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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a  Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény  

nagytermében, 2009. november 12-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, Károlyi Sándorné képviselő, Laskai 
András képviselő,  Markovitsné Bischof Éva képviselő, 
Mészáros Zoltán képviselő, Vida Imre képviselő,  

Hiányzik: Ibrányi Éva képviselő, Koncz Imre képviselő 
További jelenlévők: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Csák István műszaki 
csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 

 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket. 
Ibrányi Éva képviselő asszony szólt, hogy betegség miatt nem tud jönni, Koncz 
Imre képviselő úr, Markovitsné Bischof Éva képviselő asszony és Bere Katalin 
képviselő asszony valószínű később érkezik. A testület határozatképes, jelen van 
10 fő, az ülést megnyitom.  
Bizottsági ülésen felmerült dolog miatt, illetve új pályázatok miatt hívtam össze 
a rendkívüli ülést, amit így a közmeghallgatás előtt célszerűnek tartottam. Mivel 
fél 6-tól a közbeszerzési bizottságnak is ülésezni kell, ezért addig ezt a 
rendkívüli ülést be kellene fejezni. Aki elfogadja a meghívóban kiközölt 
napirendeket megtárgyalásra kérem jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
256/2009. (XI. 12.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. november 
12-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket fogadta el megtárgyalásra: 
 

1./ „A Macskási bekötőút burkolat megerősítésére” pályázathoz önerő 
átcsoportosításról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 
 

2./ „A Baross-Klapka utca közötti összekötő-gyűjtőút építése” pályázat 
beadásáról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
3./   A LEADER pályázat keretében színpad építésre pályázat beadásáról döntés 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 
 
 

ELSŐ NAPIREND 
 
  „A Macskási bekötőút burkolat megerősítésére” pályázathoz önerő 

átcsoportosításról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
Várkonyi Imre polgármester: Az előterjesztésben azok a számok szerepelnek, 
amik az előző bizottsági ülésen még várhatóak voltak, ehhez képest változás 
van, amiről most osztottuk ki a kivonatot. Megadom a szót Sándor Gyuláné 
pénzügyi irodavezetőnek. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Pályázatot nyújtottunk be a Macskási 
bekötőút burkolatának felújítására, amit megnyertünk, a közbeszerzési eljárás 
megindult a kivitelező kiválasztására és a beérkezett ajánlatok közül, aki a 
legjobb ajánlatot tette összességében, az a vállalkozó a kivitelezésre magasabb 
421.854,-Ft-tal többre tett ajánlatot, mint ami a pályázatban szerepel. Ezért a 
közbeszerzési bizottság nem tudott döntést hozni, mert ehhez a képviselő-
testületnek hozzá kell rendelni az előirányzatot. Korábban született egy olyan 
döntés, hogy 3.474.636,-Ft, 15 %-os önerővel adjuk be a pályázatot és a 
határozatban szerepelt, hogy a pályázati díjat kell fizetni, ami a támogatási 
összeg 2.5 %-a, ami 492.240,-Ft. Tehát a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz 
kérjük, hogy a most kiosztott határozati javaslat szerint változna meg a pályázat 
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pénzügyi feltétele. Amennyivel többre tett ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft., 
magasabbat, mint a 17.157.600,-Ft,  421.854,-Ft-tal ezzel  megnövekedne az 
építmény átalakítására szánt összeg. De mivel megnyertük a pályázatot és a 
pályázati díj összegét bele lehet számolni a pályázatba, ezért ez az összeg 
rendelkezésre áll, lenne fedezet arra, hogy a vállalkozó által tett magasabb árat 
ki tudjuk fizetni. Ez a határozati javaslat arra szolgál, hogy  ha a támogatási 
szerződést mégis módosítani kell, akkor polgármester úr a határozat alapján 
aláírhassa.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Tehát az eredeti határozat bizonyos fokú 
megváltoztatásáról van szó, ami végül az önkormányzatnak nem került több 
pénzébe. A pályázati díj most már el van törölve, ez zavart be egy kicsit.  Aki 
elfogadja a határozati javaslatot kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
257/2009. (XI. 12.)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: 23.513.297,-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:   18.928.776,-Ft 
ÁFA költség 25 %:            4.584.521,-Ft 
Az igényelt támogatás összege 85 %:   19.627.726,-Ft 
Szükséges önerő 15 %:                     3.885.571,-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 (490.693.- Ft) – a 2009. 
évi költségvetésében biztosítja.    
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A pályázat beadási határideje: 2009. június 02. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 
 

