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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a füzesgyarmati polgármesteri hivatal dísztermében, 2009. április 29-

én, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Ü L É S É R Ő L  

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

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

Hiányzik:  Bakonyi Lajosné képviselő, Ibrányi Éva képviselő 
SZMSZ szerint állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László 

aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető, Csák István 
műszaki csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser, Lévainé 
Homoki Éva igazgató, Sáriné Péli Márta közalapítvány 
kuratóriumi titkára, Török Edit Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat gazdaságvezetője  

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Sajnos rendhagyóan kell kezdenünk a mai 
testületi ülést. Bejelentem, hogy dr.Kerekes Sándor háziorvosunk, aki sok 
ember életét próbálta meghosszabbítani, megmenteni, a sajátját nem tudta. 
A Jóisten magához szólította, ma hajnalban eltávozott közülünk.  
 
Egyperces néma felállással adózzunk az emlékének! 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a mai ülést 
megnyitom.  Bakonyi Lajosné és Ibrányi Éva képviselők jelezték, hogy nem 
tudnak jönni a mai ülésre, ill. Vida Imre képviselő úr később fog megérkezni.  
A kiküldött napirendet javaslom megtárgyalásra. A 4.  és 5. bejelentést zárt 
ülésen kell tárgyalnunk, mivel kitüntetési javaslatról van szó, így ennél a két 
bejelentésnél az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján el fogom rendelni a 
zárt ülést, szavazni nem kell róla. Javaslom, hogy a 7. napirendet, a 
Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 
beszámolóját elsőként tárgyaljuk meg, hogy ne kelljen a napirend előadójának 
megvárni az ülés végét. Aki ezzel a módosítással a napirendeket elfogadja 
megtárgyalásra, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
napirendeket elfogadta a javasoltak szerint. 
 

H A T Á R O Z A T  
77/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. április 29-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 

közalapítvány beszámolója a működéséről 
Előadó: Sáriné Péli Márta a kuratórium titkára 

 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 
 
3./  Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
4./ A 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
5./ A 2008. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása, ennek alapján a 

2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
6./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -

8/1998. (IV. 23.)Kt. számú rendelet módosítása 
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Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető 

 
7./ A 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása és a Közbeszerzési Szabályzat 

módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
8./ Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Március 26-án volt a munkaterv szerinti ülésünk, 
a napirendek tárgyalása előtt röviden beszámolok az elmúlt hónap eseményeiről. 
Március 27-én Zimándújfalu polgármestere, alpolgármestere és a 
Borostyánegyesület vezetője volt nálam és az együttműködési megállapodásunk 
hosszabbításáról tárgyaltunk, ill. a határon átnyúló Interreges pályázati 
lehetőségekről, mivel náluk is folyik a szennyvízcsatorna-hálózat építése. Ezzel 
kapcsolatban lesznek majd javaslataik, ami ide kerül majd a képviselő-testület 
elé. 28-án a Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány bálján vettem részt, 
köszöntöttem a jelenlévőket, a Hotel Garában, ami egy visszatérő rendezvény 
már. 29-én volt a víziközmű társulat részközgyűlése a sportcsarnokban, ahol 
megtörtént a társulat alapdokumentumainak az elfogadása. Április 6-án 
csoportvezetői értekezletet tartottunk, 8-án az Inis-Busines Kft. munkatársai 
voltak itt a központi óvoda építésével kapcsolatban. 9-én ismét csoportvezetői 
értekezletet tartottunk. 12-én, Húsvét vasárnap élő adás volt a Füzes-TV-nél, az 
élő adás alkalmával a fejlesztésekről, az önkormányzatiságról, a mostani 
válsághelyzetről szóltam a nézőknek. Április 14-e estétől, 18-a hajnalig az iskola 
kiránduló csoportjával Prágában voltam. Sok olyan anyagot vittünk ki, ami 
Füzesgyarmat hírnevét öregbítette. Április 21-én Budapesten BÖK-ös ülésen 
voltam, ahol Hajdú László államtitkár úr a fejlesztésekről adott tájékoztatót. 
Próbálják egyszerűsíteni az adminisztrációt. Aznap volt a Nemzeti Vágta 
sajtótájékoztatója, ahol Füzesgyarmatot már mint szokásos résztvevőt 
köszöntötték. Remélem, hogy lesz újabb sikerélményünk és úgy tudnánk részt 
venni, hogy nem kell fizetni nevezési díjat. Április 22-én rendkívüli testületi 
ülést tartottunk, elfogadtuk az iskolapályázathoz szükséges sportkoncepciót és  a 
sportról szóló rendeletünket. 23-án a Békés Megyei Közgyűlés Gazdasági 
Bizottságának ülésén vettem részt, ahol a Békés Megyei Temetkezési Vállalat 
sorsáról tárgyaltunk. 24-én megyei rendezvényen vettem részt a Rendőrség 
Napja alkalmából, ill. megyegyűlésen. Az önkormányzat nevében 200.000,-Ft-
os benzincsekknek megfelelő támogatást adtam át Nagy Tamás körzeti 
megbízott vezetőnek. Az volt a kérés a rendőrség részéről, hogy ilyen 
támogatást várnának az önkormányzattól, hogy minél többet tudjanak 
járőrözésre fordítani, mert egyébként kevés pénz jut erre a célra. Április 25-én 
ünnepség volt Szeghalmon, várossá válásuk 25. éves évfordulója alkalmából, 
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ahol képviseltem az önkormányzatot. 1984. január 1-jétől város Szeghalom. A 
központi ünnepségen és a kiállításon vettem részt, jelen voltak a korábbi 
vezetők, országgyűlési képviselők, a mostani, Veress József országgyűlési 
képviselő, illetve Varga Zoltán önkormányzati miniszter úr köszöntötte a 
jelenlévőket. Ezen a napon volt Füzesgyarmaton a Kelet-Magyarországi Régió 
OTP sportrendezvénye, ami szintén visszatérő rendezvény és a Gara Hotelben 
szálltak meg. Színvonalas rendezvény volt, ezt nyitottam meg. Papp Ferenc 
fafaragó keze munkája, egy bükkfából faragott futball labda volt az ajándék, ami 
viszi a település hírnevét. Az elmúlt két napon bizottsági üléseken vettem részt, 
mai napon csoportvezető értekezletet tartottunk.  
Van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, véleménye? 
Mivel nincs, rátérünk a napirendekre. 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 
közalapítvány beszámolója a működéséről 
Előadó: Sáriné Péli Márta a kuratórium titkára 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Van-e szóbeli kiegészítés? Mivel nincs, megadom 
a szót az oktatási-, kulturális- és sportbizottság elnökének, Károlyi Sándornénak. 
 
