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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a füzesgyarmati polgármesteri hivatal dísztermében, 2009. május 28-
án, a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:  Várkonyi Imre polgármester, Antal Ágnes képviselő, Bakonyi 

Lajosné képviselő, Bere Károly alpolgármester, Furkó 
Sándor képviselő, Herczegné Fehér Mónika képviselő, 
Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné képviselő, Koncz 
Imre képviselő, Laskai András képviselő, Mészáros Zoltán 
képviselő, Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné 
szociális csoportvezető, Csák István műszaki csoportvezető, 
Csák Zsolt városmenedzser,  

Meghívottak: Dr.Barta Krisztina háziorvos, dr.Sánta Tibor háziorvos 
Hiányzik:  Bere Katalin képviselő, Markovitsné Bischof Éva képviselő, Vida 

Imre képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, külön köszöntöm a 
napirendek előadóit, valamint dr.Sánta Tibor háziorvosunkat és dr. Barta 
Krisztinát. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, Bere Katalin, 
Markovitsné Bischof Éva és Vida Imre képviselők igazoltan vannak távol.  
Az 5., 6., 7., 8. 9., 10. és 11. bejelentések esetében az érintett kérése miatt, 
illetve kitüntetési javaslat tárgyalása miatt el kell rendelnem a zárt ülést. Ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? 
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Koncz Imre képviselő:  A 10. számú bejelentést ne tárgyaljuk zárt ülésen, mivel 
önkormányzati tulajdon elidegenítéséről van szó, ráadásul pályáztatás nélkül, 
egy képviselő részére. Célszerű lenne nem zárt ülésen tárgyalni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Megkérdezem az érintetett, Laskai András 
képviselő urat, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz? 
 
Laskai András képviselő: Igen, hozzájárulok. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Akkor a 10. számú bejelentést nyílt ülésen 
tárgyaljuk. Az 5., 6., 7., 8. 9. és 11. bejelentést javaslom zárt ülésen tárgyalni. 
Aki egyetért a zárt ülésen való tárgyalással kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a zárt 
üléssel egyetért.  
 

H A T Á R O Z A T  
100/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 28-
ai ülésén a 5., 6., 7., 8., 9. és 11. számú bejelentést zárt ülésen tárgyalja. 
 

Várkonyi Imre polgármester: Aki egyetért vele, hogy a meghívóban kiközölt 
napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
101/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 28-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./ Alapító okiratok és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat házirendjének 
módosítása 
Előadó:  Várkonyi Imre polgármester  

Fehér László aljegyző 
 Bánfi Attila intézményvezető 
 
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

értékelése 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 
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3./ A  társadalmi szervezetek, egyházak és  civil önszerveződések 
önkormányzati költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a  
támogatás  felhasználásának szabályairól szóló szabályzat módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
4./ Beszámoló a bölcsőde működéséről 
 Előadó: Kiripóczki Istvánné szakmai vezető 
 
5./ Tájékoztató a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
 Előadó: Furkó Sándor ÖTE elnöke 
 
6./ EU önerő-alap, LEKI és TEKI pályázatokról döntés 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
7./ Bejelentések 

 
Várkonyi Imre polgármester:  A napirendek tárgyalása előtt elmondanám, hogy 
a nyílt ülés előtt egy rendkívüli zárt ülést tartott a képviselő-testület, ahol a 
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. tájékoztatóját hallgattuk meg.  
Valamint a képviselő-testület Dr.Barta Krisztinát bízta meg az elhunyt 
dr.Kerekes Sándor eddigi körzetének ellátásával, a doktornővel feladat-ellátási 
szerződést köt, 2009. július 1-jei határidővel. A TV nyilvánossága előtt 
bemutatom Dr.Barta Krisztinát a lakosságnak. Dr.Sánta Tibor azért van jelen, 
mert ő a mentora a doktornőnek a háziorvoslással kapcsolatban. A doktornő 
pszichiátriai szakvizsgával rendelkezik, de hamarosan megszerzi a háziorvosi 
szakvizsgát is. Egy fiatal, ambiciózus embert ismertünk meg a bemutatkozása 
során. De a legfontosabb, hogy majd a körzetében a betegek között lássa el a 
feladatát úgy, ahogy azt szavakban ismertette. Megköszönöm a doktornőnek és a 
doktor úrnak a részvételt és a továbbiak alól felmentem őket. 
(Dr.Barta Krisztina és dr.Sánta Tibor háziorvosok kimennek a teremből.) 
 

ELSŐ NAPIREND 
 
1./ Alapító okiratok és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat házirendjének 
módosítása 
Előadó:  Várkonyi Imre polgármester  

Fehér László aljegyző 
 Bánfi Attila intézményvezető 
Várkonyi Imre polgármester: A bizottsági ülésen kisebb pontosítások 
elhangzottak, amit eredeti előirányzatként kérek figyelembe venni. A 
pontosításokra megkérem Fehér László aljegyzőt. 
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Fehér László aljegyző: A pontosítások a bizottsági ülésen elhangzottak és a 
Magyar Államkincstár ügyintézőjével történt egyeztetés után készült el. Az 
előterjesztés 2. oldalán az 1. sz. határozati javaslat 5. pontjában az önként vállalt 
feladatok helyébe az alábbi szövegezés kerül: „A képviselőtestület vagy helyi 
népszavazás által, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § 
(4) bekezdése alapján önként vállalt helyi közügyekkel kapcsolatos feladatok. 
Utána következik zárójelben az előterjesztésben is szereplő szöveg, azaz „(Piac 
üzemeltetése, Bölcsőde fenntartása, J0 kislaboratórium működtetése, civil 
szervezetek működési támogatása, munkahelyteremtés és megtartás támogatása, 
üdültetés, mezőőri szolgálat, munkáltatók által nyújtott lakástámogatás, 
szakszervezeti tevékenység támogatása.” 
Ugyanez a változatás kerül bele az előterjesztés 10. oldalán szereplő  egységes 
szerkezetbe foglalt tervezetbe. A másik módosítási javaslat az előterjesztés 5. 
oldalán az 5. pontnál a  Közművelődési könyvtári tevékenység szövegben a 
közművelődési szó helyébe a „közgyűjteményi” szó kerül, ezt szintén javítani 
kell az egységes szerkezetben is. Az anyag jogszabályi, törvényi előírásokat 
tartalmaz, a Pénzügyminiszter utasítása szerint kiadott 2010. január 1-jétől 
életbelépő új szakfeladat-rend szerint módosításokat végeztük el a pénzügyi 
irodavezető és a pénzügyi kollégák segítségével.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Megadom a szót az oktatási bizottság elnökének.  
 
Károlyi Sándorné oktatási-, kulturális és sportbizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag elfogadta egyenként az alapító okirat módosításait. Fontosnak 
tartjuk, hogy az intézmények vezetői jogkövetően módosították az 
alapdokumentumaikat és most egységes szerkezetbe foglalták az alapító 
okirataikat és már figyelembe vették a 2010. január 1-jétől hatályba lépő 
jogszabályt, hogy ne kelljen szeptemberben újra módosítani. A bizottság 5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – minden intézmény alapító okiratának módosítását 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az oktatási intézmény 
házirendjének módosítására nem csak jogszabályváltozás miatt, hanem az 
összevonás miatt is került sor. A szülői szervezet jóváhagyása még akkor nem 
állt rendelkezésre a bizottsági ülésen, ezt időközben pótolták, már a képviselő-
testület elé került. Minden egyes kötelesség és jog le van fektetve a házirendben, 
elfogadta a gyermekszervezet, az alkalmazottak, a szülői szervezet. Egy 6 fős 
team dolgozta ki, akiknek gratulálok ezúton is a munkájukhoz az oktatási 
bizottság nevében, mert egy alapos dokumentum. A bizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a házirendet. 
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: Aljegyző úr már ismertette a 
bizottság kérését, mert mi kértük, hogy az önként vállalt feladatok kerüljenek 
részletesen megfogalmazásra. Mind a négy határozati javaslatot 3 igen 
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szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. A házirendet szintén 
elfogadásra javasolja az ügyrendi bizottság. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A két szakbizottság véleményezése után – mivel 
nincs kérdés, vélemény – a határozati javaslatokat szavazásra bocsátom. 
Aki az 1. számú határozati javaslatot – a polgármesteri hivatal alapító okiratának 
módosítását – az elhangzott pontosítással együtt elfogadja, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
1. számú határozati javaslatot a pontosítással együtt elfogadja. 
 