MÁSODIK NAPIREND  
 
       A Baross-Klapka utca közötti összekötő-gyűjtőút építése pályázat 

beadásáról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
Várkonyi Imre polgármester: A számok fölötti 3. sorban a 2011. véletlenül 
került bele a határozatba, azt ki kell húzni. A megvalósítás húzódhat át 2011-re. 
Most jöttek meg a számok, most tudták a kollégák összeállítani. Az önerő 
biztosítása a jövő évet érinti. Évtizedek óta fennálló probléma ennek az útnak a 
megépítése, - körforgalommal, kerékpárúttal – most válhatna valóra ezzel a 
pályázattal. Ennyi önerőt ennek a megvalósítása érdekében véleményem szerint 
fel kell vállalni.  
 
Vida Imre képviselő: Mennyi az önerő 2009-ben? 
 
Várkonyi Imre polgármester: 2009-ben eddig a tervezési költségek merültek fel, 
a kisajátítás miatti költségek. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Tervezési költség nettó 1.900 ezer forint 
volt, + a megvásárolt ingatlanok értéke, valamint ha még ebben az évben kiadják 
az engedélyeket az engedélyezési eljárás díja fog jelentkezni.  
 
Várkonyi Imre polgármester: De ez az idei évi költségvetésben már be volt 
tervezve ha jól tudom a céltartalékba. A kisajátításokat helyettesítő adásvételről 
a képviselő-testület minden esetben döntött,  Baksáék, Kozákék esetében külön-
külön, erre rendelkezésre állt a keret. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Mivel a pályázatot most adjuk még be nem 
ismert az önerő pontos összege, február 22-éig fognak benne dönteni. Tehát 
mindenképpen jövőre fog jelentkezni a visszaigénylése a támogatásnak, ha 
megnyerjük.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Vida Imre képviselő úr elfogadja a választ? 
 



 5 

Vida Imre képviselő: Mivel a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság sem 
tárgyalta ezt a napirendet, ezért nem fogom megszavazni, de a választ 
elfogadom. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Meddig van a beadási határidő? 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Holnap be kell adni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Rajta van egyébként a határozati javaslaton a 
beadási határidő. Nem én találom ki, hogy ennyire rövid határidő áll 
rendelkezésre és nem tudják megtárgyalni a bizottságok. Most is három ülés lesz 
egymás után, a kollégák már szinte éjjel-nappal dolgoznak, hogy készen 
legyenek a pályázatokkal határidőre. 
 
Bere Károly alpolgármester: Egyáltalán nem tárgyalta a településfejlesztési 
bizottság? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Többször is tárgyalták már. 
 
Bere Károly alpolgármester: Nem hasonlít egymásra az eddig megtárgyalt és a 
mostani előterjesztés? 
 
Vida Imre településfejlesztési bizottság elnöke: Csak hasonlít. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A településfejlesztési bizottság kérte, hogy 
körforgalmat tervezzenek, a kerékpárutat ők kérték, az is benne van a tervben. 
 
Vida Imre képviselő: Csak egy 30 éves projektről nem 3 perc alatt kellene 
dönteni, ezért tartózkodni fogok a szavazástól.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Most jött meg a terv, előbb nem lehetett tárgyalni, 
de többször tárgyalta a pénzügyi és a településfejlesztési bizottság is, szakmailag 
megnézték, ami felvetődött kérés bele lett tervezve. De még a végleges beadásig 
lehet rajta változtatni, de hogy elinduljon, ahhoz be kell adni a pályázatot. 
 
Laskai András képviselő: Egyetértek vele, hogy ezt az útátvágást, ezt a 
korrekciót meg kell csinálni. Csak azt nem tudom, hogy miért kerül 250 
millióba? Párszáz méterről van csak szó. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: 565 méter összesen, az új útszakasz 365 
méter, a körforgalom, a 127 méter kerékpárút, 365 méter járda, 200 méter 
hosszú, 4 méter széles útfelújítás a Bethlen utcán, mert a rávezető útnak…. 
hangzavar  
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Várkonyi Imre polgármester: A Bethlen utcai szakaszt azért kell felújítani, mert 
ez előírás. A körforgalmat, a kerékpárutat, járdát a bizottsági javaslatok alapján 
tervezték be a tervezők – amit állítólag nem tárgyalt meg a bizottság – és ez 
mind megdrágítja a beruházást. Ezek után szavazásra bocsátom, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, hogy adjuk be a pályázatot az útépítésre kézfelnyújtással 
jelezze. (A napirend tárgyalása közben megérkezett Bere Katalin képviselő 
asszony, így jelen van 11 fő) 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
258/2009. (XI. 12.)Kt. hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi 
Operatív Program keretén belül az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Dél-Alföldi Operatív 
Program keretében (Kódszám: DAOP-2009-3.1.1/B) ’Önkormányzati 
tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására’ elnevezésű pályázati 
felhívásra  

