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Készült: a füzesgyarmati polgármesteri hivatal dísztermében, 2009. augusztus 

24-én, a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

R E N D K Í V Ü L I    Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:     Várkonyi Imre polgármester, Antal Ágnes képviselő, Bakonyi 

Lajosné képviselő, Bere Katalin képviselő, Bere Károly 
alpolgármester, Furkó Sándor képviselő, Herczegné Fehér 
Mónika képviselő, Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné, 
Markovitsné Bischof Éva képviselő, Vida Imre képviselő, 
Lőrincz Gyuláné pénzügyi ellenőrzési bizottság tagja,  
Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető 
Sári János a Víziközmű társulat elnöke, Imre Edit KÖVITE-
PLUSZ KFT. munkatársa, 
 

Hiányzik:    Koncz Imre képviselő, Laskai András képviselő, Mészáros 
Zoltán képviselő 

  
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a mai rendkívüli ülésen megjelenteket, 
Koncz Imre, Laskai András, Mészáros Zoltán képviselők jelezték, hogy nem 
tudnak jönni a mai ülésre, Bere Katalin képviselő asszony később fog érkezni. 
Külön köszöntöm Imre Editet a KÖVITE+PLUSZ KFT. munkatársát, aki a 
víziközmű társulatunk pénzügyi dolgait intézi, valamint Sári Jánost a társulat 
elnökét. Az ülés határozatképes, mai rendkívüli ülést megnyitom. A fő napirend 
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a KEOP 7.1.2.0 2008.01.20 azonosító számú szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep bővítésre vonatkozó beruházáshoz a második szakasz 
megvalósításához szükséges határozatok meghozatala. Valamint bejelentés.Aki 
egyetért a napirenddel kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendet megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
161/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. augusztus 
24-ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg:  
 
1./ A szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep bővítésre 

vonatkozó beruházáshoz a második szakasz megvalósításához 
szükséges határozatok meghozatala- 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester 

 
2./ Bejelentések 
 

 
Várkonyi Imre polgármester: Lehetőség van arra, hogy ne márciusban szülessen 
döntés a második ütemre, hanem már decemberre összejöjjön az a pályázati 
anyag, döntések ami szükséges. A testületi ülés előtt volt egy rövid pénzügyi 
bizottsági ülés is, ahol inkább kérdések hangzottak el Imre Edit felé. Kiosztott 
egy táblázatot, amiről bővebben majd beszélni fog a mostani ülésen is.  
 