H A T Á R O Z A T  
102/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 01-jei 
hatállyal, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 

3./ pont kiegészül a „az 1990. évi LXV. Tv.  36. § (1) bekezdése szerint. Felette 
az egyéb munkáltatói jogokat Füzesgyarmat város polgármestere 
gyakorolja.” szövegezéssel. 

4./ pont helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
„Irányító szerve és székhelye:  

  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” 
 
5./ pont helyébe az alábbi szövegezés kerül: 

Típus szerinti besorolása: 
 Tevékenysége alapján:        közhatalmi 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  Önállóan működő és 
gazdálkodó 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Kötelező:   

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 38. § (1) A 
képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri 
hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint 
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A 
polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási 
feladatok ellátása. 
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Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági 
és gyámhivatal – Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén 
is. 

Önként vállalt:  
A képviselőtestület vagy helyi népszavazás által, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) 
bekezdése alapján önként vállalt helyi közügyekkel kapcsolatos 
feladatok. (Piac üzemeltetése, Bölcsőde fenntartása, J0 
kislaboratórium működtetése, civil szervezetek működési 
támogatása, munkahelyteremtés és megtartás támogatása, 
üdültetés, mezőőri szolgálat, munkáltatók által nyújtott 
lakástámogatás, szakszervezeti tevékenység támogatása  ) 

 
7./ pont kiegészül az "5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” szövegezéssel. 

  
8./ pont  

- alaptevékenysége szövegrész kiegészül az: „- és kiegészítő” 
szövegezéssel. 

-    Hivatali szakfeladatok szövegrész kiegészül  „2009.december 31-ig: 
 Alaptevékenysége:” szövegezéssel és a „ 805915 oktatási célok és 

egyéb feladatok” szakfeladattal,  a „Kiegészítő tevékenysége:” 
szövegrésszel, majd a kiegészítő tevékenység felsorolása a  „805915 
oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladattal 

- e./ pontjában a részben önálló gazdálkodó szövegrész helyére  
„önállóan működő” szövegezés kerül, 

-   kiegészül a „Hivatali szakfeladatok 2010. január 1-től:  
Alaptevékenysége: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
553000 Kempingszolgáltatás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
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841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842422 Igazgatásrendészet 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 
támogatása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások  
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
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882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

Kiegészítő tevékenysége:  
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890301 Civil szervezetek működési támogatása  
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

Kisegítő tevékenysége: nincs” szövegezéssel. 
 

10./ pont helyébe a „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 

- köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv, 
- Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv.” 

Szövegezés kerül. 
10. pont számozása 11./ pontra változik. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2009. június 9. 
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Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A 2. számú határozati javaslat a Hegyesi János 
Város Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosításáról 
szól. Aki egyetért a határozati javaslattal kérem jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
103/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 01.-i 
hatállyal a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
alapító okiratát módosítja: 

 
2./ pont helyébe  

„Irányító szerve és székhelye:  
  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  
5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” szövegezés kerül. 

4./ pont kiegészül az „5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” szövegezéssel. 
 
5./ pont helyébe „Az intézmény típusa: a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 74.§ a) 
pontja alapján:  közös igazgatású kulturális intézmény 

Tevékenysége jellege alapján:       közszolgáltató tevékenység 
Közszolgáltató szerv fajtája:   közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Kt. 18. § szerint önállóan 

működő 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. 
évi CXL. törvényben meghatározott  önkormányzati feladatok 

- Kötelező közfeladata::  
- Közgyűjteményi könyvtári tevékenység 
- Közművelődési és kulturális tevékenység 

     - Önként vállalt közfeladata: 
- Tájház működtetése 
- Képtár működtetése „ szövegezés kerül. 

 

6./ pont kiegészül a 
„Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
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Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.XXXIII tv., egyéb 
foglalkoztatottak esetében a  Munka 
törtvénykönyvéről szóló  1992. évi XXII tv. az 
irányadó.” szövegezéssel. 

7./ pontban a „Részben önállóan gazdálkodó” szövegrész helyébe az „Önállóan 
működő”    szövegezés kerül. 

9./ pont laptevékenysége kiegészül a „ 2009.december 31-ig”: 
valamint az „Alaptevékenysége 2010.január 1-től: 

Alaptevékenységi szakágazat:  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
91012 Könyvtári tevékenység 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
-  a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban 
közzé teszi, 
-  gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, 
gondozza és rendelkezésre bocsátja, 
-  tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
-  biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 
elérését, 
 -  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében. 
-  gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja, 
-  közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
-  helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
-  szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
91020 Múzeumi tevékenység 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
a Szitás Erzsébet képtár, a tájház 

9105 Közművelődési tevékenységek 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

- szervezi a város közművelődési tevékenységét,  
- ellátja a művelődési ház, működtetését, 
- kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 
- kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja 

azok közművelődési tevékenységét. 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szövegezéssel. 
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10./ pont kiegészül a” 2009. december 31-ig” illetve a 
 

 „Kiegészítő tevékenysége 2010. január 1-től:  
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

Kisegítő tevékenysége: nincs” szövegezéssel. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  

 
Várkonyi Imre polgármester: A következő, 3. számú határozati javaslat a 
Kastélypark fürdő alapító okiratának módosítása. 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  
104/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 01-jei 
hatállyal a Kastélypark fürdő alapító okiratát módosítja: 

 
4./ pont kiegészül a  „Füzesgyarmat Város Közigazgatási területe,” illetve 

„Az intézmény típusa:  

Tevékenysége jellege alapján:       közszolgáltató tevékenység 
Közszolgáltató szerv fajtája:   közüzem 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Kt. 18. § szerint önállóan 

működő 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közfürdők létesítéséről és 
működéséről 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatok 

- Kötelező közfeladata:  

- Strandfürdő működtetése 
 

     - Önként vállalt közfeladata: 
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- Üdülői szállás biztosítása  
- Kemping üzemeltetése 
- Parkoló üzemeltetése „szövegezéssel. 

 
5./ pont kiegészül a „2009.december 31-ig” illetve  az 
„Alaptevékenysége 2010.január 1-től 

Alaptevékenységi szakágazat:  932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
553000 Kempingszolgáltatás 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

 
Kiegészítő tevékenysége 2010. január 1-től: 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  
Kisegítő tevékenysége: nincs”  szövegezéssel. 

 
6./ pont „Részben önállóan gazdálkodó” szövegrész helyébe az 
„Önállóan működő” szövegezés kerül. 

7./  pont kiegészül az „ 5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” szövegezéssel. 
8./ pont helyébe az 

„Irányító szerve és székhelye:  
  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  
5525-. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.” Szövegezés kerül. 

9./ pont kiegészül a 
„Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII tv., egyéb 
foglalkoztatottak esetében a  Munka 
Törtvénykönyvéről szóló  1992. évi XXII tv. az 
irányadó.” szövegezéssel. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  
 
Várkonyi Imre polgármester:  A 4. számú határozati javaslat a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról szól. Aki elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület az alapító okirat módosítását 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
105/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 01-jei 
hatállyal a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény alapító 
okiratát módosítja: 

 
3. pontban a„Tagintézményei” szövegrész helyébe „Intézményegységei” 

szövegezés kerül. 
 
11. pont kiegészül a „2009.december 31-ig” szövegezéssel és a „805915 

 oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladattal, illetve az  
„Alaptevékenysége 2010. január 1-től: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
85201  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam).  
-  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése 
- iskolai könyvtár szolgáltatás 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) – enyhe 
fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, 
pszichés fejlődés egyéb zavaraival küzdő, hallássérült 
tanulók -  integrált oktatása, egyéni fejlesztése, 
felzárkóztatása, beleértve az etnikai kisebbséggel való külön 
foglalkozást is. Magatartási, tanulási és beilleszkedési 
problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése, 
felzárkóztatása.  

 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam)  
-  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációs 
pedagógiai program szerinti nevelése 
- iskolai könyvtár szolgáltatás 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) – enyhe 
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fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, 
pszichés fejlődés egyéb zavaraival küzdő, hallássérült 
tanulók -, integrált oktatása, egyéni fejlesztése, 
felzárkóztatása, beleértve az etnikai kisebbséggel való külön 
foglalkozást is. Magatartási, tanulási és beilleszkedési 
problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztése, 
felzárkóztatása. 
 