Károlyi Sándorné oktatási-, kulturális- és sportbizottság elnöke: 13 évvel ezelőtt 
hozta létre az akkori képviselő-testület ezt az alapítványt és 10 éve dolgozik ez a 
kuratóriumi vezetés a fiatalok érdekében. Minden évben beszámol a kuratórium 
a végzett munkáról. Sáriné Péli Márta, a kuratórium titkára most újabb 
információkkal ismerteti meg a képviselő-testületet egy felmérés alapján, amiről 
eddig még nem tudtunk. Kérdőívet küldött ki 38 főiskolásnak, egyetemi 
hallgatónak, amiből kiderült, hogy 15 városban tanulnak, 35 féle karon azok a 
fiatalok, akik a támogatásból részesülnek. 60-65 fiatal tanul felsőfokú 
intézményben: matematikus, kémikus, történész, biológus, molekuláris biológus, 
magyar, német, francia szakon pedagógus, építőmérnök, gazdálkodás, 
mezőgazdaság, környezettudomány, vadgazdálkodás, formatervező, óvónő, 
szociális munkás szakokon. Évente két alkalommal nyújt támogatást a 
kuratórium, év kezdetén és félévkor. A törzstőket 1 millió forint, aminek kevés a 
kamatja, ehhez jön az adó 1 %-a,  az önkormányzat támogatása, valamint Koncz 
Imre képviselő úr a tiszteletdíját ide utalja, illetve a pénzintézet kamatai. Közel 2 
millió forintot osztottak szét a 38 fő kérelmezőnek. 10-15-20 ezer forinttal tudta 
a közalapítvány segíteni a fiatalokat. A bizottsági ülésen csak elismeréssel 
szóltunk a kuratórium munkájáról és elfogadásra javasoltuk a beszámolót és 
kértük a titkár asszonyt, hogy tolmácsolja minden kuratóriumi tagnak 
köszönetünket a munkájukért.  
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Várkonyi Imre polgármester:  Vitára bocsátom a beszámolót.  
 
Laskai András képviselő: Mint alapítványtevő örülök neki, hogy a közalapítvány 
ennyi év után is ilyen szinten működik. Úgy gondolom a jövőben még 
szükségesebb lesz ez a támogatás a diákságnak. Gratulálok a kuratóriumnak és 
bízom benne, hogy pénz is lesz, amit ki tudnak majd osztani. 
 
Bere Károly alpolgármester: Javaslom, hogy egyik díjkiosztást ünnepélyes 
keretek között kellene megtartani, amin a képviselő-testület is részt venne és 
megismernénk a támogatott fiatalokat. A másik ilyen alapítványnak megvan, 
hogy mikor adják át a támogatást és megtudhatjuk, hogy kik azok, akik kezdik 
az évet. Itt is jó lenne, ha lehetőség lenne rá. Köszönöm a munkájukat. 
Szeptemberre gondoltam, amikor lehetne az ünnepélyes átadás és akkor jobban 
felhívnánk rá a figyelmet, hogy ezt az alapítványt is támogassák.  
 