Imre Edit KÖVITE-PLUSZ KFT. munkatársa: A korábbi beruházásoknál nem 
volt ilyen sok bizonytalanság a hitelígérvény, hitelfelvétel esetén mint most. 10 
évvel ezelőtt sokkal egyszerűbb volt az egész eljárás, konkrét számadatokat 
tudtunk mondani a hitelt felvevőknek. Csak akkor kellett a hitelkérelmet 
benyújtani, amikor vége volt a közbeszerzési eljárásoknak, a vállalkozó ki volt 
választva, a támogatást megkapta a beruházó. Az első körben nyert az 
önkormányzat, a második körre most készítik elő a dokumentumokat, amiket be 
kell nyújtani. Most kristályosodik ki, hogy kb. mennyi lesz a beruházás összege, 
mennyi támogatást lehet elnyerni, de ezek nem pontos számok. Néhány milliós 
különbség lesz. Maximum 85 %-ra lehet támogatást benyújtani, de ezt sem lehet 
pontosan tudni, hogy mennyi lesz az elbíráláskor. Korábban a víziközmű 
társulást is akkor alakítottuk meg, amikor már indult a beruházás és látták a 
lakosok a konkrét munkát. Most viszont előre bizonyítani kell a saját erőt, ezért 
létre kell hozni a társulást. Volt egy rossz példa Létavértesen, ezért a kiírók csak 
akkor fogadják be a pályázatot, ha bizonyítja az önkormányzat a saját erő 
meglétét. Magyarországon ma nincs olyan önkormányzat, amelyik a lakosság 
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hozzájárulása nélkül rendelkezne a szükséges saját erővel. Eddig elegendő volt, 
hogy  társulat alapszabályát és azt a közgyűlési határozatot benyújtották, hogy a 
közgyűlés megállapította a fizetési kötelezettséget. Most viszont hitelígérvényt 
kérnek, ami tulajdonképpen egy elbírált kölcsön. Az összegről dönt a 
pénzintézet és a folyósítás feltételeiről. A kölcsönszerződést megköti a társulat, 
de folyósítás addig nem történik amíg a beruházással kapcsolatos minden 
szerződést nincs megkötve. Főként a támogatási szerződés és a vállalkozóval 
kötendő kivitelezői stb. szerződés. Ezután ezeket be kell nyújtani a 
pénzintézetnek – annak függvényében, hogy a beruházási költség összege 
hogyan módosul, ill. a támogatás összeg hogyan módosul egy újabb számítást 
kell végezni, amit a képviselő-testületnek és a közgyűlésnek is el kell fogadni. 
Az engedményezett hitelkeret, amit most kérünk a mostani számokkal, biztos 
hogy módosulni fog. Sándorné kérte, hogy mennyi lenne az az összeg, amit az 
önkormányzatnak át kellene vállalni a társulattól hitelkamat átvállalása címén. A 
társulat alakuló ülésére készülte el ez táblázat, amit akkor elfogadtak. Ebből 
kiderül, hogy mennyi összeg folyik be a társulat számlájára, milyen várható 
hitelkamat átvállalás kellene az önkormányzattól. Amit a lakosok fizetnek az a 
hiteltörlesztését állja, a kamatot is kellene, de ha nem folynak be rendesen a 
befizetések, akkor a társulat pénzügyi zavarba kerül és az önkormányzatnak 
kellene helyt állni. A táblázatban szerepel, hogy mennyit kellene az 
önkormányzatnak a mai állás szerint átvállalnia. Változhat a hitelkamat mértéke 
is a 8 év alatt. Reméljük lefelé fognak menni, tavaly még alacsonyabb volt. A 
hagyományos befizetőkkel szokott baj lenni, akik nem fizetnek. Tőlük 
valamilyen módon be kell szedni a hozzájárulást a jegyzőnek. Kérdés, hogy 
lesz-e miből beszedni? 125 millióról van szó, amit  a hagyományos érdekeltektől 
kellene beszedni. Aki segélyezett azoktól nem lehet behajtani, de a nyugdíjból 
igen.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A második határozati javaslat az 
önkormányzat adóságvállalásának a felső határáról szól. Figyelembe vettük a 
helyi adókat, a gépjármű adót, a kamatbevételt, az egyéb sajátos bevételeket,  
bérleti díjat. Ez 215.372.000,-Ft, ezt csökkenti a hosszúlejáratú hitel a 
fürdőberuházásból, 3.208.000,-Ft, lízingszerződéseink vannak a fénymásolóra, 
közvilágítás korszerűsítésre: 5.386.000,-Ft, szállítókkal szembeni tartozás, 
kamatfizetési  kötelezettség a hosszúlejáratú hitelünkhöz. Ez fog megváltozni a 
kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséggel és az átvállalt kamatnak a 
fizetési kötelezettségével. 147.018.000 forint az, ameddig az önkormányzat 
kötelezettséget vállalhat. Ebben benne vannak a jelenlegi kötelezettségek és a 
folyó bevétel 70 %-a. Ha belép a fizetési kötelezettségünk, a készfizető 
kezesség, ami fizetési kötelezettséget nem jelent, de be kell állítani  a levonandó 
összegekbe. Az egy évre jutó 48.250.000 Ft, illetve egy 22 milliós kamatot 
állítottam be. Ezek után az önkormányzatnak 94.693.000,-Ft olyan hitelkerete 
marad, amire kötelezettséget vállalhat.  A likvidhitel nem számít bele. Ezt a 2. 
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sz. határozati javaslathoz mondtam el. A 3. sz. határozati javaslattal 
kapcsolatban az általános forgalmi adóval kapcsolatban is lesznek 
kötelezettségvállalásai az önkormányzatnak. Ha beindul a beruházás nagy 
összegű számlákat kell kifizetni. Be kell állítani a befizetendő áfába, nem a 
szállító, nem a kivitelező kapna meg az áfát, hanem az önkormányzat és mi 
fizetjük be az államkasszába. A fizetési kötelezettségünk a bevallással egy 
időben keletkezik, ugyanekkor beállítjuk a visszaigénylendő áfához is, csak 45 
nap múlva utalják vissza, ennyi időre meghitelezzük. Nagyon oda kell majd 
figyelni a likviditásra.  
Csatornadíj támogatást lehet igénybe venni, az államtól lehet igényelni. 
Szabályozva van, hogy milyen esetekben: pl. 60 %-os rácsatlakozás esetében, 
bizonyos mértékű csatornadíjaknál. A támogatási kérelem benyújtásánál, eleve 
kizárja azokat a lakosokat, akik kedvezményes kamatozású hitelt vettek fel a 
beruházáshoz. Azért kell kinyilatkozni, hogy nem fogja igénybe venni, mert 
most nem tudja adni a pénzintézet a hitelt, ha nem nyilatkozza ki előre az 
önkormányzat, hogy annak idején nem fog benyújtani kérelmet. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A 70 %-os, majd később a 30 %-os 
kamattámogatás kedvezőbb. 
 
Ibrányi Éva képviselő: Számoltak azzal, hogy az iparűzési adó nem fog nálunk 
maradni? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Nem számoltunk, mert helyi adó marad 
ezután is csak a beszedését fogja az APEH végezni. Az önkormányzat veti ki és 
ide fog visszajönni. 
 
Ibrányi Éva képviselő: A következő határozati javaslatban szerepel, hogy az 
üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj állami támogatásra nem 
tart igényt az önkormányzat. Ha erre most kötelezettséget vállalunk, akkor a 
szolgáltató annyit fog kérni, amennyit nem szégyell.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem térhetnek el a díjtól, már most el lett fogadva 
5 évre. 
 
Ibrányi Éva: Áfa-változás volt közben ki tudja mi lesz még 5 éven belül. Ezzel 
azt vállaljuk, hogy 5 évig nem fogunk a lakosoknak segíteni.  
 
Imre Edit: A közműfejlesztési támogatásokról szóló kormányrendelet 2004-ben 
módosult és szigorították, de azért ad kedvezményt a rászorulóknak. Lehet 
igényelni 25 %-os támogatást az érdekeltségi hozzájárulás után. A jegyző 
hatásköre megvizsgálni, hogy jogos, vagy nem az igény. Viszont, ha LTP 
szerződést kötött, akkor a futamidő végén jogosult a támogatásra.  
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Várkonyi Imre polgármester: Annyit lehet csinálni, hogy pl. ha a 
szennyvízcsatorna díjat nem tudja fizetni, akkor kérelmezheti az elengedését, 
vagy mérséklését.  
 