„BAROSS-KLAPKA UTCA KÖZÖTTI ÖSSZEKÖTŐ-GYŰJTŐÚT ÉPÍTÉSE” 

elnevezéssel pályázatot nyújt be. 
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 
2010. évben megvalósítja. 
A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2009-2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A fenti keret terhére kiírt 2009. évi pályázatra az önkormányzat az alábbiak 
szerint nyújt be pályázatot: 
A beruházás teljes pénzigénye bruttó: 250.325.000.-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:   202.700.000.-Ft 
ÁFA költség 25 %:                             47.625.000.-Ft 
Az igényelt támogatás összege 90 %:   225.292.500.-Ft 
Szükséges önerő 10 %:            25.032.500.-Ft 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
 
A pályázat beadási határideje: 2009. november 15. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
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HARMADIK NAPIREND  
 

A LEADER pályázat keretében színpad építésre pályázat beadásáról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 

 
Várkonyi Imre polgármester: Az előterjesztésben még az szerepel, hogy 
Körösladánnyal együtt adjuk be a pályázatot, de tegnap délután szóltak, hogy 
csak nem társulnak. Ha közösen pályázunk nagyobb lett volna az esély, de a 
közösködés nem mindig előnyös és ha a civilekkel megtámogatjuk a pályázatot, 
akkor talán lesz esélyünk nyerni. Átadom a szót Furkóné Nagy Izabellának. 
 
Furkóné Nagy Izabella Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény dolgozója: Tehát Körösladány visszalépett. Kértünk árajánlatot a 
színpadra, a kedvezőbb árajánlat közel 9 millió forint, ennek a nettó összegét 
támogatja a pályázat, tehát az önkormányzatnak az áfát kellene önerőként 
biztosítani, ami kb. 2.210 ezer forint lenne. Ehhez jönne még kb. 16 ezer 
forintos szállítási költség áfa része. Az árajánlattevő budapesti, így onnan még 
haza kell hozni. Ebben az esetben is szoros a határidő, 16-áig postára kell adni a 
pályázatot. A színpad az önkormányzat tulajdona lenne, viszont társulási 
megállapodást írtunk alá a civil szervezetekkel, vállalkozókkal, ez pluszpontot 
jelent az elbírálásnál. Ezután nem kellene színpadbérlésre pénzt kiadni sem a 
művelődési háznak, sem  a civil szervezeteknek. Eddig kölcsönkértünk, de 
hosszútávon ez nem megoldás. Vállalkozó már jelezte, hogy akár bérbe is venné 
a színpadot, ami bevételt jelenthetne számunkra. Elég magas az önrész, de ezért 
kapnánk egy több mint 8 milliós eszközt, ami minden igényt kielégítő lenne.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Illetve áfával 10 milliós értékű. Mennyi a bérleti 
díja egy ilyen nagyságú színpadnak? 
 
Furkóné Nagy Izabella: A Füzesgyarmati Napokra kb. 100.000,-Ft-ért tudnánk 
bérbe venni egy ilyen színpadot. Erre jön még a színpadfedés, fénytechnika, 
hangosítás. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A most meglévő színpadunk magassága sok 
fellépő számára nem felel meg, fel sem lépnek ilyen színpadon. A jövő évi 
költségvetést terhelné és egy-másfél év alatt kitermelné az önrészt.  
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Lehetne olcsóbbat is venni, de azt nem tudnánk 
bérbe adni, mert olyanra nincs igény. Egy nívósabb együttes pedig fel sem lép 
már a meglévő színpadunkon.  
 