Sáriné Péli Márta a Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság 
továbbtanulásáért közalapítvány titkára: Részünkről is megvan ez a törekvés, 
legutóbb polgármester urat meghívtuk és megkértük, hogy ő adja át a 
fiataloknak a támogatást. De jó ez az ötlet is. Itt hívom fel a figyelmet, hogy 
akik szeptemberben fognak felsőfokú iskolát elkezdeni azok is pályázhatnak, 
mert az első éveseket is szoktuk támogatni. Valamint az adó 1 %-át szívesen 
fogadjuk, hogy minél több támogatást tudjunk adni, mert jól tanulnak a 
füzesgyarmati fiatalok, alig van, aki hármas szintű, inkább négyes, jeles, kitűnő 
tanuló is van, tehát meghálálják a segítséget.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ez egy nemes cél, amit létrehozott annak idején az 
önkormányzat, amit csak támogatni lehet. Öröm volt átadni a díjakat a 
fiataloknak. Amit alpolgármester úr javasolt úgy gondolom nincs akadálya, a 
kuratórium is el tudja fogadni. Köszönöm a kuratóriumnak a munkáját, az 1 % 
felajánlását. Szóba került az 1 milliós alaptőke felemelése, de nincs annyi 
hozadéka, hogy érdemes lenne felemelni. Ez arra jó, hogy ehhez lehet tenni a 
felajánlásokat, támogatásokat, amit ezúton is megköszönök. Sajnos nem tudjuk 
biztosítani a lehetőséget a fiataloknak, hogy visszakerüljenek Füzesgyarmatra, 
de ha máshova is kerülnek, akkor is mi adtuk meg a lehetőséget és képviselni 
fogják a településünket. Köszönöm a  kuratórium munkáját és aki teheti 
támogassa ezt a tevékenységet.  
Aki a közalapítvány beszámolóját elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
beszámolót elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
78/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
Sáriné Péli Márta  kuratóriumi titkár: Megköszönöm az elismerő szavakat mind 
a kuratórium, mind az ellenőrző bizottság nevében.  
 
 

MÁSODIK NAPIREND  
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet. A 
bizottság elnöke Antal Ágnes képviselő asszonyt, a bizottság tagját bízta meg a 
bizottság véleményének ismertetésével. 
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: A bizottság a kérdésére választ kapott a 
bizottsági ülésen, így egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a napirendet. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Vitára bocsátom. 
 
Bere Károly alpolgármester: A 30/2009. határozattal kapcsolatban kérdezem, 
hogy ha van egy új ötlet a közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban, hogy lehet 
módosítani? Konkrétan az un. településőrséget hogyan lehetne ennek keretében 
megszervezni? Felmerült az a probléma, hogy esténként a fiatalok randalíroznak 
a piactéren, illetve a rendőrség is felhívta a figyelmet, hogy elég sok megint a 
besurranó, ill. trükkös lopás. Parkok vigyázása is feladat lehetne. Lehet benne 
van a mostani programban, csak nem emlékszem rá. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Így konkrétan nincs benne, de módosítani 
bármikor lehet egy tervet. Elő kell készíteni és a következő ülésre kérem 
alpolgármester urat, hogy egyeztetve a munkaügyi központtal, terjessze elő. A 
polgárőrséget támogatjuk, hogy ilyen célt lehet-e közmunkával megvalósítani, 
nem tudom. 
 
Bere Károly alpolgármester: Munkanélküli polgárőrt lehetne alkalmazni. 
Utánanézek.  
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Koncz Imre képviselő: Szeghalmon és Lökösházán ez már működik, meg kell 
kérdezni őket. 
 
Bere Károly alpolgármester: Erről tudok, csak nem tudom, hogy ha az 
elfogadáskor nem tettük bele, lehet-e módosítani., hogy lehet megoldani 
technikailag? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Módosító indítvány volt, ezért szavazásra 
bocsátom. Aki egyetért vele, hogy a polgármester járjon el a munkaügyi 
központnál, véleményeztesse hogy ez a feladat bekerülhet-e a közfoglalkoztatási 
tervbe és ha lehetséges, akkor a következő testületi ülésre terjesszük elő 
elfogadásra, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
módosító indítványt elfogadta.  
 

H A T Á R O Z A T  
79/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bere 
Károly alpolgármester módosító indítványát a közfoglalkoztatási tervvel 
kapcsolatban, mely szerint amennyiben lehetőség van rá, szerepeljen a 
tervben a településőrség létrehozása. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Munkaügyi Központtal történt 
egyeztetést követően készítsen előterjesztést a terv módosítására. 
 