Imre Edit: Nem szabad összekeverni, a tényleges csatornadíjról szól, nem az 
érdekeltségi hozzájárulásról. 
 
Várkonyi Imre polgármester: De ugyanaz a személy fizeti, ha nem tudja fizetni a 
csatornadíjat, akkor az érdekeltségi hozzájárulásból kaphat kedvezményt. 
2.000,-Ft-ot kell fizetni és van 1.500,-Ft-os vízdíja, akkor nem 2.000,-Ft-ot fizet, 
hanem csak 1.000,-Ft-ot. Így az 1.000,-Ft-ot, amit a 25 %-kal visszakapna, oda 
lehet neki adni. Aki bajban van tud a víziközmű társulat segíteni. 
A mai ülésre azért nem javasoltam a TV felvételt, mert még mi magunk sem 
vagyunk tisztában sok kérdéssel, ezért ha ezt látják a lakosok, nem fogja 
elősegíteni, hogy folyamatosan fizessék az érdekeltségi hozzájárulást. De 
lehetőség van tartani egy újabb ülést, ahol beszélhetünk róla a TV előtt. Az a 
javaslatom, hogy egy sajtótájékoztatót tartsunk, amit felvesz a TV Sári Jánossal 
és Imre Edittel kiegészítve a lakosság tájékoztatására. Sajnos nagy a 
bizonytalanság így is a lakosság körében, hogy fizesse, vagy ne fizesse a 
hozzájárulást. Kérem a képviselőket, hogy próbálják tudatosítani a lakosokban, 
hogy igaz áldozatokkal jár, de mindenki érdeke, hogy megvalósuljon ez a 
beruházás. Az önkormányzat próbál segíteni a lakosokon, hogy minél kevesebb 
anyagi terhet jelentsen nekik. 
 
Imre Edit: Minden településen küzdenek ezekkel a problémákkal, máshol is 
vannak hangadók, akik nemfizetésre buzdítanak és az emberek hajlamosak 
elhinni, hogy nem lesz a beruházásból semmi. Az intézőbizottsági  és ellenőrző 
bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az első ütem megvalósításánál sokkal 
könnyebb volt a helyzet, mert akkor kezdték szervezni a társulatot, amikor már 
elkezdődött a tényleges munka és a lakos láthatta, hogy elkezdődött valóban. 
Most ezt nem tudjuk megvárni, mert bizonyítani kell a saját erőt. A lakosoktól 
egy bizalom szükséges, hogy a pénzük nem fog elveszni. A társulatnak 
intézőbizottsága van, ellenőrző bizottsága, akinek az a feladata, hogy vizsgálja a 
társulat bevételeit és kiadásait, amit a képviselő-testületnek is – kérésre  - 
prezentálni szoktuk. Olyan embereket kell választani az ellenőrző bizottságba, 
akik hitelesek, akiknek hisz a lakosság. A hitel folyósításakor vizsgálja a 
pénzintézet, hogy a befizetések hogy állnak. Ha időarányosan nem történnek 
meg a befizetések, akkor a hitelt nem fogják arányosan folyósítani. Amikor ki 
van folyósítva a teljes hitel, utána is vizsgálja a pénzintézet a befizetéseket, de 
nem veszik olyan szigorúan a csúszást a befizetéseknél. De az indulásnál nagyon 
fontos, hogy időarányos legyen a befizetés. A számlanyitási díjak átutalásra 
kerültek a lakosok számláira, erről információt lehet kérni a lakástakarék-
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pénztártól. Ha a folyósításkor nincs meg a kellő fedezet, akkor fel kell tölteni a 
társulati lakosok számláját. Tehát mindenképpen meg kell győzni a lakosokat, 
hogy fizessenek. 
 
Bere Károly alpolgármester: Akkor könnyebb dolgunk lett volna, ha már 
elkezdődnek a munkák. Nem értem miért nem úgy van, hogy akkor van 
megkötve a támogatási szerződés, ha megvan a nyertes pályázat, megvan hogy 
milyen feltételeket szab meg a pályázat ahhoz, hogy a beruházást meg lehessen 
valósítani. A támogatási szerződés megkötésének része lett volna ez az összes 
munka amit elvégeztünk. Ez így nem logikus. A társulat létrejött, van jogi 
alapja, hogy az érdekeltségi hozzájárulásokat beszedje az önkormányzat. 598 
millió forint van erre beállítva és arra kell törekedni, hogy minél több befolyjon 
ebből. Az egy összegű befizetésekre kellene valamilyen kedvezményt kitalálni, 
hogy minél többen így befizessék. 397 ember aki nem tud lakáskasszát kötni. A 
behajtásokat nem évente kellene nézni, hanem háromhavonta, hogy a jegyző 
intézkedjen a behajtásokról. Segélyből nem lehet, de minden más jövedelemből 
be lehet hajtani. Aki az Út a munkához programban vesz részt, attól a hivatal le 
tudja vonni. Eddig az hangzott el, hogy 90-95 %-os lesz ez a támogatás és most 
meg 80-85 %-ról beszélünk.. (hangzavar) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az óvodánál volt 90 % és még 5 % önerőt 
nyertünk. Az első ütem önerejének 50 %-át megnyertük az önerő alaptól, ami 
7.5 millió forintot jelent.  
 