85203 Alapfokú művészetoktatás 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

- zongora tanszak  
- magánének tanszak 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 

- festészet tanszak 
- néptánc tanszak  
- társastánc 
- színjátszás tanszak 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- sajátos nevelési igényű és magatartás, beilleszkedési problémákkal 

küzdő tanulók egyéni fejlesztése 
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 
- nevelési tanácsadás 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
85101 Óvodai nevelés 

851011 Óvodai nevelés, ellátás, iskolai életmódra való 
felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai integrációs pedagógiai program 
szerinti nevelése. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása. Integrált óvodai nevelés (enyhe fokban 
értelmi-tanulási akadályozott, részképesség zavarral 
küzdő, autista, középsúlyos beszédzavarral küzdő, 
hallássérült, illetve mozgásfogyatékos gyermekek 
ellátása),” szövegezéssel. 
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855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység,  

az intézmény üresen álló helyiségeinek 
bérbeadással történő hasznosítása 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
12. pont kiegészül a „2009.december 31-ig.” szövegezéssel és a „805915 

oktatási célok és egyéb feladatok” szakfeladattal,  illetve a „Kiegészítő 
tevékenysége 2010.január 1-től: 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 
nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység,  
az intézmény üresen álló helyiségeinek bérbeadással történő 
hasznosítása 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Kisegítő tevékenysége: nincs”  szövegezéssel. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2009. június 9. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Az 5. határozati javaslat a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Házirendjének a módosítása. Aki elfogadja a házirend 
módosítását kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos 
Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat házirendjének módosítását 
elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
106/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Házirendjének módosítását az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester:  Az első napirendet lezárom. 
 
 

MÁSODIK NAPIREND  
 
 Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

értékelése 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester:  A napirendet a szociális bizottság tárgyalta, 
megadom a szót bizottság elnökének. 
 
Ibrányi Éva szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A bizottsági ülésen a 
gyermekvédelem területén tevékenykedő összes szakember részt vett, amit 
örömmel vettünk, mert ritkán fordul ilyen elő. A bizottság megállapította, hogy 
sokan dolgoznak a gyermekvédelem területén, de sajnos nem sikerorientált 
szakma. Nagy szükség van a munkájukra a mostani társadalmi viszonyok miatt. 
Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a szemléletformálás jelentősége 
óriási, de ennek az eredménye nagyon kicsi. Felnőtt egy olyan generáció, aki 
elkényelmesedett a szociális háló védelme alatt és nem ösztönzi őket 
munkavállalásra őket. (tisztelet a kivételnek) A családsegítő részéről elmondták, 
hogy a jelzőrendszer jól működik, negyedévente esetmegbeszélések vannak a 
gyámhivatalnál, ami hatékonyabbá teszi a munkát. A prevencióval úgy tűnik el 
vagyunk késve, nehéz meghatározni, hogy kinél kell elkezdeni a prevenciót. 
Kérdés volt Bakonyi Lajosné képviselő asszony részéről, hogy a kistérség felé 
készült-e hasonló beszámoló az ESZI részéről és az elmúlt két év igazolja-e, 
hogy helyesen döntött a képviselő-testület, amikor beintegráltuk a kistérségbe az 
intézményt? A válasz az volt, hogy készült beszámoló. A dolgozók anyagilag 
sajnos nem jártak jobban az integrációval, de szakmai fejlődés terén sokat 
kaptak az új intézménytől. Részt vesznek egy hároméves felzárkóztató 
programban, amivel 41 millió forintot nyert Füzesgyarmat, informatikai 
eszközök vásárlására, számítógép vásárlásra, projektorra fogják költeni, ami 
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majd segíti a prevenciós munkát, valamint épület felújításra fordítják és 
irodabútorokat szeretnének majd beszerezni 3 év alatt. A nevelési intézmények 
alapítványai is sokat tesznek az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekekért: 
kirándulásban, ruha-, élelmiszervásárlásban, továbbtanulás támogatásában. 
Komplex beszámolókat kaptunk minden területről, méltattuk a jelenlévők 
munkáját. A bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – megfelelőnek ítélte a 
beszámolót és a képviselő-testületnek is ennek megfelelően elfogadásra 
javasolja. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A feladatellátást megfelelőnek, vagy nem 
megfelelőnek ítélheti a képviselő-testület, tehát ez pozitív minősítést jelent.  
A szakbizottság alapos elemzése után van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Mivel nincs szavaztatom a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati 
javaslatban foglaltakkal kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag -  a 
határozati javaslatot elfogadja, a feladat ellátását megfelelőnek értékeli. 
 

H A T Á R O Z A T  
107/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló átfogó 
beszámolót elfogadja és a feladat ellátását megfelelően értékeli. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a beszámolót és az értékelést küldje meg a Dél-
alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége 
Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester: Ezúton fejezem ki elismerésemet és köszönetemet 
a hivatal gyámügyekkel foglalkozó kollégáinak, a szociális és oktatási 
intézményeknél valamint az egészségügynél dolgozó kollégáknak a 
lelkiismeretes munkájáért.  További sok sikert kívánok az e területen 
dolgozóknak. 
 

HARMADIK NAPIREND  
 
  A társadalmi szervezetek, egyházak és  civil önszerveződések önkormányzati 

költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a  támogatás  
felhasználásának szabályairól szóló szabályzat módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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Várkonyi Imre polgármester:  Itt is van utólag kiosztott anyag, mivel tárgyalta 
az oktatási-, kulturális és sportbizottság, valamint az ügyrendi bizottság és az ott 
elhangzott javaslatokat ez a változat már tartalmazza.  
 
Károlyi Sándorné képviselő:  Az elmúlt évben a képviselő-testület leadta a 
feladatot az oktatási-, kulturális és sportbizottságnak, hogy a társadalmi 
szervezetek, egyházak és civil önszerveződések önkormányzati költségvetésből 
történő támogatásának a mértékét határozza meg. Nem volt könnyű dolog, nem 
mindenki tetszett a döntés, de ennyi pénzt tudtunk szétosztani. Kétszer annyi lett 
volna az igény, mint amennyi pénz erre a célra rendelkezésre állt. Átnéztük a 
szabályzatot és megpróbáltuk egyértelműbbé tenni, ebben segítségünkre volt a 
pénzügyi irodavezető, aki a civil szervezetek szerződéseit köti. A hétfői 
bizottsági ülésen még mindig módosítani javasoltuk a szabályzatot. Ha 
elfogadásra kerül a szabályzat minden civil szervezet megkapja a szabályzatot, 
hogy ne legyenek problémák az igényléssel. A bizottság ülésen történt az a 
módosítási javaslat, ami a most kiosztott szabályzatban kékkel van jelölve. 
Tehát a javasolt szöveg, a támogatás elbírálásánál „A kérelem beadása nem 
igénybejelentés, mert a támogatásra szánt összeg a mindenkori önkormányzati 
költségvetésben biztosított keret függvénye.” Az alaptámogatás mértékét úgy 
szabályoztuk, hogy minden év január 31-ig benyújtott kérelem és éves 
munkaterv alapján a bizottságunk mérlegel, majd dönt és 15 napon belül a 
támogatás összegéről értesíti a civil szervezetet. Módosítottuk azt is, hogy 
pályázat útján kérhető támogatás, az önkormányzat honlapjáról letölthető 
pályázati adatlap kitöltésével. Kérünk mindenkit, hogy csak ezzel pályázzon. A 
másik módosítás, hogy a január 31-ig benyújtott kérelem és éves munkaterv 
alapján az oktatási bizottság dönt. Töröltük, hogy az „első összegéről értesít” 
résznél az „első” szót, mert lehet több pályázatot is benyújt egy civil szervezet, 
ha több rendezvényt akar szervezni. A 4. oldalon a folyósítás céljától eltérő 
felhasználás esetén követendő eljárásnál azt javasolta a bizottság, hogy 
„Visszafizetési kötelezettséggel tartozik az a szervezet, amely az előző évi 
támogatási összeget a kérelmében megfogalmazottaktól eltérő célra használta 
fel, vagy elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.” Ezekkel a 
módosításokkal az oktatási-, kulturális és sportbizottság 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolta  a szabályzat módosítását.  
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: Julika már ismertette a javaslatokat, 
még azt javasoltuk, hogy a folyósítás céljától eltérő felhasználás esetén 
visszafizetési kötelezettsége legyen a civil szervezetnek, aki az adott 
támogatással határidőre nem számolt el. Közpénzekről van szó, még ha kis 
összegekről is, de határidőre el kell számolni. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt 
az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a szabályzatot.  
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Várkonyi Imre polgármester: A bizottságok a pénzügyi irodavezetővel alapos 
munkát végeztek. Nagy vitát nem gondolom hogy kivált ez a módosítás, ezért a 
most kiosztott anyagot szavaztatni fogom, ha nincs más javaslat. Mivel nincs 
hozzászólás, aki a bizottságok által kiegészített szabályzat-tervezetet elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
szabályzatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
108/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi 
szervezetek, egyházak és civil önszerveződések önkormányzati 
költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a támogatás  
felhasználásának szabályairól szóló szabályzat módosítását elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
 
Károlyi Sándorné képviselő: Tájékoztatásul elmondom, hogy a második forduló 
pályázati határideje június 1., ami Pünkösd hétfő, ezért 3-án lesz az ez évi 
maradék pénz szétosztására. (Ibrányi Éva oktatási-, kulturális és sportbizottság tagja, 
jelzi, hogy neki nem jó ez az időpont) 2-áig adják be és utána egy alkalmas időpontban 
dönt a bizottság. Kérem, hogy az elfogadott szabályzatot jutassák el a civil 
szervezetek képviselőinek.  
 