Határidő: 2009. június 30.  
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 
 

Várkonyi Imre polgármester:  Aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
jelentést elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
80/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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HARMADIK NAPIREND  

 
 Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Bizottsági üléseken már jeleztem, hogy a 
közvetett támogatásoknál, a rendelet-tervezet 3. sz. mellékletében három tételnél 
csak a tervezett összeg szerepel, a teljesítés véletlenül lemaradt. A 
gyermeküdültetés támogatásánál a teljesítés 605 ezer forint, a társadalmi 
szervezetektől átvállalt költségeknél 2.500 ezer forint, a nőgyógyászati 
szakrendelés és tanácsadás 492 ezer forintjába került az önkormányzatnak.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ezt eredeti előterjesztésként elfogadták a 
bizottságok, így kérem a képviselő-testületet is, hogy így vegye figyelembe.  A 
bizottsági elnököket kérem, hogy ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság múlt héten 
kapott lehetőséget arra, hogy kérjen még kiegészítő anyagot, amit meg is 
kaptunk. A tavalyi költségvetési rendeletet ötször módosítottuk. Nehéz évet 
zárunk, hiszen a központi források 18 millióval csökkentek az előző évhez 
képest. Ötször módosítottuk az előirányzatokat, erről szól most a beszámoló, 
hogy ezeket az előirányzatokat hogyan sikerült teljesíteni. Az 50 millió forintos 
támogatás, a működésképtelen önkormányzatok támogatás címén nyert összeg 
nagy segítség volt. A bizottság megállapította, hogy mind a hivatal, mind az 
intézmények takarékosan gazdálkodtak, az előirányzatokhoz képest szinten 
mindenhol megtakarítást értek el. A dologi megtakarítás a legszembetűnőbb a 
készletbeszerzés és a vásárolt szolgáltatások esetében, mivel pályáztatással, 
ajánlatkéréssel történik, így a legolcsóbbat veszi igénybe az önkormányzat. 
Csökkentette az előirányzat teljesítését az is, hogy amit lehetett 
közfoglalkoztatásban oldottunk meg. Az eredeti előirányzathoz képest jelentős 
különbség a beruházásoknál van, mivel a nagyobb beruházások áthúzódnak erre 
az évre. Tavaly csak a tervezés, ill. a közbeszerzési eljárás indult meg, ami jóval 
kevesebb, mint magának a beruházásnak az önereje. A pénzügyi bizottság mind 
a 6 tagja egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Károlyi Sándorné oktatási-, kulturális- és sportbizottság elnöke: A bizottság 
együttes ülésen tárgyalta a szociális és egészségügyi bizottsággal a beszámolót. 
A felmerülő kérdéseinkre választ kaptunk Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezetőtől. Nagyon nehéz gazdasági évet zártunk, de jól alkalmazkodtunk a 
körülményekhez. A 2008. évi kiadások nem haladták meg a bevételeket, tehát 
forráshiány nélkül, viszonylag jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az évet. Ez a 
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mai gazdasági helyzetben nagy dolog. Küzdelmes munka folyt a képviselő-
testületben és az előterjesztéseket készítő köztisztviselőknél is. 20 alkalommal 
tartottunk képviselő-testületi ülést, az előterjesztések jól előkészítettek voltak, ez 
alapján érdemi döntéseket tudtunk hozni. Kihasználta az önkormányzat a 
lehetőségeket, amivel plusz bevételhez jutottunk. Egy kivételével minden 
pályázatunk nyert. A működésképtelen önkormányzatok támogatására kapott 50 
millió forintos pályázati támogatás lehetővé tette, hogy ne csak a kötelező 
feladatokat lássuk el, hanem az önként vállalt feladatokat is. Igazi 
csapatmunkával sikeres évet zártunk. Remélve, hogy a 2009-es év sem lesz 
rosszabb, az oktatási bizottság és a szociális bizottság jelenlévő 4-4 tagja 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek.  
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: Együtt tárgyalta a bizottság a 
gazdálkodásról szóló beszámolót és a zárszámadási rendeletet. A kérdéseinkre a 
válaszokat megkaptuk, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta mindkét 
napirendet. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A településfejlesztési bizottság  elnöke még nem 
érkezett meg, így megkérem Laskai András képviselő urat, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét.  
 
Laskai András képviselő, településfejlesztési bizottság  tagja: A kérdéseinkre a 
bizottsági ülésen választ kaptunk. Az előzőekben már a bizottsági vélemények 
elhangzottak, a településfejlesztési bizottságnak  is ez volt a véleménye, hogy jól 
gazdálkodtunk, ezért egyhangúlag elfogadásra javasoltuk a beszámolót.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A 2007-es költségvetés elfogadásával kapcsolatos 
nehézségekből tanulva a 2008-as költségvetés előkészítése, megtárgyalása több 
alkalommal történt. Igaz, forráshiánnyal fogadtuk el, de sikerült még is ezt az 
eredményt elérni. A forráshiányt kiadások csökkentésével, és a bevételek 
növelésével lehet elérni. A hivatal pénzügyi apparátusának munkáját szeretném 
dicsérni, akik mindent megtettek ennek érdekében. De mindenki hozzájárult, -
vagy a takarékossággal, a racionális intézkedésekkel – hogy ezt az eredményt 
értük el. A pénzügyi iroda munkatársai,  Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
vezetésével kiváló munkát végeztek, a döntéseinket jól előkészítették. Éjjel-
nappal dolgoztak azért, hogy az éves beszámoló elkészüljön, utána csinálják a 
működésképtelen önkormányzatok támogatásához szükséges pályázatot, majd 
jön a féléves beszámoló, mindig van amit csinálni kell, jelenteni kell a MÁK-
TERI felé, a képviselő-testület elé kell készíteni az előterjesztéseket stb. 2008-
ban volt ÁSZ ellenőrzés, közigazgatási hivatal ellenőrzése, aminek az 
eredménye az volt, hogy rendben mennek a dolgok, ami megnyugtató lehet 
számunkra.  
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény ezért szavaztatom először a 
beszámolót, majd a belső ellenőrzésről szóló beszámolót. 
Aki a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag, elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
81/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 önkormányzati intézmények vezetői 
 

Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A belső ellenőrzésről a következő 
napirendnél kellene szavazni. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Akkor ezt a napirendet lezárom. 
 

NEGYEDIK NAPIREND  
 
A 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
Várkonyi Imre polgármester: A pénzügyi bizottság és az ügyrendi bizottság 
tárgyalta. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Az előterjesztés jól 
átlátható, a három kis eltérés, amit az előzőekben Sándorné már említett 
elhanyagolható a mennyiséghez képest. A magam és a pénzügyi bizottság 
nevében is megköszönöm a pénzügyi iroda és Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető munkáját. A zárszámadási rendeletet a mellékleteivel együtt 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a 
pénzügyi bizottság. 
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: Sok kérdés merült fel a zárszámadási 
rendelettel kapcsolatban, mint pl. kit foglal magába a pedagógus szakszervezet, 
a közalkalmazottak szakszervezete, akikhez tartoznak a köztisztviselők is. A 
Sárszigeti Napok támogatására adott 50.000,-Ft-tal kapcsolatban is volt kérdés. 
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Mint sárszigeti lakos ezúton is megköszönöm ezt a támogatást az 
önkormányzatnak, valamint a szervezők munkáját. Megtudtuk, hogy nem 
használta fel a maximális támogatási lehetőséget két civil szervezet, ezért tudtak 
erre a rendezvényre pénzt biztosítani utólagosan. A 4/1. sz. mellékletben a 
buszöblök, buszvárók felújítása szerepel, itt az a kérdés volt, hogy miért ilyen 
nagy a különbség a módosított és a teljesített összeg között. A módosított a 
pályázati önerő volt, a teljesítés pedig azért volt ilyen sok, mert ennyit kellett 
kifizetni, de a támogatás erre 2009-ben megérkezett. A belső ellenőrzési jelentés 
4. oldalán a B.A. pontban ez a mondat szerepel: „Alapítványok és 
közalapítványok tekintetében a képviselő-testület kizárólagos döntési 
jogosultságát határozták meg.” Viszont nem így működik. (Első kazetta „A” oldal vége.)  

 
Várkonyi Imre polgármester: A képviselő-testület döntött egy bizonyos soron és 
ami fölötte volt abban a bizottság. Ez ilyen vegyes megoldás volt tavaly, idén 
már másként működik.  
 
Bere Károly alpolgármester: Az alapítvány esetében tényleg csak a képviselő-
testület dönthet, a megyei önkormányzatnál is így van. Ezt nem lehet átadnia  
bizottságnak.  
 
Antal Ágnes: A jegyzőnő utánanézett és a belső ellenőr megállapítása helytálló, 
így most már nekünk kell lépni, hogy a képviselő-testület állapítsa meg ezután 
és ne a bizottság a támogatás nagyságát az alapítvány és közalapítvány 
támogatása esetében. Ezzel a megállapítással és kiegészítésekkel az ügyrendi 
bizottság elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet.  
 
Bere Károly alpolgármester: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat többet költött, 
mint amennyi a bevétele volt. Pénzmaradványuk volt? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Előző évi pénzkészletük volt, és még 
mindig van pénzmaradványuk.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Megköszönöm a köszönő szavakat a 
kollégáim nevében is. Igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Már készül az ez 
évi működésképtelen önkormányzatok támogatására az űrlapok, május 27-ig van 
az első körnek a leadási határideje. Jövő héten szeretném vinni az anyagot a 
MÁK-hoz. Bízunk benne, hogy megint kapunk támogatást, ha nem is  olyan 
nagyságrendben, mint tavaly, mert az kiemelkedő volt.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Mivel nem hangzott el kérdés, hozzászólás ezért 
kérem, hogy aki a zárszámadási rendeletet elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
zárszámadási rendeletet elfogadta. 
 
(A 9/2009. (IV. 29.)Kt. számú rendelet a 2008. évi zárszámadásról, a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A 14. számú mellékletben szerepel a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos határozati javaslat. Aki elfogadja a határozati 
javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
82/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső 
ellenőrzés működéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 önkormányzati intézmények vezetői 
 

Várkonyi Imre polgármester: Ami felmerült az ügyrendi bizottsági ülésen a 
közalapítványok, alapítványok támogatásával kapcsolatban, azt helyre fogjuk 
tenni. 
 