Bere Károly alpolgármester: Régen adott hozzá támogatást a vízmű is. Most 
nem akar adni hozzá, de ha üzemeltetni akarja… 
 
Várkonyi Imre polgármester: Megváltozott az rt. szabályrendszere, eddig 
rekonstrukcióra nem volt beépítve az árakba. Most változtak meg a dolgok, a 
szindikátusi szerződést mi is aláírtuk. Az 50,-Ft benne van a vízdíjban, ami 
visszakerül hozzánk és most elsősorban a tolózárakat cserélik ki ebből a 
pénzből, ill. a vízmű telepen végeznek felújítást. Illetve a vis maior helyzetekre 
fordítanak belőle.  
 
Bere Károly alpolgármester: Akkor el kell gondolkodni, hogy odaadjuk nekik 
üzemeltetésre. Egy új dolgot, ha van egy jó műszaki felügyelet, akkor azt 
könnyebb működtetni. Tárgyalási alap lehetne.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Volt ahol kipróbálták és belebuktak. 
 
Bere Károly alpolgármester: A közbeszerzés kapcsán lejjebb is mehetnek az 
árak, már 2.4 milliárdról is beszélünk és 2.6 milliárd is volt. 
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Várkonyi Imre polgármester: Az önrész is kevesebb lesz, de arra vigyázni kell, 
hogy meg is lehessen valósítani annyi pénzből.  
 
Bere Károly alpolgármester: Lehet érdemes lenne egy másik szakértői csapatot  
felkérni, 1-2 mérnöki irodát, aki erre oda fog figyelni és két szálon menne a 
dolog.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ez uniós pénz és több körön ellenőrzik, hogy hova 
költik a pénzt. A másik vonal tiszteletdíja elvinné a pénzt, amivel esetleg 
olcsóbba kerülne.  
 
Imre Edit: Alpolgármester úr első felvetésére válaszolva, hogy miért nem úgy 
működnek a dolgok, mint régebben. Létavértesen volt rá példa… Idén 
márciusban kelt az a rendelet… 
 
Bere Károly alpolgármester: De így nagyon nehéz helyzetben van a testület, 
hogy egy két év múlva létrejövő beruházásra kell fizetni, amit már négy éve 
mondunk, hogy majd jövőre megvalósul.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A több mind 2 milliárd forint európai uniós 
forrásból lesz biztosítva beruházás és adminisztrációja nagyon nagy. 
 
Bere Károly alpolgármester: A mezőgazdasági támogatást utólag számolják el. 
A kormányzat dönti el. 
 
Várkonyi Imre polgármester: De ezek milliárdos beruházások, más mint a 
mezőgazdasági támogatás. Országosan nagyon sok pénzről van szó.  
 
Imre Edit: Békéscsabán az ISPA pályázatra pályáztak és éveken át nem sikerült, 
már 5 éve fizetik az érdekeltségi hozzájárulást és most fog megvalósulni a 
beruházás. A lakástakarék-pénztári szerződések addigra lejárnak, a társulatnak 
nem kell hitelt felvennie. 
 
Bere Károly alpolgármester: Ezért kell felhívni ezekre a dolgokra a figyelmet. 
Jobb javaslatom nekem sincs ennél, így kell megcsinálni.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Egy nagy városban más volt ezt megcsinálni, de 
nálunk ez így nem valósult volna meg. Most viszont gyorsan megalakult a 
társulat, az elnök aktívan dolgozik. 
 
Herczegné Fehér Mónika képviselő: A kamatokkal  400 millió forint körüli 
összegre vállalunk készfizető kezességet. A pénzügyi bizottságnak mi ezzel 
kapcsolatban a véleménye? Az önkormányzati támogatásnál szerepel, hogy a 
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kamatterhek átvállalásával a víziközmű társulat részére 2017-ben kiadást jelent. 
Az önkormányzat felé van fizetési kötelezettsége a társulatnak? 
 
Furkó Sándor pénzügyi bizottság elnöke: Erről beszéltünk már, hogy a végén 
negatív előjelű lesz, ez az önkormányzat részére vissza fog jönni. Most az ülés 
előtt kb. 20 percet tudtunk csak beszélni. Mivel a társulatnak nincs vagyona, 
ezért az önkormányzatnak kell készfizető kezességet vállalnia, ha azt vesszük 
figyelembe, hogy a teljes önerőt kellene az önkormányzatnak kifizetni, ha a 
lakosok nem fizetnének, akkor ez így sokkal kedvezőbb döntés a mi 
költségvetésünket tekintve. A bizottság nem foglalt állást, de magam részéről 
elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Ahogy 
Sándorné ismertette a következő testületnek marad még lehetősége, hogy 
kötelezettséget vállaljon egy esetleges nagy fejlesztésre. De ilyen fejlesztés, 
mint ez a szennyvízberuházás, százévente van. 
 
Herczegné Fehér Mónika képviselő: Jól értelmeztem akkor, hogy csak átmeneti 
fizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak a kamatterheken kívül, ha 
beérkeznek a lakossági hozzájárulások? 
 