NEGYEDIK NAPIREND  
 

 
  Beszámoló a bölcsőde működéséről 

Előadó: Kiripóczki Istvánné szakmai vezető 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Mivel nincs Kiripóczkinénak kiegészítése, átadom 
a szót a szociális és egészségügyi bizottság elnökének. 
 
Ibrányi Éva szociális és egészségügyi bizottság elnöke: Kiripóczki Istvánné egy 
mindenre kiterjedő beszámolót készített el. A bölcsőde a szociális háló fontos 
része, minden veszélyeztetett gyermeket felvesznek. A beszámolóban szerepel, 
hogy a gyermekek étkeztetését a Városétkeztetés biztosítja nagyon jó 
színvonalon, az életkoruknak megfelelően. Játékok beszerzésére az anyagi 
források szűkössége miatt nem nagyon van lehetőség. Bakonyi Lajosné 
képviselőtársam kérése volt, hogy a testületi ülésen hangozzon el, hogy ha 
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továbbra is fenn akarjuk tartani a bölcsődét, akkor keresni kell annak a 
lehetőségét, ahol a kisgyermekek megfelelő körülmények között lehetnek. A 
szakmai vezető elmondta, hogy várható pályázati kiírás bölcsődék fejlesztésére 
és kérte, hogy erre a hivatal figyeljen oda. A beszámolót 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság.  
 
Bere Károly alpolgármester: A bölcsőde munkájáról csak jókat hallok. A 
Parlament elfogadta a családtámogatási rendszer átalakítását, ami hátrányosan 
érinti a füzesgyarmati családokat is. A 2-3 év közötti gyermekek elhelyezését 
hogyan tudnák megoldani, ha tömegesen igényelnék a bölcsődét? Sok 
településen már most gondot okoz, hogy nincs elegendő bölcsődei hely. 
 
Kiripóczki Istvánné szakmai vezető: 30 kisgyermeknél többet nem tudunk 
felvenni, a férőhelyünk egyébként 24 fő és jelenleg 28 fő van beíratva. Most 
szeptembertől is van jelentkező, kb. 20-22 fővel indulunk. Egész évben van 
felvétel a bölcsődébe, bármikor hozhatja a szülő a kisgyermeket. Problémát fog 
okozni, ha továbbra is abban az épületben kell maradnunk, mert nem egészséges 
dolog, hogy pl. a nagykapu egész nap nyitva van, minden korosztály megfordul 
azon az udvaron, ahol a gyerekek is járnak, ahol lemegyünk a játszóudvarra. De 
úgy gondolom, hogy az óvodával közösen meg tudjuk oldani, hogy a 2-3 éves 
korosztálynak legyen férőhelye. A többség 2-3 év között van, kevés az 1, másfél 
éves. A jelenlegi 28 kisgyermekből 21-nek dolgoznak a szülei, de vannak 
szociálisan rászorultak és egyéb okból járók is.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Az lenne a kérésem a képviselő-testület felé, hogy 
gondolkozzunk el rajta, hogy ezt az állapotot hogyan lehetne megszüntetni. Mert 
most egy ingatlanon vannak az idősek és a kisgyermekek is. Az 
akadálymentesítést úgy oldották meg, hogy a nagykapu egész nap nyitva van. 
Ha lehetőség lesz rá, akkor tegyük lehetővé, hogy elköltözhessenek onnan és 
akkor az egész épület a szociális intézményé lehetne. Szabó Lászlóné is 
elmondta, hogy nekik is szükségük lenne a helyiségek növelésére, mert most 
nagyon szűkösen vannak. A bölcsőde működéséről részletes tájékoztatást 
kaptunk, további jó munkát kívánok nekik.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  A 12-es bejelentésnél visszatérünk erre a 
kérdésre. A Mátyás utcai óvoda ilyen célra történő hasznosítása ezt megoldaná.  
 
Furkó Sándor képviselő: Alapos beszámolót kaptunk a működésükről. A létszám 
az engedélyezett létszámhoz képest magasabb, ebből is látszik, hogy jó döntés 
volt, amikor ’98-ban újra beindította a bölcsődei ellátást az önkormányzat. A 
város vezetésének ezt a feladatot továbbra is fenn kell tartani, a körülményeket a 
lehető legjobbá kell tenni. De ilyen körülmények között is családias légkörben 
vannak a gyerekek, amit én is tapasztalok az ebédszállításkor. Láthatóan 
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szeretettel bánnak a gondozónők a gyerekekkel, ami példaértékű.  További 
kitartást és kívánok és köszönöm az eddigi munkájukat. 
 
Laskai András képviselő: Valóban nem volt rossz döntés, hogy újraindítottuk a 
bölcsődét. Látni lehet azt a tenni akarást, amit a gyerekek érdekében tesznek. 
Gratulálok a munkájukhoz, a továbbiakban pedig reméljük, hogy megoldódik az 
önálló épület kérdése is.  
 
Antal Ágnes képviselő: Gratulálok a beszámolóhoz. Mint szülő is megköszönöm 
a munkájukat a gondozónőknek, mert naponta látom, hogy milyen körülmények 
között dolgozik az a néhány ember a sok kisgyerekkel, milyen problémák 
merülnek fel a nem megfelelő hely miatt. Ha találunk másik helyet, akkor az 
olyan legyen, hogy a szobák is megfelelő méretűek legyenek, vagy olyan fedett 
terület legyen kint, ahol a gyerekek mozogni tudnak. További erőt, türelmet és 
kitartást kívánok a munkájukhoz a gondozónőknek. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A beszámoló pontos, precíz, megismerhetjük az 
intézményben folyó munkát, a körülményeket. A vezető és a munkatársai a 
gyerekekért dolgoznak, a szülők nyugodtan rájuk bízhatják a gyermeküket, mert 
jó kezekben vannak. Gratulálok a munkájukhoz és további sok sikert kívánok. 
Úgy gondolom, hogy a problémák megoldásában a képviselő-testület partner 
lesz. Aki a beszámolót elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
109/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

ÖTÖDIK NAPIREND  
 
 

  Tájékoztató a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
Előadó: Furkó Sándor ÖTE elnöke 

 
Várkonyi Imre polgármester:  Szilágyi István, az ÖTE parancsnoka  is jelen van, 
ha olyan jellegű kérdés van, válaszolni fog rá.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Szóbeli kiegészítésként 
elmondanám, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelentős alaptámogatásban 
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részesül az önkormányzattól. Ezért is fontosnak tartom a beszámolót, bár a 
kábel-TV közvetíteni szokta az ÖTE eseményeit, amit ezúton is köszönök nekik, 
valamint az önkormányzat és a hivatali vezetők közül az ÖTE tagjai vannak 
legtöbben. A tűzoltó egyesület speciális feladatot lát el, amit nehéz más civil 
szervezetekkel összehasonlítani. Önkormányzati feladatot látunk el, erről 
rendelkezik az alapszabályunk, törvényi szabályozás van, szakfeladatot 
ellátónak minősíti az ebben a feladatban résztvevőket. Mivel önként vállalt 
feladat, a vonuló tagok díjazásban nem részesülnek, ezért nem egyszerű a tagság 
állandóságát biztosítani, hiszen a munkanélküliség miatt sokan elmennek a 
városból és helyettük újabbakat kell mindig kiképezni. A szabályoknak 
ugyanúgy meg kell felelni, mint a hivatalos tűzoltóságnak: ellenőriztetni kell a 
légzőkészülékeket, a műszaki állományt rendben tartani stb. és ez sok pénzbe 
kerül és nem kapunk állami normatívát. A működést az önkormányzattól kapott 
pénz mellett pályázati pénzekből, adó 1 %-ának a felajánlásából oldjuk meg. A 
szakmai kérdésekre Szilágyi István parancsnok úr tud majd válaszolni. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Kérdések, vélemények következnek. 
 