ÖTÖDIK NAPIREND  
 
A 2008. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása, ennek alapján a 
2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A napirendet tárgyalta a pénzügyi bizottság. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Az előző két napirendhez 
kapcsolódik az a napirend is. Át kell majd vezetni az idei évi költségvetésen is a 
pénzmaradványt.  Eredeti előirányzatként már 60 millió forintot beírtunk, 
kötelezettséggel terhelt 60.921 ezer forint. A szabad pénzmaradvány is a korábbi 
döntésekkel a helyére került, csak most fogjuk a rendeleten átvezetni. Lesz egy 
módosító javaslatunk. A márciusi ülésen döntöttünk az útalap építésről. A 
Zöldfa és a Lehel utcai útalap építés többe kerül, mint amennyit beterveztünk, 
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ezért 2.5 millió forintot a várható pénzmaradvány terhére terveztünk 
átcsoportosítani. A közbeszerzési bizottsági ülésre viszont egy alacsonyabb 
összegű ajánlatot fogadott el a bizottság, így elegendő a betervezett összeg és a 
2.5 millió forintot céltartalékba javasoljuk helyezni. Az önkormányzati 
ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 5.400 ezer forint és arra csak 
2.648 ezer forint maradt, tehát arra nem elég, ezért akarjuk most céltartalékba 
helyezni. Ha az év folyamán nem lesz más bevétel, akkor javasoljuk, hogy 
legyen a helyére téve. Ezzel a módosító javaslattal az idei költségvetési rendelet 
számai is módosulnak, amit Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető ismertetni 
fog. Ezzel a módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolja a pénzügyi 
bizottság a pénzmaradvány felhasználását és a 2009. évi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet módosítását is.  
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a napirendet. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Köszöntöm Vida Imre képviselő urat, aki 
megérkezett az ülésre, így 12 főre nőtt a képviselők száma. A szakmai bizottság 
alapos tájékoztatást adott a napirend kapcsán. Amennyiben nincs hozzászólás, 
akkor szavaztatom először a módosító javaslatot, ami alapján kell a rendeletet 
módosítani. 
Aki elfogadja a pénzügyi ellenőrzési bizottság módosító javaslatát, hogy az 
útalapra félretett 2.5 millió forint a céltartalékba kerüljön, így legyen 
jóváhagyva a pénzmaradvány, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
83/2009. (IV. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 
pénzmaradvány felhasználását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az 
alábbi módosítással:  

 
- az előterjesztésben szereplő 2.500.000,-Ft-ot útalapépítésre, 

céltartalékba helyezi. 
 

A 60/2009. (III. 26.)Kt. számú határozatot módosítja, a Lehel és Zöldfa 
utcai útalap építést a 2009. évi költségvetésben fejlesztésre betervezett 
összegből valósítja meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
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Várkonyi Imre polgármester:  Ez alapján módosulni fognak a rendeletben a 
számok, de ez már technikai dolog.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A költségvetés főösszege nem változik 
az előterjesztett anyaghoz képest, a dologi kiadás kevesebb lesz 2.500 ezer 
forinttal, 284.767 ezer forintra változik, a céltartalék a 69.922 ezer forint helyett 
72.422 ezer forint lesz. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki ezzel a módosítással elfogadja a 2009. évi  
költségvetési rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 10/2009. (IV. 29.)Kt. számú rendelet – az önkormányzat a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 14.)Kt. számú rendelet módosításáról – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

HATODIK NAPIREND  
 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -
8/1998. (IV. 23.)Kt. számú rendelet módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Homoki Imréné szociális 

csoportvezető 
 
Várkonyi Imre polgármester: A szociális bizottság és az ügyrendi bizottság 
tárgyalta a napirendet. A szociális bizottság részéről, mivel Ibrányi Éva 
képviselő asszony, a bizottság elnöke hiányzik, ezért megkérem Herczegné 
Fehér Mónika képviselő asszonyt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.  
 
Herczegné Fehér Mónika képviselő, szociális és egészségügyi bizottság tagja: A 
törvény lehetővé teszi az óvodáztatás támogatását. Óvodáztatási támogatás 
megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek szülője részére, aki a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az 
óvodába, gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról és jelenleg is 
fennáll a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk. A 
törvény arra ad lehetőséget, hogy az önkormányzat rendelkezzen arról, hogy az 
első kifizetést – évi kifizetés lesz, júniusban és decemberben –  milyen formában 
kívánja megvalósítani. Pénzbeli, vagy természetbeni formában. A bizottság 4 
igen szavazattal, egyhangúlag azt javasolta, hogy a védelembe vett gyerekek 
természetbeni  támogatást kapjanak és a családsegítő szolgálaton keresztül.  
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Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: Az ügyrendi bizottság tárgyalásra 
alkalmasnak találta az anyagot. Bakonyiné, mint szakember elmagyarázta, hogy 
miről szól ez a rendelet és elmondta, hogy védelembe vett gyermek jelenleg 2-3 
van, és halmozottan hátrányos 8-10. Ez a támogatás sokat segíthet az 
érintetteknek.  Az ügyrendi bizottság mindhárom tagja egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nincs, kérem, hogy aki 
a rendeletmódosítást elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 11/2009. (IV. 29.)Kt. számú rendelet – gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló többször módosított 8/1998. (IV. 23.)Kt. számú 
rendelet módosítása –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
  