Furkó Sándor pénzügyi bizottság elnöke: A tartalékba be vannak építve, akik 
nem fizetnek, vagy nehezen behajtható a hozzájárulás. 
 
Imre Edit: Valóban 2017-ben járnak le a takarékpénztári szerződések és akkor 
nagyobb összegű pénz érkezik a társulat számlájára, abból a hitelt kifizetjük és a 
maradék a társulatnál marad.  A társulatnak addig van létjogosultsága, amíg a 
beruházás megvalósul, ha a műszaki átadás megtörténik, 30 napon belül meg 
kell indítani a társulat felszámolási eljárását, ha nem vesz fel újabb programot a 
feladatai közzé. Ami lehet szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték, csapadékvíz 
elvezetés. Néhány hónapot vesz igénybe az elszámolási eljárás és utána 
megszűnik a társulat. A társulatnak a kötelezettségeit teljesítenie kell, kivéve a 
beruházási hitelből fennálló kötelezettségét, be kell szednie követelését, kivéve 
az érdekeltségi hozzájárulásból fennálló követeléseit. Ez az jelenti, hogy a 
lakosok ugyanolyan módon fizetnek tovább, csak nem a társulatnak, hanem az 
önkormányzat elkülönített víziközmű számlájára. Erről a számláról kell a 
beruházási hitel kamatát és a törlesztéseket eszközölni, amiről az önkormányzat 
fog gondoskodni. Tehát az önkormányzathoz fog a 447 millió forint megérkezni, 
2017-ben. Ha marad meg pénz, azt közcélokra kell felhasználni. 
 
Vida Imre képviselő: A határozatokat ha elfogadjuk, akkor ezzel a költségvetési 
rendelet is módosulni fog, tehát rendeletet alkotunk. Ezt 2017-ig nem lehet a 
költségvetésből kimozdítani, benne kell lenni minden évben a költségvetésben. 
A lakosság által befizetett 390 millió forintra nem igénylünk vissza áfát? Vagy a 
390 millió nem a 3 milliárd 250 ezer forintban van benne? 
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Várkonyi Imre polgármester: Nem. Megkérem Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezetőt a válaszadásra. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Ez most hitelígérvényre a kérelem, nem 
kell rendeletet módosítani. Azt kell a képviselő-testületnek kinyilatkozni, hogy 
ezekben partner lesz. Ha megkapjuk a hitelt és  felhatalmazza a polgármester, 
hogy írja alá a szerződést, akkor módosul ezzel. Fizetni nem egyszerre fogunk, 
hanem a közbeszerzési ütemterv szerint. Az áfa egy átfutó tétel lesz, a lakos 
pénzéből is befizetjük az áfát és visszaigényeljük. Nullán leszünk, mert 
visszaigényeljük, de be is kell fizetni. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnök: A 390 millió forint nettó 
összeg. Az áfára nem veszünk fel hitelt. Önkormányzati beruházáson belül fog 
mozogni, a víziközmű társulat befizetését nem fogja érinteni.  
 
Imre Edit: Aminek 2.6 milliárd a vége, az az önkormányzati tulajdonba kerülő 
eszköz lesz, az önkor lesz a tulajdonos. Az áfát azért lehet visszaigényelni, mert 
ezt az eszközt bérbeadás útján hasznosítja. Ezért a beruházás áfája levonható. A 
finanszírozási oldal 390 millió. Nyilvántartás szempontjából a teljes beruházás 
az önkormányzat mérlegében szerepelni fog. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A 2.6 milliárd forintot több szempontból meg lehet 
közelíteni: hogy miből szedjük és össze és mire adjuk ki. Nem is 2.6, hanem 
3.25 és ennek lesz egy szegmense, ami úgy lesz fedezve, hogy 390 millió van 
mögötte hitelfelvétel címén. Utána már nem lehet elkülöníteni, hogy a 390 
millió áfáját fizettük be és igényeltük vissza. Az már egy másik szempont. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Annak az áfája lóg a levegőben, az csak 
megfordul az államkasszába, itt nem lesz több pénz, csak a 390, annak az áfáját 
meg fogjuk előlegezni és 45 nap elteltével visszakapjuk. 
 
Bere Károly alpolgármester: Miért nem lehet ezt egy adóbevallásban 
megoldani? (Hangzavar) 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A befizetendőt be kell fizetnünk, a 
visszaigénylést pedig csak 45 nap után utalják.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Egy lakásépítéskor sem egyszerre igénylik vissza 
az áfát, hanem folyamatosan.  
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Vida Imre képviselő: A társulati megállapodásnál a 7.4 pont után javaslok egy 
7.5 pontot, hogy a társulat havi rendszerességgel írásos beszámolót készít a 
beruházás alakulásáról. 
 
Imre Edit: Milyen beruházás alakulásáról, az összes építési számla ide fog 
beérkezni. 
 
Vida Imre képviselő: Ami a 7.4-ig fel van sorolva. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ez a saját erő része csak a beruházásnak.  
 
Furkó Sándor képviselő: Csak az érdekeltségi hozzájárulást kezeli a társulat. 
(hangzavar) 
 
Vida Imre képviselő: Valaki csak tudja, hogy mit csinálnak. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Azért van ellenőrző bizottság… 
 
Furkó Sándor képviselő: Önálló jogi személy. 
 
Sári János vízkiközmű társulat elnöke: A társulat nem jogosult pl. ellenőrzés 
címén a kivitelezésbe beleszólni. Jogilag, egyébként beleszólok, de nem vagyok 
rá jogosult.  
 
