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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. március 11-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, Herczegné Fehér Mónika képviselő, Ibrányi 
Éva képviselő, Laskai András képviselő, Markovitsné 
Bischof Éva képviselő, Mészáros Zoltán képviselő, Vida 
Imre képviselő, 

Hiányzik:  Furkó Sándor képviselő, Károlyi Sándorné képviselő, Koncz 
Imre képviselő, 

 
További jelenlévők: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné szociális csoportvezető, Csák 
István műszaki csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser, Földi Mihály 
oktatási-, kulturális és sportbizottság tagja 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 

 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 
jelen van 10 képviselő, az ülés határozatképes, a mai rendkívüli ülést 
megnyitom.  
Javaslom, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendeket tárgyaljuk meg. Van-e 
valakinek más javaslata? 
 

 



Botlik Tiborné jegyző: A napirendek között nem szerepel, de már kiküldtük a 
szavazatszámláló bizottság tagjaira és a választási bizottság tagjaira szóló 
javaslatot, ezért kérném azt is felvenni a napirendek közzé.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Úgy gondoltam, hogy a bejelentések között fogjuk 
tárgyalni. 
(Megérkezett Bere Katalin képviselő, jelen van 11 fő szavazásra jogosult.)  
Aki elfogadásra javasolja a meghívóban szereplő napirendeket, kérem jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendeket elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
36/2010. (III. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. március 
11-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ A Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös 

földgázbeszerzéshez való csatlakozáshoz döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
2./  Az „Egészségügyi fekvő- és járó-szakellátási intézmények” infrastrukturális 

fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítésére pályázat 
benyújtásáról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
3./ Bejelentések 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

Első napirend 
 

 A Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös 
földgázbeszerzéshez való csatlakozáshoz döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester: Korábban – a megyejárás alkalmával is felmerült 
már – a közös földgázbeszerzés kérdése. Hogy tovább lehessen lépni ebben a 
dologban szükséges a szindikátusi szerződéstervezetet jóváhagyása a képviselő-
testület részéről. Egy éves időszakra vonatkozik a csatlakozás. Megadom a szót 
Csák Zsolt városmenedzsernek az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 



Csák Zsolt városmenedzser: Kiegészítésem nincs, azt viszont szeretném 
elmondani, hogy meg kell határoznunk a jövő évi gázfogyasztást, ami nagyon 
nehéz feladat jelenleg. Most épül az új óvoda, amiről nem tudjuk, hogy mennyi 
lesz a gázfogyasztása, két óvodát ezzel egy időben bezárunk. A bölcsődét 
áttesszük a Mátyás utcára, vagy nem még ezt sem tudjuk. Így nehéz 
meghatározni a fogyasztást. Most készítenünk kellett egy felmérést, de nincs rá 
garancia, hogy a valós adatokat tartalmazza. Főként, hogy azt sem lehet tudni, 
hogy mennyire lesz hideg a tél, mennyire kell fűteni. A szerződés a mennyiséget 
konkrétan meghatározza, ha ettől eltérünk jelentősen, akkor az a többlet 
mennyiség, vagy kevesebb, amit fogyasztunk, a későbbiekben nem biztos, hogy 
ez a beszerzés nekünk előnyt jelent.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Korábban már volt egy olyan határozatunk, hogy 
támogatjuk a közös beszerzést, most a szindikátusi szerződés-tervezete kellene 
elfogadni a képviselő-testületnek. Biztos nem könnyű a technikai feltétel, de 
most arról van szó…. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Annyival kiegészíteném Csák Zsoltot, 
hogy ha kevesebbet fogyasztunk, akkor is ki kell fizetni a lekötött mennyiséget 
és ha többet fogyasztunk akkor is. Ez az új cég még nem számlázott, nem tudjuk 
hogy valóban takarítottunk meg valamennyit, vagy nem takarítottunk meg 
semmit.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem egyszerű a feladat, de már elindult a 
folyamat, javaslom a határozati javaslatot megszavazni. Mivel nincs kérdés, 
hozzászólás, ezért kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen 
szavazattal – egyhangúlag elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
37/2010. (III. 11.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
csatlakozási szándékát a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával 
létrejövő – 2010. július 1-től 2011. június 31-ig tartó időszakra vonatkozó –  
közös földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz. 
 
Jóváhagyja az előterjesztett szindikátusi szerződéstervezetet. 
 