Laskai András képviselő: Tagja vagyok én is a tűzoltó egyesületnek és az 
egyesületi gyűléseken már többször elmondtam, hogy milyen nagy dolog az, 
amikor 30, vagy akár 50 fiatal is együtt van és műszaki irányba képezi magát, a 
városi rendezvényeken öregbítik a hagyományainkat. A tűzoltáson kívül más 
feladatot is ellátnak, amihez megfelelő képzettség is szükséges és amit nehezít 
az említett elvándorlás, a munkanélküliség miatt. Ha már van önkéntes 
tűzoltóság, akkor elvárható, hogy amikor kell, akkor vonulni tudjanak. Pista 
személye a garancia arra, hogy ez a dolog működik. Bízom benne, hogy sikerül 
továbbra is fenntartani ezt a egyesületet és megyei, országos szinten továbbra is 
öregbítik városunk hó hírnevét. Gratulálok a munkájukhoz és jó egészséget 
kívánok, valamint további sikereket.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Szükség van az önkéntes tűzoltók munkájára, amit 
az is bizonyít, hogy a közelmúltban az Arany János utcán egy faház azért nem 
égett le, mert a helyi tűzoltók kivonultak és lokalizálták a tüzet, nem terjedt át az 
egész épületre amíg kijöttek a hivatásos tűzoltók. Macskásban a nagy 
kazaltűznél is megakadályozták a továbbterjedését a tűznek, nem a szeghalmiak, 
hanem a helyiek maradtak ott egész éjszaka, nehogy tovább terjedjen a tűz. Az 
általuk elvégzett munka értéke nem fejezhető ki pénzben. Hozzáértő, lelkes, 
összetartó kis csapat, akikre mindig lehet számítani még a rendezvények 
biztosításánál is, együtt voltak a főzőversenyen. A veszélyesen megrongálódott 
épületeknél segítettek, száraz ágak levágásánál stb., ez mind baleset- és 
kármegelőzés. Nagyon fontos az utánpótlás biztosítása miatt a gyerekkel való 
foglalkozás, a nyári táborok, aminek már szinte országos ismertsége van, 
szívesen jönnek vissza a táborozók. Részt szoktam venni az egyesület 
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közgyűlésein, - néhány éve az egyesületnek is tagja vagyok – elismeréssel 
szoktam méltatni a munkájukat. Gratulálok a munkájukhoz és minél kevesebb 
tüzet és katasztrófát kívánok nekik.  
 
Szilágyi István ÖTE parancsnok: Ha megelőzzük egy száraz ág levágásával az 
esetleges kárt, már az is fontos. Az a jó, ha nem csak abból áll a tűzoltók 
munkája, hogy egy háznál a tüzet oltsa, hanem ha megelőzi a kárt.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Elfogadásra javaslom a tájékoztatót. Aki elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egy tartózkodással 
– az Önkéntes Tűzoltóság munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
110/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
 

HATODIK NAPIREND  
 

 EU önerő-alap, LEKI és TEKI pályázatokról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 

 
Várkonyi Imre polgármester:  Mindig gyorsan kell elkészíteni ezeket a 
pályázatokat, mert rövid a beadási határidő, mindig az utolsó pillanatban tudjuk 
meg a kistérségi keretszámokat. A pénzügyi bizottság és a településfejlesztési 
bizottság  együttes ülésen tárgyalta. Kérem Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési 
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Négy pályázat beadására 
tesz javaslatot a bizottság. Az egyik a minibusz vásárlása, 1.560 e Ft önerővel, 
mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat beadását. A céltartalékba 
be van tervezve mindegyik pályázatnál az önerő. A másik a városközponti 
buszvárók átépítése pályázat,  a településfejlesztési bizottság  azt javasolja, hogy 
a  megnyerhető összegek csökkenése miatt, hogy a műszaki tartalmat úgy 
dolgozzák át, hogy a városháza felőli fejlesztések maradjanak benn. Mindkét 
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bizottság egyhangúlag támogatta a pályázat beadását. A harmadik a macskási 
ipartelephez vezető külterületi út felújítása pályázat, amit szintén mindkét 
bizottság egyhangúlag támogatott. A negyedik az önerő alap pályázat a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési és tisztítótelep bővítés projekt előkészítésére 
amit megnyertünk és folyamatban van, annak az önerejére lehet pályázni 50 %-
os elnyerhető összeg, ami 7.548.450,-Ft lehet. Mindkét bizottság egyhangúlag 
támogatta a pályázat beadását. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A macskási út pályázathoz Sándor Gyuláné 
pénzügyi irodavezetőnek van kiegészítése. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Kérem a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetési rendelet azon részét módosítsa, hogy a céltartalékba elhelyezett 
fejlesztési keretek közül a Baross, Klapka útszakaszra betervezett 14.400 ezer 
forintból a cél  meghatározását, a mezőgazdasági  útnak a bekerülési összegét 
csoportosíthassuk át. Számszakilag nem kell a rendeletet módosítani, 
céltartalékon belül történik a változás, de mivel ezt eredetileg nem terveztük, 
most kell az összeget hozzárendelni. Ebből javasoljuk elkülöníteni, ha lesz 
többletbevétel, akkor vissza fogjuk pótolni. De ekkor is csak elnevezés 
módosítással.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Tehát egy technikai kérdésről van szó. A 
Macskásban lévő vállalkozásoktól olyan támogatások érkezhetnek, ami ezt le 
fogja fedni.  
 
Bere Károly alpolgármester: Van rá esély, hogy a Baross Klapka utcai 
útkorrekcióra lesz pályázati lehetőség? 
 
Csák Zsolt városmenedzser: Véleményem szerint az idén nem lesz már olyan 
pályázat, ami az önkormányzatnak előnyös lenne. 80-90 %-os támogatásra 
számítottunk, de csak 50 %-os támogatással szokott pályázat megjelenni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A négy pályázatról  kellene szavazni és 
negyedikként amit Sándorné ismertetett, hogy nevesítsük a céltartaléknál, hogy 
abból a keretből megjelöljük az önerőt a macskási útnak. 
 
Antal Ágnes képviselő: Amit most kaptunk meg határozati javaslatot az 
ipartelephez vezető útról, az önerő áfa tartalma más, ez elírás? 4.632 és 4.514 
ezer forint, melyik a jó? 
 
Csák Zsolt városmenedzser: A most kiosztott a jó. 
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Várkonyi Imre polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény, szavaztatom 
elsőként az EU önerő alapra benyújtandó pályázatot, amivel a szennyvíz-
csatorna és a szennyvíztisztító-telep bővítés projekt előkészítésének saját 
forrásának felét meg lehet nyerni. Aki egyetért a határozati javaslattal kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
111/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata az Önkormányzati Minisztérium 
19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet által kiírt „Önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2009. évi támogatására” pályázatot nyújt be. 
 
A vonatkozó 19/2009 (IV. 8.) ÖM rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján: 
 
a) a pályázó megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata  
          (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) 
 
b) az uniós pályázat saját forrás vállalását tanúsító képviselő-testületi 

határozat száma: 336/2007. (XI. 8.) Kt. hat. 
c) a tervezett fejlesztés 
ca) pontos megnevezése: „Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. 

öbl.)szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító 
telep bővítése” projekt előkészítése  

 (Kódszám: KEOP-1.2.0/1F-2008-0120) 
 
cb) a pályázat összköltsége: nettó 100 646 000 Ft 
cc) pénzügyi ütemezése: pénzügyi ütemezését a mellékelt táblázat 

tartalmazza, Füzesgyarmat Város Önkormányzata és 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatósága között létrejött Támogatási 
Szerződés alapján. 

 
cd) pénzügyi forrásainak összetétele, éves ütemezése: a pénzügyi forrást 

teljes egészében az önkormányzat 2008. és a 2009. 
évi költségvetési rendelete tartalmazza. 

d) a források biztosításnak vállalt módja: a forrásokat teljes egészében a 
2008. és a 2009. évi költségvetési 
rendelet biztosítja. 