HETEDIK NAPIREND  
 
A 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása és a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
Várkonyi Imre polgármester: A pénzügyi bizottság, mint közbeszerzési 
bizottság tárgyalta, valamint a településfejlesztési bizottság is. 
 
Furkó Sándor közbeszerzési bizottság elnöke: A bizottság a közbeszerzési terv 
elfogadását egyhangúlag támogatta. A közbeszerzési szabályzattal kapcsolatban 
merült fel részemről több kérdés, amit sikerült tisztázni. Az önkormányzati 
törvény, a Szervezeti és Működési Szabályzatunkkal kiegészítve garanciát látok 
arra, hogy a felelősség a végső döntés meghozatalában hárul a bizottság tagjaira. 
A közbeszerzési szakértő felkérésével szakmailag is pozitív irányba változik a 
szabályzatunk, ezért a bizottság egyhangúlag a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítását elfogadásra javasolja.  
 
Vida Imre településfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság is egyhangúlag 
támogatta a közbeszerzési tervet. Mi a szabályzatot nem tárgyaltuk.  
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: A szabályzattal kapcsolatban több kérdés 
felmerült a bizottsági ülésen,  amire választ kaptunk. A bizottság mindhárom 
tagja egyhangúlag elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet és a szabályzatot 
is. 
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Várkonyi Imre polgármester: A pénzügyi, illetve a közbeszerzési bizottságnak 
nagyon megnövekedett a feladata, mivel a beszerzések, közbeszerzésekben is a 
bizottság dönt. A pályázatoknál a kiírás véleményezésétől kezdve a döntés 
előkészítéséig, meghozataláig sokszor kell nekik ülésezni. Ezúton is 
elismerésemet fejezem ki a bizottságnak a munkájukért. Füzesgyarmaton a 
beszerzés, közbeszerzés az előírásoknak megfelelően, szabályosan történik.  
Mivel nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a 2009. évi 
közbeszerzési tervet kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
közbeszerzési tervet elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
84/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2009. évi Közbeszerzési Tervét.  
Megbízza a jegyzőt a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő 
nyilvánossá tételével. 
 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
Határidő: 2009. május 15. 
 

Várkonyi Imre polgármester: Ezúton köszönöm meg Csák Zsolt városmenedzser 
munkáját, akinek a közreműködésével történt a közbeszerzési terv összeállítása. 
Aki a közbeszerzési szabályzat módosítását elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a közbeszerzési szabályzatot 12 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
85/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását elfogadja. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a közbeszerzési szabályzat egységes szerkezetbe 
foglalását készítse el. 
 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
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NYOLCADIK NAPIREND  
 
Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az 1. számú bejelentés arról szól, hogy mivel a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjai vagyunk, így  
minden döntést a tulajdonos önkormányzatnak meg kell erősíteni. Ügyrendi 
bizottság tárgyalta. 
 
Antal Ágnes ügyrendi bizottság tagja: Az ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a megállapodás aláírását.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Mivel nincs kérdés, hozzászólás kérem, hogy aki 
elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
86/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
egységes szerkezetbe foglalt, a DAREH 11/2009. (III. 12.)T.Gy. számú 
határozata alapján elkészített Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulati megállapodását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester:  A 2. sz. bejelentés a folyószámla hitelkeret 
meghosszabbítására vonatkozó előterjesztés. A pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatta a folyószámla hitelkeret egy évvel történő meghosszabbítását. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Nem kellett nagymértékben a hitelkeretet 
kihasználni, de a napi működéshez szükséges. Aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
87/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. május 29-
én kötött, 60 millió forint folyószámla hitelkeret 2010. május 22-ig történő 
meghosszabbítását határozza el. 
 
A hitel törlesztését a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  
 
A számlavezető pénzintézettel történő szerződéskötésre és egyéb 
feltételekre vonatkozó megállapodásra felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: 2009. május 23. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: A 3. bejelentés az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 
kérelme a bérleti díjjal kapcsolatban, amit most az ülés előtt osztottunk ki, de 
már a településfejlesztési bizottság  is tárgyalta. 
 
Vida Imre településfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatja a kérést.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  A kérelem arról szól, hogy a bérleti szerződést 
változatlan feltétellel hosszabbítsa meg a képviselő-testület. A költségvetés 
tárgyalásakor is szó volt már róla. 
 