Felhatalmazza Várkonyi Imre polgármestert, hogy a szindikátusi szerződést 
aláírja és a közös földgáz beszerzése ügyében eljárjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 



Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 
Ibrányi Éva képviselő: Az anyagban van egy olyan mondat, hogy szükséges egy 
szakmai kapcsolattartót is megjelölni, aki a folyamatot a későbbiekben 
végigkíséri. Javaslom ezzel megbízni Vida Imre képviselő urat, mivel ő két 
szakbizottságnak is tagja. Kompetensen tudná képviselni az önkormányzat 
érdekeit.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nincs ellene kifogásom, csak van úgy, hogy 
délelőtt ideküldenek egy a papírt, hogy kettőre küldjük vissza, ezért kell hivatali 
dolgozónak ezzel foglalkozni. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A polgármesteri hivatal részéről legyen Csák Zsolt 
városmenedzser, és Vida Imre képviselő úr.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki elfogadja ezt a javaslatot jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
38/2010. (III. 11.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságával létrejövő közös 
földgázbeszerzéssel kapcsolatos szakmai kapcsolattartó az önkormányzat 
részéről Vida Imre önkormányzati képviselő és Csák Zsolt városmenedzser. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 

 
Második napirend 

 
        Az „Egészségügyi fekvő- és járó-szakellátási intézmények” 

infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás 
kiegészítésére pályázat benyújtásáról döntés 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
Várkonyi Imre polgármester: Jó egy egymillió forint megszerzéséről lenne szó, 
ami kiegészítené a saját erőt. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény nem 
hangzott el kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot kézfelnyújtással 
jelezze. 



Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
39/2010. (III. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 
Minisztérium 8/2010. (II. 26.)ÖM rendelet által kiírt „Önkormányzatok és 
jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2010. évi támogatására” pályázatot nyújt be. 
A vonatkozó 8/2010 (II.26.)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:    39/2010. (III. 11.)Kt.hat. 

 
c) a tervezett fejlesztés 

       ca) pontos megnevezése: „Füzesgyarmat Egészségügyi Központ felújítása 
és teljes körű akadálymentesítése”  

    (Kódszám: DAOP-4.1.1/A-2008-0003) 
 
       cb) a pályázat összköltsége: bruttó 41 570 172 Ft 
a pályázathoz szükséges, az önkormányzat által vállalt önerő: bruttó 2 078 509 

 
       cc) pénzügyi ütemezése: pénzügyi ütemezését a mellékelt táblázat 

tartalmazza, Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
és VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft. között létrejött 
Támogatási Szerződés alapján. 

 
       cd) pénzügyi forrásainak összetétele, éves ütemezése: 
 a pénzügyi forrást teljes egészében az 

önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendelete tartalmazza. 
 
Pénzügyi forrásainak összetétele: 

Forrás Elszámolható 
(Ft) 

2010 év 

Nem 
elszámolható 

(Ft) 

 
Összesen 

(Ft) 

 
% 

I. saját forrás 2 078 509  2 078 509 5,00 % 
I/1. a támogatást 
igénylő 

- 
 
- 

 
- 

 
- 



hozzájárulása 
I/2. partnerek 
hozzájárulása 

- - - - 

I/ 3. bankhitel, 
kötvénykibocsátás 

- - - - 

I/4. egyéb saját 
forrás: … 

- - - - 

4 157 017 - 4 157 017 10 % 
III. a támogatási 
konstrukció 
keretében igényelt 
támogatás (EU és 
hazai megbontva) 

35 334 646 - 35 334 646  85 % 

Összesen 41 570 172 0 41 570 172 100,00 % 
 

d) a források biztosításnak vállalt módja: 
 a forrásokat teljes egészében a 2010. évi  költségvetési 

rendelet biztosítja. 
  
 Források biztosításainak vállalt módja: 
  

Forrás Elszámolható 
(Ft) 

Nem 
elszámolható 

(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

 
% 

I. saját forrás 2 078 509 - 2 078 509 5,00 % 
I/1. a támogatást 

igénylő 
hozzájárulás
a 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

I/2. partnerek 
hozzájárulás
a 

- - - - 

I/ 3. bankhitel, 
kötvénykibo
csátás 

- - - - 

I/4. egyéb saját 
forrás: … 

- - - - 

4 157 017 - 85 % 
III. a támogatási 

konstrukció 
keretében 
igényelt 
támogatás 
(EU és hazai 
megbontva)  

35 334 646 - 

39 491 663 

10 % 

Összesen 41 570 172 0 41 570 172 100,00 % 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 
A pályázat beadási határideje: 2010. október 01. 