Bere Károly alpolgármester: Akkor két vonalon kellene hogy menjen.  
 
Sári János vízkiközmű társulat elnöke: A közműfejlesztési hozzájárulás 
beszedéséért vagyok felelős, és azért, hogy azt a beruházásra fordítsuk. Illetve a 
működési költségünkért… A 390 millióért. A társulat nem szólhat bele, hogy ki 
lesz a kivitelező, majd a közbeszerzési eljáráson eldől, kit alkalmaz. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az önkormányzat és a társulat között állandó 
tájékoztatás van és ez így lesz a beruházáskor is. 
 
Vida Imre képviselő: Az a baj, hogy kérjük a lakosoktól a pénzt és nem látják, 
hogy valami elkezdődött volna. Valamint attól félnek, hogy nem tudnak majd 
beleszólni a beruházásba. 
 
Bere Károly alpolgármester: Az a baj, hogy legutóbb is el lett rontva, mert nem 
jó helyre épült a szennyvíztisztító, a vasúton túl kellett volna megépíteni. Azt 
szeretnék tudni, hogy pl. egy-egy utcasarkon lesz-e valamilyen műtárgy? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ez már eldőlt a tervezéskor (hangzavar) 
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Vida Imre képviselő: Egy rendszer kommunikáció segítené a bizalmat a testület 
részéről és a lakosság részéről is.  
 
Furkó Sándor képviselő: A társulat képviselője, ellenőrző bizottsága az 
önkormányzatnál a beruházás irat- és tervanyagába betekinthet. János elmondta, 
hogy amibe jogilag nem szólhat bele, abba is beleszól. Biztos megtesz mindent 
azért, hogy minél jobb minőségű munkát végezzenek.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az intézőbizottságba olyan emberek lettek 
választva, akiknek van műszaki, pénzügyi végzettségük van, rálátásuk van a 
dolgokra. Azért hoztuk létre a bizottságokat a képviselő-testület mellett, hogy ne 
13 ember foglalkozzon az ügyekkel, hanem aki ahhoz a területhez ért. Ha van 
valamilyen gond jelezni kell és lépünk benne. De minden hónapban jelentést 
készíteni, nagy munka lenne. 
 
Bere Károly alpolgármester: De háromhavonta csak meg lehetne oldani. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A vállalkozóknak meg folyamatos a bevételük és 
lehet, hogy egy nagyobb bevétel után fizet be 6 havi hozzájárulást.  
 
Bere Károly alpolgármester: Háromhavonta jelenteni kell, mert aki notórius nem 
fizető, attól nem lehet utána behajtani a pénzt 8 év múlva. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem nyolc év múlva, eddig is évente néztük.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A lakosság tájékoztatása is fontos, de a 
kivitelezésnél már nem tudják figyelembe venni, hogy egy-két lakos mit mond a 
kivitelezés során. A műszaki kivitelezés során lehetőség van a képviselőknek, a 
víziközmű társulat tagjainak az egyeztető tárgyalásokon megjelenni, amit 
szoktak tartani a kivitelezési munkák alatt. Így akkor tudnák a lakosságot 
informálni, hogy hol tartanak a munkák és tudják a lakosság felvetéseit 
közvetíteni. De a tervektől eltérően nem lehet megvalósítani a kivitelezést. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A kerékpárút kivitelezésekor hetente volt 
koordináció, ahol ott volt a kivitelező, a műszaki ellenőr. Ezeken a 
koordinációkon a képviselők, a településfejlesztési bizottság elnöke részt 
vehetnek. 
 
Bere Károly alpolgármester: Nem erre gondoltam, hanem az árérték arányra. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Ne 100 ember jöjjön be, hanem képviseljék a 
lakossági véleményeket.  
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Imre Edit: A víziközmű társulat önálló jogi személyiséggel rendelkező társaság, 
de nem zárkózunk el attól, hogy tájékoztassuk a testületet. A havi 
rendszerességet soknak tartom, de időközönként, amikor úgy is erről tárgyal a 
testület lehet egy anyagot készíteni amiből látják, hogyan alakulnak a 
befizetések. Alpolgármester említette a háromhavonkénti behajtást. A társulat 
többször szokott küldeni évente fizetési felszólítást a nem fizetőknek, de ezt 
általában nem szokták a lakosok komolyan venni. Az a hatásos ha az adócsoport 
küldi ki a fizetési felszólítást, az már hatásosabb.  
 
Bere Károly alpolgármester: Azért gondoltam a három hónapra, mert 6 ezer 
forint elmaradást könnyebben be tud valaki fizetni anélkül, hogy egyúttal már 
segélyt is kérjen.  
 
