IV. 22.)Kt. hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 
Füzesgyarmat Város Sportfejlesztési Koncepcióját – a melléklet szerint – a 
2009-től 2013-ig terjedő időszakra, és ezzel egyidejűleg felkéri az érintett 
intézményvezetőket, illetve sportegyesületek elnökeit az abban foglalt 
feladatok végrehajtására. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sportfejlesztési 
koncepció időtartama alatti években, az abban szereplő feladatok 
végrehajtásához szükséges előirányzatok az önkormányzat éves 
költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon, továbbá a hozott 
döntésről az érintett intézményeket és szervezeteket tájékoztassa. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Sportfejlesztési koncepció 1. 
sz. mellékletét képező, „Füzesgyarmaton működő sportegyesületek 
címjegyzékének” évente történő aktualizálásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: a határozat közlésére: 2009. május 1. 

        a határozat végrehajtására: folyamatos 
Felelős:    Várkonyi Imre polgármester  

        Botlik Tiborné jegyző 
 

Várkonyi Imre polgármester: Nem szavaztattam meg a napirendeknél 
bejelentést, de ha valakinek van közérdekű bejelentése, most megteheti. 
 
Bere Károly alpolgármester: Minden képviselőt meghívok az alapítványunk 
Pszichiátria Nappali Ellátója és Szociális Foglalkoztatója nyílt napjára, holnap 
14 órára.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Jövő héten, szerdán lesz a soron következő 
testületi ülés. Köszönöm a megjelenést, Fehér László aljegyző úrnak és Bánfi 
Attila intézményvezetőnek az előkészítő munkáját. Ezzel a mai rendkívüli ülést 
bezárom. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
  Várkonyi Imre     Botlik Tiborné  

 polgármester                   jegyző 
 
 