Koncz Imre képviselő: A kérelemnek van egy hiányossága…. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Alpolgármester úr kér szó, szeretné kiegészíteni 
az előterjesztését. 
 
Bere Károly alpolgármester: Három évre szeretnénk változatlan feltétellel 
bérelni. Az alapítvány csatlakozott egy szociális felzárkóztató programhoz, ami 
a kistérségben valósul meg. Az önkormányzatot is érinti ez a program, a 
bölcsőde felújításával kapcsolatban. A 2009-2010. évi támogatással a fűtést 
tudnánk korszerűsíteni, a nyílászárókat. Az alapítványnak nincs 
ellenszolgáltatási igénye ezzel kapcsolatban, ha megvalósul a beruházás. Tehát 
ez azt jelenti, hogy az épület ki lesz meszelve, egyeztetés után néhány dolog át 
lesz építve a jövő évben, a tervek szerint. A fűtés korszerűsítve lenne, egy jobb 
kazánnal, radiátorcserével és az ablakok lennének rendbe téve.  
Mivel érintett vagyok, ezért a szavazásban nem kívánok részt venni.  
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Koncz Imre képviselő:  Elhangzott, hogy 3 évre kérik és felújítást végeznek az 
épületen és ezt nem kérik, hogy az önkormányzat vonja le a bérleti díjból. De ha 
ilyen hosszú időre kérik, akkor az épület állagmegóvását is nekik kellene 
végezni. 
 
Bere Károly alpolgármester: Ez benne van a szerződésben.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ezekkel a kiegészítésekkel aki a kérelmet 
támogatja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – 
támogatja az Ösvény Esélynövelő Alapítvány kérelmét.  Bere Károly 
alpolgármester úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban. 
 

H A T Á R O Z A T  
88/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ösvény 
Esélynövelő Alapítvány részére a 139/2008. (IV. 29.)Kt. számú 
határozattal bérbe adott Füzesgyarmat, Klapka utca 33. szám alatti – volt 
sárszigeti iskolatelep – ingatlanának bérleti szerződését, a bérleti díj 
változatlanul hagyásával, 2012. április 30-ig meghosszabbítja.  
 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a kistérségi szociális felzárkóztató 
program keretében az alapítvány – a polgármesterrel történt előzetes 
egyeztetés után – az épületen felújítási és korszerűsítési munkákat 
végezzen.  
 
A bérleti szerződés egyéb tartalma változatlanul érvényben marad. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint 
módosítsa a bérleti szerződést. 
 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: Két szóbeli bejelentésem van még. A 
költségvetésben szerepel 1 millió forint a református templom órájának 
felújítására. Tegnap lett megkötve a támogatási szerződés és a pénz is át lett 
utalva. Egy taksonyi cég csinálja és a világ minden tájáról csodájára járnak, ahol 
már elkészült ez az óra. Valamint a Lovas Barátok Egyesületével is megkötöttük 
a szponzori szerződést, a Galambos Nándor versenyeztetésének a támogatására. 
Két részletben kerül majd a pénz átutalásra.  
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Holnap május 1-je, a fürdőben a kinti medencéket is lehet ezután használni. A 
fürdő területén főzőverseny lesz, aki teheti jöjjön ki.  
A tervek szerint május 28-án, csütörtökön, 16 órakor tartanánk a soron 
következő testületi ülést.  
 
Bere Károly alpolgármester: A május 28-ai testületi ülésre, ha lehetőség lenne 
rá, a KUKA Robotics Kft. tartson egy beszámolót, vagy konzultációs 
lehetőséget a céggel kapcsolatban. Elég rossz hírek terjednek a városban és ez 
közérdekű dolog, hogy tájékozódjunk. Eléggé támogattuk a céget tavaly is, hogy 
munkahelyeket hozzon létre, illetve korábban telekkel. Konzultálni kellene 
velük, hogy minél több füzesgyarmati munkahelye megmaradjon.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Hozhatunk róla egy határozatot, hogy a következő 
testületi ülés napirendjei közzé vegyük fel és a KUKA Robotics Kft. 
foglalkoztatási helyzetéről kérjünk tájékoztatást. Aki ezzel egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
89/2009. (IV. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KUKA 
Robotics Hungária Ipari Kft. füzesgyarmati üzemének vezetőjét, hogy a 
foglalkoztatási helyzetről adjon tájékoztatást a 2009. május 28-ai  
képviselő-testületi ülésen. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy kérje fel a kft. vezetőjét a tájékoztatóra. 
 
Határidő: 2009. május 11. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 
 

Várkonyi Imre polgármester:  Ezzel a határozattal a munkatervbe felvettük ezt a 
napirendet. Ezzel a mai nyílt ülés bezárom, a képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja a munkát.  
 

K. m. f. 
 
 

Várkonyi Imre       Botlik Tiborné  
polgármester    jegyző 