Imre Edit: A háromhavonkénti kimutatás már indokoltabb és egy idő után úgy is 
lehet látni, hogy kik a notórius nem fizetők. A bevételek és kiadások alakulásáról 
is készítek egy tájékoztatást, amikor a képviselő-testület igényli.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az se jó, ha túl sűrűn mennek a felszólítások, mert 
akkor meg lehet még azért sem fizeti be. De egy éven belül be fogjuk hajtani a 
tartozásokat, háromhavonta történő figyelmeztetéssel. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Amikor a víziközmű átadja a tartozást letiltásra, mi is 
először felszólítjuk az adóst és megbeszéljük vele, hogy mikor tudná befizetni, a 
letiltás a végső eset. Ha kapunk negyedévente listát, akkor intézzük 
folyamatosan. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mindent megtesz a társulat és a hivatali apparátus, 
hogy behajtsuk a tartozást. Mindenki szeretné, hogy a lakosokat kevésbe 
terheljük, de az önkormányzat fizetőképessége is megmaradjon. A KÖVITE Kft-
nél hozzáértő emberek vannak, a víziközmű intéző bizottsága és az ellenőrző 
bizottsága is hatékonyan dolgozik, összefogással sikerrel fogunk járni. Jövő 
ilyenkor már lesz látszatja és a lakosok is jobban elfogadják, hogy fizetni kell.  
Szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
Elsőként az 1. számú határozati javaslatot szavaztatom. (felolvassa) 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 
nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
162/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető 
kezességet vállal a Füzesgyarmati Víziközmű Társulat által 8 éves lejáratra 
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felveendő 390.000.000.-Ft, azaz Háromszázkilencvenmillió forint összegű 
hitel és kamatainak visszafizetésére. Ezen túlmenően vállalja a futamidő 
alatt a Társulatot terhelő hitelkamat érdekeltségi hozzájárulással nem 
fedezett részének megfizetését. 
Felhatalmazza a polgármestert a Viziközmű Társulattal a közös beruházás 
költségeinek viselésére vonatkozó megállapodások aláírására. 

 
        Határidő: azonnal 
        Felelős:   Várkonyi Imre polgármester 
 
Várkonyi Imre polgármester: Szavaztatom a 2. számú határozati javaslatot.  
(felolvassa) 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  
163/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a 162/2009. (VIII. 24.)Kt. határozatban szereplő hitelfelvétellel járó 
kötelezettségvállalása megfelel az 1990.évi LXV. törvény 88. § /2/ 
bekezdésében foglalt előírásoknak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: Szavazásra bocsátom a 3. számú határozati 
javaslatot. (felolvassa)  Aki elfogadja 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  
164/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0120 azonosítószámú pályázattal 
megvalósítandó szennyvíz elvezető rendszer bővítése és  szennyvíztisztító 
kapacitás bővítése beruházás során az általános forgalmi adó 
visszaigénylésére jogosult, ugyanis  az elkészült beruházást adóköteles 
tevékenység  keretében  fogja hasznosítani, használatáért bérleti díjat fog az 
üzemeltetőtől kérni. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   Várkonyi Imre polgármester 
 
Várkonyi Imre polgármester: Szavazásra bocsátom a 4. számú határozati 
javaslatot. (felolvassa)  Aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3 
nem szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el. 
 

H A T Á R O Z A T  
165/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el azt 
a határozati javaslatot, hogy a szennyvízberuházás üzembe helyezésétől 
számított öt éven belül csatornadíj állami támogatásra nem tart igényt. 
 

Bere Károly alpolgármester: Nem jó a megfogalmazás.  
 
Imre Edit: Ha ez a határozati javaslat nincs elfogadva… 
 
Várkonyi Imre polgármester: Akkor az összes többi (hangzavar) 
 
Imre Edit: Így a 70 %-os hitelkamat támogatást a társulat nem tudja 
igénybevenni.  
 
Bere Károly alpolgármester: De azt még most nem akarjuk igénybe venni. Azt a 
döntést később is meg lehet hozni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem lehet később meghozni, mert akkor nincs 
meg a hitelígérvény.  
 
Bere Károly alpolgármester: Úgy értelmezem, hogy a csatornadíj támogatást 
lemondtuk, a működtető vízművel nem tudunk majd megállapodni a 
kedvezmény csatornadíjra. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A csatornadíj nagyságát ez nem fogja horribilis 
mértékben érinteni. Ha a rákötések száma meglesz, kevesebb lesz az önköltség. 
Már nincs szolidaritás, az önköltséget kell fizetni. 2011. végéig, ha nem lesz 
kész a szennyvízcsatorna, akkor ötször annyiba fog kerülni. 
 
Bere Károly alpolgármester: Fogalmazzuk meg úgy a határozati javaslatot, hogy 
állami csatornadíj kedvezményt nem veszünk igénybe. (hangzavar) 
 
Botlik Tiborné jegyző: Kérdezem Imre Edittől, hogy ezt meg lehet így 
fogalmazni? 
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Imre Edit: Gondolom nem fognak belekötni. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Máshonnan honnan igényelhetnénk támogatást? Csak az 
államtól.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az előző határozati javaslatot a következő 
módosítással terjesztem elő: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kinyilatkozza, hogy a szennycsatorna üzembe helyezésétől számított öt 
éven belül csatornadíj állami támogatásra nem tart igényt. Aki ezzel egyetért 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
166/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a szennyvízberuházás üzembe helyezésétől számított öt éven belül 
csatornadíj állami támogatásra nem tart igényt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Várkonyi Imre polgármester 
 

 
Várkonyi Imre polgármester: A mai rendkívüli ülést lezárnám. Van-e valakinek 
bejelentése? 
 