 26 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
 
A pályázat beadási határideje: 2009. október 01. 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: A következő határozati javaslatot szavaztatom, 
ami a minibusz beszerzésére vonatkozik. Aki egyetért a határozati javaslattal, 
támogatja a 16-17 személyes minibusz beszerzését kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
112/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatására” DARFT/LEKI/2009 elnevezésű 
pályázatra „16-17 személyes minibusz vásárlása önkormányzati humán 
infrastruktúra fejlesztéshez” elnevezéssel pályázatot nyújt be. 
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 
2009. évben megvalósítja. 
A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A fenti keret terhére kiírt 2009. évi pályázatra az önkormányzat az alábbiak 
szerint nyújt be pályázatot: 
A beruházás teljes pénzigénye bruttó: 10.404.352.-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:     8.323.481.-Ft 
ÁFA költség 25 %:       2.080.871.-Ft 
Az igényelt támogatás összege 85 %:  8.843.700.-Ft 
Szükséges önerő 15 %:                  1.560.656.-Ft 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges pályázati díj 
összegét, - az igényelt támogatási összeg 2,5 %-a (221092 Ft) –  a 2009. évi 
költségvetésében biztosítja.    
 
A pályázat beadási határideje: 2009. június 02. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
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Várkonyi Imre polgármester:  A következő a városközponti buszváró átépítése 
pályázat, annyi kiegészítéssel, hogy nem keresztbe , hanem a hivatal felőli oldalt 
javasolt a településfejlesztési bizottság. Aki egyetért így a határozati javaslattal 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
113/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek 
felzárkóztatásának támogatására” DARFT/LEKI/2009 elnevezésű 
pályázatra „V ÁROSKÖZPONTI BUSZVÁRÓ ÁTÉPÍTÉSE ”  elnevezéssel 
pályázatot nyújt be. 
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 
2009. évben megvalósítja. 
A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A fenti keret terhére kiírt 2009. évi pályázatra az önkormányzat az alábbiak 
szerint nyújt be pályázatot: 
A beruházás teljes pénzigénye bruttó: 7.522.542.-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:  6.020.047.-Ft 
ÁFA költség 25 %: 1.473.030.-Ft 
Az igényelt támogatás összege 85 %: 6.295.616.-Ft 
Szükséges önerő 15 %: 1.226.927.-Ft 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges pályázati díj 
összegét, - az igényelt támogatási összeg 2,5 %-a (157.390.-Ft) – a 2009. 
évi költségvetésében biztosítja.    
 
A pályázat beadási határideje: 2009. június 02. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: Az utolsó, a macskási külterületi útnak a 
felújítására vonatkozó határozati javaslat, a 4.514.400,-Ft áfa költségű változata 
a helyes összeg. Aki egyetért a pályázat beadásával kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
114/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési 
feladatok támogatására” DARFT/TEKI/2009 elnevezésű pályázatra „A 
Macskási Ipartelephez vezető külterületi út felújítása”  elnevezéssel 
pályázatot nyújt be. 
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 
2009. évben megvalósítja. 
A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A fenti keret terhére kiírt 2009. évi pályázatra az önkormányzat az alábbiak 
szerint nyújt be pályázatot: 
A beruházás teljes pénzigénye bruttó:   23.164.240.-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:  18.531.392.-Ft 
ÁFA költség 25 %:                                  4.514.400 -Ft 
Az igényelt támogatás összege 85 %:         19.689.604.-Ft  
Szükséges önerő 15 %:                           3.474.636.-Ft 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
A Képviselő-testület a pályázat beadásához szükséges pályázati díj 
összegét, - az igényelt támogatási összeg 2,5 %-a (492240 Ft) – a 2009. évi 
költségvetésében biztosítja.    
 

A pályázat beadási határideje: 2009. június 02. 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 

Várkonyi Imre polgármester: Szavaztatom, amit Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető ismertetett, hogy a költségvetési rendeletben a céltartalékba 
elhelyezett fejlesztési keretek közül a Baross, Klapka útszakaszra betervezett 
14.400 ezer forintból a mezőgazdasági  útnak a bekerülési összegét 
csoportosítsuk át. Idővel pedig vissza fog kerülni. Aki ezzel egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
115/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céltartalékba 
helyezett fejlesztési célú pénzeszközök rendeltetését módosítja oly módon, 
hogy a Baross, Klapka útszakaszra betervezett 14.400 ezer forintból 
3.966.876,-Ft-ot a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 
„Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok 
támogatására” DARFT/TEKI/2009 elnevezésű pályázatra „A Macskási 
Ipartelephez vezető külterületi út felújítása”  elnevezésű pályázat 
önerejére különít el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester  

 
 

HETEDIK NAPIREND  
 
Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az 1. számú bejelentés egy tájékoztató játszótér 
építéssel kapcsolatban, illetve terület kijelölése játszótérnek. Mivel több ötlet is 
felmerült a bizottsági ülésen, így a következő ülésen a településfejlesztési 
bizottság  készítsen egy listát, hogy milyen területeket javasol, amit aztán 
megvizsgálnánk, hogy megfelel-e a követelményeknek, utána lehetne konkrét 
területet meghatározni.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke:  Az együttes ülésen 
tárgyaltunk róla, de a pénzügyi bizottság még nem szavazott róla, mivel nincs 
még pénzügyi jellege. A településfejlesztési bizottság szavazott róla és 
egyhangúlag támogatja a kezdeményezést. Korábban már elfogadtak egy listát, 
hogy milyen helyek jöhetnek szóba és ehhez jött még több javaslat a helyszínre. 
A legközelebbi ülésre készítenek előterjesztést erről. Ekkor javasolták a 
bizottsági tagok, hogy meg kellene kérdezni a lakosságot is, hogy hol szeretnék 
az új játszóteret?  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Ez a számlaszám már él, lehet rá utalni pénzt. Egy 
hónapon belül megtörténhet a konkrét terület kijelölése is. De a szavazáshoz 
kellene, hogy mely területek közül lehet választani. A településfejlesztési 
bizottság a következő ülésre hozza a listát, az önkormányzat támogatja ezt a 
kezdeményezést. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
116/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
településfejlesztési bizottságot, hogy a soron következő bizottsági ülésen 
készítsen elő javaslatokat a város területén kialakítandó játszótér 
helyszínére.  

 
Felelős: Vida Imre településfejlesztési bizottság  elnöke 
Határidő:  értelem szerint 
 

Várkonyi Imre polgármester: A 2. számú bejelentés a könyvvizsgálói szerződés 
meghosszabbítása. A pénzügyi bizottság tárgyalta. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Kötelező az 
önkormányzatnak könyvvizsgálót alkalmazni és a jelenlegi szerződés 2009.  
április 30-ával lejárt, 2004 óta ugyanennyi díjért látja el Galuska Józsefné 
könyvvizsgáló ezt a feladatot. Tavaly több ajánlatot bekértünk, akkor  is az ő 
ajánlatát fogadtuk el, javasoljuk, hogy ugyanilyen díjért hosszabbítsuk meg a 
szerződését 2010. április 30-ig. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Nem tavaly, hanem korábbi évben 
kértünk több árajánlatot, de valóban mindnyájan úgy emlékeztünk a bizottsági 
ülésen, hogy tavaly volt. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: A lényeg, hogy volt 
korábban több árajánlat kérve és most ajánlat nélkül javasoljuk a Galuska 
Józsefné ajánlatát elfogadni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Szavazásra bocsátom. Aki egyetért a pénzügyi 
bizottság javaslata alapján, hogy Galuskánéval hosszabbítsuk meg a szerződést 
és a határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
117/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete GALUSKA 
JÓZSEFNÉ okleveles könyvvizsgáló, az önkormányzatnál fennálló 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízását, 2010. április 
30-ig meghosszabbítja. 
 
A könyvvizsgálói díjat havi bruttó 60.000,-Ft-ban állapítja meg. 
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Megbízza a jegyzőt a megbízási szerződés meghosszabbításával. 
 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester: A 3. számú bejelentés a DAREH által hozott 
határozatok megerősítése.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: A működési hozzájárulásra 
a korábbi 35,-Ft/lakos mértékben hozott határozatot a DAREH. Támogatja a 
pénzügyi bizottság a határozatot. Pályázat beadásához az önkormányzatra eső 
önerőt kérik, ami lakosonként 80,-Ft hozzájárulást jelent. A bizottságok egy 
tartózkodás mellett támogatták a határozati javaslatot. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Mivel nincs hozzászólás, szavaztatom. A 16/2009. 
(III. 12.)TGy. határozat a lakosonkénti működési hozzájárulást tartalmazza. Aki 
ezt elfogadja kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
118/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 16/2009. (III. 12.)TGy. sz. 
határozatát, melyben a 2009. évi működési hozzájárulást 35,-Ft/lakos 
mértékben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a működési hozzájárulás összegét a 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a működési hozzájárulás 
Társulás részére történő átutalásáról. 
 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Várkonyi Imre polgármester: A következő határozati javaslat a beruházáshoz a 
80,-/fő hozzájárulásról szól. Aki elfogadja a határozati javaslatot 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
119/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 17/2009. (III. 12.)TGy. sz. 
határozatát, melyben döntött arról, hogy a KEOP-1.1.1. kódszámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című 
kiírásra pályázatot kíván beadni.  
 