 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
 

Harmadik napirend  
 
Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester: A választáson közreműködő szavazatszámláló 
bizottság tagjait kell a képviselő-testületnek megválasztani. A jelöltek közül 
többen már eddig is részt vettek a bizottság munkájában. Közös egyeztetés volt 
a tagok személyével kapcsolatban.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A helyi választási bizottságban nem ifj. Balog László a 
javasolt póttag, hanem az idősebb, aki már korábban a Vadászháznál volt a 
szavazatszámláló bizottság elnöke.  
 
Herczegné Fehér Mónika képviselő: A 3. sz. szavazókörben az idősebb Koós 
Istvánné a javasolt személy, nem az ifjabb? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az idősebbről van szó, aki már évek óta ellátja ezt 
a feladatot és mindenki ismeri Marikát. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Májusban küldjük az értesítéseket és ha igény lesz rá, a 
helyi választási bizottság fogja kiírni a választást.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem használja az idősebbek Koós Istvánné, hogy 
idősebb… 
 
Herczegné Fehér Mónika: Marcsi sem használja, hogy ifjabb, ezt csak azért 
mondtam… 
 
Várkonyi Imre polgármester: A lakcímnél feltüntetjük a pontos címet, hogy 
Béke utca 1. szám melyik lépcsőház, hányas ajtó. Így lehet azonosítani.  
 
Herczegné Fehér Mónika képviselő: Nincs jelentősége, mert tudjuk, hogy kiről 
van szó.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Van-e még észrevétel?  
 
Ibrányi Éva képviselő: Miért van a Mátyás utcán 5 tag? 
 



Botlik Tiborné jegyző: Ki kell jelölni egy szavazókört, ahol igazolással lehet 
szavazni és ez nálunk a Mátyás utcán van, itt kötelező 5 választott tag. Korábban 
a központi iskolánál volt. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás kérem, hogy 
aki az előterjesztés szerint – a kiegészítéssel együtt – elfogadja a javaslatot 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
40/2010. (III. 11.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az 
alábbi tagokat és póttagokat választotta meg a településen működő 
szavazatszámláló bizottságokba, a kisebbségi önkormányzati képviselők 
választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságba, valamint a helyi 
választási bizottságba:  

 

01. szavazókör 
KLAPKA UTCAI ÓVODA  (Klapka u. 34.) 
 
1. Csabafi Mátyásné    Füzesgyarmat, Ady E. u. 72. 
2. Mile Csaba     Füzesgyarmat, Szabolcs u. 7. 
3. Fábián József Imréné   Füzesgyarmat, Somogyi B. u. 5. 

 
02. szavazókör 
VADÁSZHÁZ (Széchenyi u. 6.) 
 
1. Weigert Mihályné   Füzesgyarmat, Baross u. 4/a 
2. Blaskovics Sándorné   Füzesgyarmat, Toldi u. 10. 
3. Derbák Imréné    Füzesgyarmat, Ady E. u. 56. 
 
03. szavazókör 
KÖZPONTI ISKOLA (Széchenyi u. 2.) 
 
1. Koós Istvánné    Füzesgyarmat, Béke u. 1. 
2. Bucsi Mihályné                       Füzesgyarmat, Béke u. 1. 
3. Dr.Nyilas Csaba              Füzesgyarmat, Áchim A. u. 22. 

 
04. szavazókör 
RAJK L. UTCAI ISKOLA (Rajk L. u. 12.) 



 
1. Báthoriné Gyáni Magdolna   Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. 
2. Pengő Anikó     Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. 
3. Lévainé Homoki Éva    Füzesgyarmat, Kont u. 2. 
 
05. szavazókör 
MÁTYÁS UTCAI ÓVODA (Mátyás u. 29.) 

 
1. Gergely Józsefné              Füzesgyarmat, Kinizsi u. 23. 
2. Nemesné Kiss Ildikó   Füzesgyarmat, Kisfaludy u. 11. 
3.  Homoki Dóra    Füzesgyarmat, Simonyi u. 5. 
4. Földi Emma             Füzesgyarmat, Bethlen u. 23. 
5. Furkóné Nagy Izabella                     Füzesgyarmat, Batthyány u. 9. 
 
06. szavazókör 
K É P T Á R  (Kossuth u. 67.) 
 
1. Szabó Éva                Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/a.  
2. Bujdosó Sándorné   Füzesgyarmat, Kossuth u. 94. 
3. Árva Erika     Füzesgyarmat, Mikes u. 4. 
 
07. szavazókör 
GÉPÁLLOMÁSI ISKOLA (Kossuth u. 89.) 
 