Vida Imre képviselő: Tavaly szeptemberben volt egy bizottsági döntés arra 
vonatkozóan, hogy a még nem született gyermek esetében, ha elérte a 91 napos 
magzati kort, akkor adjunk tankönyv támogatást. Egy-két családot érintene. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem tudom, hogy a szociális bizottság tudja-e, 
hogy kinek van ilyen jogosultsága? Ha kimaradt valaki, és jogosult rá ilyen 
módon, azt lehet korrigálni, ha beadja pótlólag.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A védőnők tájékoztatása szerint 3 család van, de akinek 
iskoláskorú a meglévő két gyermeke egy van, hogy elérte a magzati kor a 91 
napot. Jeleztük az intézményvezetőnek és meg fogja kapni az a család, attól 
függetlenül, hogy nem alkottunk rá rendeletet.  
 
Ibrányi Éva képviselő: A Vida Imre képviselő úr határozati javaslatáról 
döntsünk most. Már tavaly szeptemberben beadta ezt a javaslatot, a szociális 
bizottság támogatta is, de nem döntött a képviselő-testület róla.  
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Várkonyi Imre polgármester: A sok határozati javaslat között valószínű elmaradt 
a megszavazása. Aki egyetért a Vida Imre képviselő úr javaslatával, hogy a 
születendő gyermek után is meg lehessen ítélni a tankkönyv-támogatást… A  
védőnők segítségét kell kérni a beiskolázási támogatás odaítélése előtt, mert 
erről nincs információnk.  
 
Vida Imre képviselő: Három gyerek esetén – ha a harmadik gyerek betölti a 91. 
napos magzati kort – adókedvezményt lehet igénybe venni. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ez már megszűnt.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: A határozati javaslatban úgy szerepel, hogy  2009-
ben visszamenő hatállyal adja a képviselő-testület, meddig visszamenőleg? 
 
Vida Imre képviselő: 2009-2010-es tanévben.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Az még nem visszamenőleg lesz. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A határozati javaslat úgy szól, hogy a tankönyv-
támogatási rendszerre vonatkozó helyi szabályozást úgy módosítja a képviselő-
testület, hogy a meg nem született, de szeptember 1-ig a  91. napos magzati kort 
már elért gyermeket is figyelembe kell venni a támogatás megítélésekor.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Nem lesz jó a szeptember 1., mert a tankkönyv 
támogatásról már májusban dönt az iskola, de a tényleges támogatásról akkor 
dönt, amikor a tankönyvek megérkeznek. Legalább augusztus 1-jéig be kellene 
tölteni a 91. napos magzati kort. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A támogatás a mai nappal lenne hatályos a 2009-
2010-es tanévben visszavonásig. Aki ezzel 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  
167/2009. (VIII. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tankönyv-
támogatási rendszerre vonatkozó helyi szabályozást úgy egészíti ki, hogy a 
tárgyévi felmérést követően, augusztus 1-ig megszületett és a meg nem 
született 91. napos magzati kort már elért gyermek is figyelembe vehető 
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legyen a támogatás megítélésekor. A támogatás a 2009/2010. tanévre 
vonatkozóan már érvényes, majd visszavonásig alkalmazni kell. 
 
Megbízza a jegyzőt és a helyi oktatási intézmény vezetőjét, hogy a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 
       Felelős: Botlik Tiborné jegyző, Bánfi Attila intézményvezető 
        Határidő: azonnal 
 
Vida Imre képviselő: Értesültem róla, hogy a kich-boxosok támogatási kérelmet 
adtak be, van rá lehetőség? 
 
Várkonyi Imre polgármester: A keret már elfogyott, 40 ezer forintot kértek a 
kézművesek, 50 ezret még valamelyik civil szervezet. Fábián Misi kért 
100.000,-Ft-ot, de eleve már 400.000,-Ft-ot kaptak. Azt ígértem neki, hogy 
megnézzük, hogy mennyi maradt még az 500.000,-Ft-ból, illetve milyen 
kiadások várhatóak még, és esetleg 50-60 ezer forintra számíthat az egyesület. 
40.000,-Ft-ot kapnak máshonnan, ha innen még kapnak 60.000,-Ft-ot, akkor 
még 40.000,-Ft-ot kell összeszedniük.  
 
Ibrányi Éva képviselő: Nem lehetne kipótolni a 60.000,-Ft-ot 100.000 ezerre, 
világbajnokságra megy egyik sportolójuk.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Utánpótlás Európa bajnokságra megy.   
 
Ibrányi Éva képviselő: Ha nem lesz pénz nem tud kimenni. Ugyanúgy viszi a 
hírünket, mint bárki más.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Meg fogom nézni, hogy mennyi pénz van még az 
500.000,-Ft-os keretből. Meg lesz oldva. 
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Ki menne a bajnokságra? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mata Zoli.  
 
Ibrányi Éva képviselő: Eddig is igyekeztünk, hogy aki Füzesgyarmatot képviseli 
egy nívós rendezvényen azt támogassuk.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Meglesz a 100.000,-Ft. 
 
Vida Imre képviselő: Tavaly nem kértek támogatást és nem is tudott kimenni az 
egyik sportolójuk pénzhiány miatt a bajnokságra.  
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Várkonyi Imre polgármester: Tavaly kevesebbet is kaptak, de miért nem szóltak. 
De garantálom, hogy ki fog menni, a pénzhiány nem lehet akadály. Megoldjuk.  
Van-e még bejelentés? Mivel nincs, a mai ülést bezárom, megköszönöm a 
megjelenést.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Várkonyi Imre    Botlik Tiborné 
 polgármester        jegyző 

 
 
 
 