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erő összegét, mely 
lakosságszám arányosan 80,-Ft/lakos,  a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a működési hozzájárulás 
Társulás részére történő átutalásáról. 
 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Várkonyi Imre polgármester: A bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy tavaly is 
35,-Ft volt a lakossági hozzájárulás, de 32,-Ft volt, utána jöttünk rá. De ez egy 
10 %-os emelés, ami reális. 
A 4. számú bejelentés a védőoltásokkal kapcsolatos, ami egy megerősítés az 
eddigi döntésünkhöz.  
 
Ibrányi Éva szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolta a bizottság a tájékoztatót. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki elfogadja az egészségügyi miniszter 
tájékoztatóját a védőoltásokkal kapcsolatban, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a tájékoztatót. 
 

H A T Á R O Z A T  
120/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
miniszter szakmai állásfoglalását – a tervezett védőoltásokkal kapcsolatban 
–  tudomásul veszi. 
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Várkonyi Imre polgármester:  Az 5., 6., 7., 8. 9. számú bejelentés zárt ülésen 
lesz tárgyalva. A 10. számú bejelentés, Laskai András képviselő úr kérelme. A 
pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság  is tárgyalta. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: Az összevont ülésen 
tárgyaltuk. Nem tudunk javaslattal élni, mert mindkét bizottság fele-fele 
arányban szavazott. A képviselő-testület döntse el, hogy támogatja-e a kérelmet.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A Kossuth utcán lévő, rendőrségi épületről van 
szó, amit jelenleg már használ Laskai András és a tulajdonában lévő Széchenyi 
utcai érparti ingatlan cseréjéről kellene dönteni. Értékkülönbözetként 
tereprendezés, iroda biztosítása, parkoló kialakítása szerepel. Önkormányzati 
vagyonról van szó, nem titkos a döntés. Annak idején az ingatlan eladását nem 
szavazta meg a testület, volt két-három látszólag ellentmondásos döntés is. Az 
eredeti érdeklődő dolga rendeződött, úgy gondolom, hogy ezt a felajánlást el 
lehet fogadni, attól függetlenül, hogy az érintett a képviselő-testület tagja. Nem 
arról van szó, hogy a kezére játsszuk az ingatlant, az épület célszerű 
hasznosítása érdekében felvállalhatja ezt a döntést a képviselő-testület. A 
bizottsági ülésen is megoszlottak a vélemények, nem született többségi döntés. 
 
Koncz Imre képviselő:  Kérem, hogy a számok hangozzanak el, hogy mindenki 
legyen vele tisztában. Egy furcsa ügylet volt ez korábban, többször elmondtam, 
hogy miért nem tudom támogatni.  
 
Laskai András képviselő: Van egy telek a város központjában, ami 20 éve a 
tulajdonom. Innen lehet megközelíteni az önkormányzat tulajdonában lévő közel 
egy hektár területet. Az elmúlt évtizedekben is mindig kérdéses pont volt, mert 
ott akartuk meghúzni a központi vonalat, de magántulajdon és beépíthető telek. 
Elhatároztam, hogy irodát nyitok a városban és ez a lehetőség kínálkozott. A 
telket soha nem árultam, de tudtam, hogy milliókat ér, kaptam is rá közel 4 
milliós árajánlatot a múlt héten, de már folyamatban volt ez az ügylet az 
önkormányzattal és így létre lehetne hozni egy olyan parkot, sétányt, ami már 
meg van tervezve. Ha eladnám a telket ki tudnám fizetni az ingatlant értékét, de 
úgy érzem, hogy a városnak szüksége van erre a telekre, mert együtt ér sokat, 
így lehetne ott valamit kezdeni. Egy telek annyit ér, amennyiért adják. Példa erre 
Szeghalmon az a telek ahová a Penny épült, mert 18-20 milliót ért a telek. 
Felajánlom a telket, parkolót biztosítok, és irodát a közmű társulatnak az 
építkezés idejére. Ha nem fogadja el a képviselő-testület, akkor eladom a telket. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Értékbecslés történt, a mostani épület felújítással 
együtt, amire 1.5 milliót Laskai András költött, 4 millió forintra értékelték. A 
telkét 1.950 ezer forintra. Ha a 4 millióból levesszük a 1.5 milliót, akkor 2.5 
millió forint volt az eredeti érték és ehhez képest 1.950 ezer forint a telek értéke, 
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így 550 ezer forint az értékkülönbözet. Tavaly augusztus óta bérbe adtuk, a havi 
30.000,-Ft-os bérleti díjjal együtt 850.000,-Ft az értékkülönbözet. Ennek fejében 
a telket feltölti, a most használt ingatlan előtt parkolót alakít ki, a víziközmű 
társulatnak a szennyvízcsatorna építés végéig, várhatóan, 2011-ig irodát biztosít 
ingyen. Úgy gondolom, hogy ez értékkülönbözetként elfogadható. Lehetne róla 
reggelig vitatkozni, de döntse el mindenki magában hogy szavaz, nem először 
van már a testület előtt ez a téma.  
Aki támogatja a kérelmet, hogy az ismertetett feltételekkel jöjjön létre a csere, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 
nem szavazattal a Laskai András kérelmét támogatja.  
 

H A T Á R O Z A T  
121/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő füzesgyarmati 18 hrsz-ú, Kossuth u. 24. szám  alatti 
ingatlanból a lakást, a hozzá tartozó földterülettel együtt – mely jelenleg 
bérbeadással van hasznosítva – a társasház alapítás ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzését követően elcseréli a jelenlegi bérlő, Laskai András (5525 
Füzesgyarmat, Vécsey u. 8. szám alatti lakos tulajdonában lévő  4/2 hrsz-ú, 
Füzesgyarmat, Széchenyi utca 3/2. szám alatti építési telekingatlannal.  
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a két ingatlan közötti 
értékkülönbözet 550.000,-Ft, melyet megnövel a 2008. augusztus óta 
számítandó havi 30.000,-Ft bérleti díj.  
 
Az összesen 850.000,-Ft ellentételezéseként Laskai András az általa 
cserébe felajánlott ingatlanon köteles teljes tereprendezést végezni, a 
tulajdonába kerülő ingatlan előtti közterületen az épület teljes 
terjedelmében parkolót építeni, valamint az irodaépületben a Víziközmű 
Társulat részére a szennyvízcsatorna építésének ideje alatt – várhatóan –  
2011. december 31-ig  térítésmentesen irodát biztosítani.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a cserszerződést kösse 
meg. 
 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a bérbeadásról szóló 412/2007. (XII. 
20.)Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi 2009. június 1-jei 
hatállyal.  
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
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Várkonyi Imre polgármester: A jegyző gondoskodik a szerződés megkötéséről. 
A 12. számú bejelentés a Lurkófalva Óvodai Nevelési Program 
Továbbfejlesztése a Kibővített, Korszerűsített Füzesgyarmati Óvodában című 
kétfordulós pályázat, ami volt már a képviselő-testület előtt. Felmerült, hogy 
nem lettek megkérdezve a szülők és a nevelők. Dönteni kell, hogy ebben 
lépjünk. 
Van-e kiegészítése Fehér László aljegyző úrnak? 
 
Fehér László aljegyző: A március 26-ai testületi ülésre benyújtott előterjesztést 
küldtük ki, a dátumoknál ezt kérem vegyék figyelembe. Jogszabályi változás 
nem történt időközben, a képviselő-testület által akkor meghozott második 
határozatot, amivel nem fogadta el ismételt szavazás alapján az előterjesztést, az 
is hozzá lett most téve.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  A határozati javaslatban tehát az április 15. helyett 
június 15-ét kell érteni.  
 