1. Rácz Andrea            Füzesgyarmat, Kossuth u. 41. 
2. Tóthné Nagy Ilona          Füzesgyarmat, Dobó u. 58. 
3. Bercziné Vári Eszter           Füzesgyarmat, Május 1. u. 43. 
 
800.  szavazókör (kisebbségi önkormányzati képviselők választásán közreműködő 
szavazatszámláló bizottság) 
 
1. Fekete János    Füzesgyarmat, Dugonics u. 2. 
2. Csenkeiné Tótka Anikó            Füzesgyarmat, Széchenyi u. 40. 
3. Kiss Lajosné    Füzesgyarmat, Széchenyi u. 37/A. 
4. Galambos Jánosné Vostenák Melinda  Füzesgyarmat, Dugonics u. 11. 
5. Tóthné Gubicskó Hajnalka  Füzesgyarmat, Kont u. 16. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



Szavazatszámláló Bizottság póttagok: 
 
1. Varga Lajosné    Füzesgyarmat, Dobó u. 56. 
2. Ibrányiné Tóth Babett                   Füzesgyarmat, Ady E. u. 42. 
3. Oláh Klára     Füzesgyarmat, József A. u. 22. 
3. Bujdosó Károlyné   Füzesgyarmat, Kossuth u. 100. 
5. Szabó Zoltánné                             Füzesgyarmat, Achim utca 14. 
6. Lázárné Tóth Mónika                Füzesgyarmat, Sas utca 6. 
7. Kovácsné Komócsin Ilona            Füzesgyarmat, Kossuth u. 110/a. 
8. Ecsedi Józsefné    Füzesgyarmat, Körösi Cs. S. u. 9. 
 
 
Helyi Választási Bizottság: 
l.  Földi László                            Füzesgyarmat, Mátyás utca 2/A 
2. Patainé Tóth Annamária         Füzesgyarmat, Kont u. 7. 
3. Pál Lajos   Füzesgyarmat, Petőfi tér 5. 
Póttag: Balog László   Füzesgyarmat, Ady E. u. 9. 
             Gubicskó Mártonné        Füzesgyarmat, Sas utca 16. 
             Makra Józsefné               Füzesgyarmat, Széchenyi utca 75. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse a 
képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2010. március 17. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester: Van-e közérdekű bejelentés? 
 
Bere Károly alpolgármester: Az önkormányzat kezességvállalására nem lesz 
szükség, mert a mai napon megérkezett a támogatási összeg, amit ki is fizettünk 
a dolgozóknak.  
 
Laskai András képviselő: A dolgozók, hogy vették, hogy megkapták a pénzt? 
 
Bere Károly alpolgármester: Haragszanak ránk, mert az adó sokat elvitt belőle. 
Amit kaptunk pénzt, felét egyből utaltuk vissza az adóba és járulékokba.  
 
Vida Imre képviselő: Volt egy adóváltozás, meg egybe kapták meg a pénzt és 
ezért sokat levontak belőle. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Viszont szeptemberig megkapták a pénzüket és 
mellette még tevékenykedhet.  
 



Laskai András képviselő: Az országban hány milliárd forint történhetett ilyen 
címen most kifizetésre? 
 
Bere Károly alpolgármester: Úgy lett volna a logikus, ha augusztusig marad 
minden ahogy volt, augusztusban lejárt volna a szerződésük és nem kell fizetni 
semmit. Nagyon nagy káosz van ezen a területen.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszönjük alpolgármester úrnak, hogy közölte 
velünk a hírt, ami kritikaként elhangzott azzal nem lehet vitatkozni.  
Március 15-én ünnepi ülés 9-kor, városi ünnepség, 25-én lesz a testületi ülés. 
Elvileg lesz egy rendkívüli ülés is valamikor a szennyvizes téma miatt, de nehéz 
az időpontot egyeztetni a több szakértő miatt. Lehet belecsúszunk a rendes 
testületi ülés hetébe is, ezért egy településfejlesztési és környezetvédelmi 
bizottság ülésén fogjuk tárgyalni. 
 
Bere Károly alpolgármester: A rendes testületi ülésen nem lehet? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Félő, hogy hosszúra nyúlna az ülés és vidéki 
előadók esetén kellemetlen lenne. 4-5 órakor nem is kezdhetünk, mivel 
figyelembe kell venni, hogy Pestről is fognak jönni. Mivel nincs több bejelentés, 
a rendkívüli ülést bezárom. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Várkonyi Imre                                    Botlik Tiborné  
                       polgármester            jegyző 