Laskai András képviselő: A környező településeken van máshol ilyen színpad? 
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Lévainé Homoki Éva igazgató: Nincs másnak, csak ennél rosszabbak vannak. A 
szeghalmit is csak zárt tértben lehet felállítani, külső környezetben nem 
biztonságos, nem felel meg az előírásoknak.  
 
Károlyi Sándorné képviselő: Fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen színpad 
és vállalni kell egyedül a pályázat beadását Körösladány nélkül is. Ha 
megnyerjük, pedig lehetőséget kell adni, hogy bérbe tudjuk adni. Hol tároljuk, 
ha meglesz? 
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Szintén ezt akartam kérdezni. 
 
Vida Imre képviselő: Miből lesz rá pénz? 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Elemekből állnak, összerakható, egy kamionnal 
elszállítható. 
 
Mészáros Zoltán képviselő: Van-e tető része? 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Nincs. A hang- és fénytechnikát béreljük és a 
fénytechnikával együtt hozzák a fedést.  
 
Laskai András képviselő: Mi kerül egy színpadban 8 millió forintba? Azt 
gondoltam ebben már a váz, a tető is benne van.   
 
Hangzavar 
 
Várkonyi Imre polgármester: Meddig kell beadni? Nem lesz később rá 
lehetőség?  
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: November 16-áig kell beadni, később nincs 
beadási lehetőség. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ha nem lesz rá pénz, még mindig vissza lehet mondani a 
pályázatot. 
 
Bere Károly alpolgármester: Más pályázat nem lesz a LEADER-hez csak ez az 
egy? Öt-hat támogatási cím van. Szó volt a turisztikai programról is. 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Lesz még pályázat beadva, csak ahhoz nem kell 
testületi döntés, a népdalkör is pályázni fog.  
 
Bere Károly alpolgármester: Október 30. volt az első beadási határidő, utána lett 
meghosszabbítva, már előbb tudhattuk volna, hogy lesz ilyen pályázat beadva.  
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Lévainé Homoki Éva igazgató: Sokat gondolkodtunk rajta, hogy érdemes-e 
beadni, azért került most a képviselő-testület elé.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ha beadjuk és megnyerjük és közben kiderül, 
hogy nincs rá pénzünk, akkor vissza lehet mondani. 
 
(Megérkezett Antal Ágnes képviselő asszony, így jelen van 12 fő) 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Hogy fogjuk majd a 
színpadot működetni? Amikor bérbe vesszük, akkor van egy csapat, aki ért 
hozzá. Mi az önkormányzat dolgozóival tudnánk felállíttatni, nem mindegy egy 
ilyen értéket hol tudunk tárolni, kinek, hogyan tudjuk odaadni? Mi történik 
akkor, ha odaadjuk elemenként és úgy állítják össze ahogy akarják, és 
összerakás közben esetleg meghibásodik? Ilyen nagy színpad hány 
rendezvényen kell a városban egy évben? Megéri 2 millió 210 ezer forintot 
befektetni? Ez 22 gyarmatnapnak, 22 évre elegendő lenne, ha 100 ezer a bérleti 
díj. A civileknek viszont elég a rendezvényeire a mostani színpad. Azt viszont 
nem bánom, hogy Körösladány visszalépett, mert nem jó a közösködés ebben az 
esetben, mert nehéz lenne leszabályozni, hogy ki mikor használja.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Elmondták többen a véleményüket, szavazásra 
bocsátom. Aki egyetért vele, hogy beadjuk a LEADER keretében a pályázatot a 
színpad beszerzésre az előterjesztés és a szóbeli kiegészítésben 
megfogalmazottak alapján, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 3 tartózkodás, 2 nem szavazattal 
a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
259/2009. (XI. 12.)Kt. hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a LEADER program keretén 
belül – mobil színpad beszerzésére pályázatot nyújt be. 

A beruházás teljes pénzigénye nettó: 8.903.720,- Ft. 

Áfa-költsége: 2.225.930,- Ft 

A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetén a költségek áfa összegét a 
2009-2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 
 



 10 

A pályázat beadási határideje: 2009. november 16. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: Nem kis pénzről van szó, felmerültek kérdések, 
amire még nem tudjuk a választ, ezért a képviselő-testület még dönthet úgy, 
hogy változtat rajta. A rendkívüli ülést ezzel bezárom. A közbeszerzési bizottság 
fog ülésezni, majd 6 órától a közmeghallgatásra kerül sor. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
   Várkonyi Imre    Botlik Tiborné 

 polgármester         jegyző 