Bere Károly alpolgármester: Azért volt a vita a múltkor is, hogy a szülői 
munkaközösségek nem lettek megkérdezve az óvodabezárásról. Ez azóta sem 
történt meg, jobb lett volna úgy benyújtani, ha ez már megtörténik. Ha ez már 
meg lett volna, akkor annak függvényében lehetne támogatni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Amíg nincs meg a pályázatra a végleges döntés, 
meg a szakértői döntés, addig nincs mit vinni a szülők elé. A szakértőt kellene 
kiválasztani most. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Az előterjesztésnek az a lényege, hogy elkészül a 
szakértői vélemény és azt a véleményt kell az intézményvezetőnek és a 
fenntartónak a szülői szervezet és érdekképviselet elé vinni és a szakvélemény 
és az érdekképviseletek véleménye alapján hozza meg a képviselő-testület a 
döntést, hogy az építést elvégzi és az új intézmény átadásával a tagintézmények 
bezárásáról dönt és milyen módon. Most arról kell dönteni, hogy – meginduljon 
ez a folyamat – a szülői szervezet és érdekképviseletek elé kerüljön egy 
szakértői véleménnyel ez az anyag és a szakértőt kellene most kiválasztani.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke: A szakértő felkérése 
szükségszerű e miatt. Azt javaslom, hogy a „bezárásra kerülő” helyett a 
„bezárásra tervezett” kifejezés legyen a határozati javaslatban. Akkor nem úgy 
tűnik, hogy már döntöttünk erről.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő:  Az óvodában oktató- nevelő munka folyik és tudni 
kellene már azt, hogy mi lesz a következő nevelési évben, hogyan osszuk el a 
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csoportokat. Minél tovább húzódik a döntés, annál nagyobb a bizonytalanság az 
óvodában. Tapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor utolsó pillanatban születik 
meg egy döntés, ha dönteni  kell, akkor minél előbb hozzuk meg a döntést. Ne 
hagyjuk bizonytalanságban a munkavállalókat és a szülőket sem. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Június 15-éig megtörténik a szakértő felkérése, 
lehet, hogy hamar meg tudja küldeni a véleményt, a június végi testületi ülésre 
lehet meglesz az érdekképviseleti szervek véleményeztetése is.  
 
Fehér László aljegyző: Az OKÉV három főre tett javaslatot, valakit ki kellene 
választani a három fő közül.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A három szakértő közül nevesíteni kell valakit. 
 
Bakonyi Lajosné képviselő:  Javaslom Kardos Szilviát. 
 
Furkó Sándor képviselő: Legutóbb is ezt javasoltuk. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  Ki lett sorsolva legutóbb, csak nem lett elfogadva 
a határozati javaslat. Aki elfogadja, hogy Kardos Szilvia legyen szakértőnek 
felkérve, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
122/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OKÉV által 
javasolt szakértők közül KARDOS SZILVIA  (6800 Hódmezővásárhely, 
Borz u. 31.) közoktatási szakértőt választja ki.  
 

Várkonyi Imre polgármester: Aki a Kardos Szilvia nevével behelyettesítve az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot – a Furkó Sanyi által elmondott 
módosítással, hogy a „tervezett” szó kerüljön bele a „kerülő” szó helyett, 
valamint a június 15-ei határidővel  –  elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. Nem szükséges a minősített többség, mert nem 
az átszervezésről, csak a szakértő kiválasztásról szavaztunk.  
 

H A T Á R O Z A T  
123/2009. (V. 28.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi óvoda 
létrehozásából és következményeként a 2010. szeptember 1-től bezárásra 
tervezett Kossuth és Mátyás utcai telephelyek bezárásából adódó 
átszervezés előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges döntések 
meghozatalához előírt szakértői vélemény elkészítésére az OKÉV által 
javasolt szakértők közül KARDOS SZILVIA  (6800 Hódmezővásárhely, 
Borz u. 31.) közoktatási szakértőt választja ki.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szakértőt kérje fel a szakértői munka 
elvégzésére. 
 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester:  Jegyző asszonynak a varrodával kapcsolatban van 
szóbeli bejelentése. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A bérlővel egyeztettem, aki reméli, hogy 1-jével tudnak 
már dolgozni, mert megállapodott egy megrendelővel, és december 31-ig, 20-25 
főt tud foglalkoztatni.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  Balázsi László unitárius püspökhelyettes úr kérte, 
hogy mondjam el: 2009. június 4-én, 17 órakor megemlékezést tartanak a 
Trianoni kopjafánál, ahol egy-egy szál virággal emlékeznek a trianoni 
eseményekre. Szombaton, vasárnap, hétfőn lesz a Nemzeti Vágta Budapesten, 
Mészáros Imola a Nexus nevű lóval indul, az 5. futamban az egyes pályán. A 
mai újságban van egy cikk róla. A füzesgyarmati sátor fel lesz állítva, a 
Galambos hintó ki lesz állítva két helyen is, mert lesz külön kocsi sátor is. A 
nevezetességeinket visszük a fürdőtől, a Tourinformtól Gali Mónika, a 
kézművesek az óvodából, a három nap alatt visszük Füzesgyarmat jó hírnevét.  
31-én lesznek az előfutamok, az első kettő jut tovább, 1-jén lesz a középfutam és 
a döntő, az RTL-Klub közvetíteni fogja. 31-én reggel 5 órakor a posta elől indul 
egy 48 fős busz, a művelődési háznál lehet feliratkozni, az utazás ingyenes, az 
önkormányzat fizeti a buszköltséget.  
A következő testületi ülés június 25-én, csütörtökön, 16 órakor lenne a tervek 
szerint. Most is van akinek nem volt jó ez az időpont, de azt nem lehet 
garantálni, hogy mindenkinek jó legyen.  
 
Ibrányi Éva képviselő: Az Arany János utca és a Petőfi utcai kanyarban nagyon 
veszélyes a közlekedés, mert öklömnyi kövek repülnek az útról és az ott lakók 
már félnek, mert még az udvarig is berepül egy-egy kődarab. Nem lehetne 
megoldani, hogy ne legyenek ott kövek? 
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Várkonyi Imre polgármester:  Nagy kátyú van, oda van a kő téve, az lenne a jó, 
ha le lenne aszfaltozva. Minden nap össze szokták sepregetni a közhasznú 
munkások és visszarakják, mert ha lyuk van, az meg a járműveknek veszélyes. 
Megpróbáljuk megoldani a problémát.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Az áfa-emelés mennyire fogja befolyásolni az 
önkormányzat által megállapított díjakat?  
 
Botlik Tiborné jegyző: Decemberben döntöttünk a díjak emeléséről, ami úgy 
van megállapítva, hogy + áfa, így emelkedni fog minden szolgáltatási díj, ha a 
képviselő-testület másként nem dönt. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Viszont, ha másként dönt a képviselő-
testület, akkor arról is dönteni kell, hogy honnan vegyünk el, mert az 
önkormányzatnak az áfát be kell fizetni az adóhatósághoz.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő:  A pénzügyi bizottság vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy hogyan lehetne mérsékelni, vagy átvállalni. Elsősorban a 
fürdőárakra gondolok.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A fürdő szolgáltatási díjait határozattal fogadtuk el, 
bruttóban. 
 
Várkonyi Imre polgármester:  A fürdővezető azt mondta, hogy az áfa 
változásával a fürdő bevétele csökken. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Elbírja a strand. A strand, a könyvtár lett így 
megállapítva.  
 
Várkonyi Imre polgármester:  A szolgáltatónak marad kevesebb bevétele 
nettóban. Félévről van szó, nem olyan tragikus a helyzet. Mivel 40 milliós 
forráshiányunk van, ezért nem lehet mindent felvállalni. 20 %-ról 25 %-ra fog 
nőni, nem annyira nagy lesz az eltérés.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Ezért nem kell a pénzügyi bizottságnak 
összeülni, a következő testületi ülésre megnézem, hogy összegszerűen mit jelent 
az áfa-emelkedés.   
 
Antal Ágnes képviselő: Köszönetemet fejezem ki polgármester úrnak és a 
hivatal gépkocsivezetőjének, hogy biztosította az eljutást Vácra, Bringye Zsanett 
3. osztályos, hallássérült, beszédfogyatékos kislánynak, aki az országos 
versenyen 4. helyezést ért el.  
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Várkonyi Imre polgármester:  Mivel nincs több bejelentés, köszönöm az eddigi 
munkát, a nyílt ülést bezárom. A TV-nézőknek jóéjszakát kívánok. A képviselő-
testület ismét zárt ülésen folytatja tovább a munkát.  
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
  Várkonyi Imre     Botlik Tiborné  
                     polgármester         jegyző 
 


