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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. május 27-én, 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 Katalin képviselő, Bere Károly 
alpolgármester, Furkó Sándor képviselő, Herczegné Fehér 
Mónika képviselő, Ibrányi Éva képviselő, Károlyi Sándorné 
képviselő, Koncz Imre képviselő, Laskai András képviselő, 
Markovitsné Bischof Éva képviselő, Vida Imre képviselő, 

Hiányzik:  Mészáros Zoltán képviselő,  
 
Állandó meghívott: 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, Németi József településfejlesztési és 
környezetgazdálkodási bizottság tagja, Ökrösné Baranyai 
Klára szociális bizottság tagja, Papp Gyula MSZP helyi 
képviselője, Lévainé Homoki Éva igazgató,  

 
Napirendekhez meghívottak: Szalai Zoltán rendőr alezredes, a szeghalmi 

kapitányság vezetője,  Pikó Tamás rendőr őrnagy,  a bűnügyi 
osztály vezetője, Czeglédi Lajos rendőr százados, a 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezetője, 
Laczkó István polgárőr egyesület elnöke, Kovácsné Rábai 
Katalin temetkezési vállalkozó, Szabó Lászlóné 
tagintézmény-vezető, Kiripóczki Istvánné bölcsőde vezetője, 
Blaskovics Sándorné óvodapedagógus, Gergely Józsefné 
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óvodapedagógus, Süveges Róbert üzletvezető, Bio-Sales Bt., 
Nagy Attila Bio-Sales Bt. képviselője, Varga Péter Hotel 
Gara igazgatója 

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, külön köszöntöm a 
napirendekhez meghívottakat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  jelen 
van 12 fő, Koncz Imre képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni, Mészáros 
Zoltán képviselő úr nem jelezte, így valószínű jönni fog. A meghívóban szereplő 
napirendeket javaslom megtárgyalásra. A 9. napirendet, a vállalkozók 
támogatására benyújtott pályázat elbírálását, a 3., 4. számú bejelentést zárt 
ülésen javaslom megtárgyalni az Ötv. adta felhatalmazás alapján. Aki egyetért a 
zárt ülés tartásával, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
zárt ülésre tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
116/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. május 27-
ei zárt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Vállalkozók támogatására benyújtott pályázat elbírálása 
     Előadó: Várkonyi Imre polgármester 
2./ 3. számú bejelentés - fiatal házasok támogatására benyújtott kérelem 

megtárgyalása 
     Előadó: Várkonyi Imre polgármester 
3./ 4. számú bejelentés - kitüntetési javaslatok megtárgyalása 
     Előadó: Várkonyi Imre polgármester 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: Alpolgármester úr javasolta az előző ülésen, hogy 
Farkas Zoltán új országgyűlési képviselő mutatkozzon be, de fontos parlamenti 
munkája miatt nem tudott eljönni. De amint lehetősége lesz rá, el fog jönni. Így 
a második napirenddel kezdjük. Aki elfogadja a napirendeket jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendeket elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
117/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. május 27-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./   Füzesgyarmat közbiztonságának jelenlegi helyzetéről tájékoztatás 
 Előadó: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezető 
 
2./   Beszámoló a temető működéséről 
 Előadó: Kovács György vállalkozó 
 
3./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

értékelése 
Előadó: Fehér László aljegyző, intézményvezetők 

 
4./ A füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2009. évi 

tevékenységükről (különös tekintettel a segélyszállítmányok elosztására) 
Előadó: Szabó Lászlóné tagintézmény-vezető 

 
5./   A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelet módosítása 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
6./   A vízmű vagyonról döntés 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./ A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény Alapító Okiratának és 

Pedagógiai Programjának módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 

 
8./   Vállalkozók támogatására benyújtott pályázat elbírálása (zárt ülésre) 
 Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
9./  Bejelentések 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

Első napirend 
 
 Füzesgyarmat közbiztonságának jelenlegi helyzetéről tájékoztatás 
 Előadó: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezető 
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Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a napirend kapcsán Szalai Zoltán 
rendőr alezredes urat, a szeghalmi kapitányság vezetőjét,  Pikó Tamás rendőr 
őrnagyot,  a bűnügyi osztály vezetőjét és Czeglédi Lajos rendőr századost, a 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezetőjét. Kaptunk egy írásos 
anyagot az utóbbi időszakban felmerülő jelenségekről. Kérem kapitány urat, 
hogy röviden, néhány szóban egészítse ki, hogy a lakosság is tájékozódjon.  
 
Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: A 2010. évi jelenlegi 
közbiztonsági helyzetről kért a képviselő-testület tájékoztatót, kiemelten néhány 
kérdést. 2010. május 18-ig 22 bűncselekményt regisztráltunk. Tavaly ilyenkor 
már 36 volt. Szeghalmon 82, Vésztőn 101, Körösladányban 45, Okányban 38 
bűncselekményt követtek el eddig az időpontig. A kiemelt bűncselekmények 
közül 4 testi sértés volt, 3 lopás, 3 csalás, 3 sikkasztás. Garázdaság, betöréses 
lopás, rablás, önbíráskodás, ami súlyosabb bűncselekmény, nem volt. A 
besurranásos bűncselekményeket az utazó bűnözők szokták többségében 
elkövetni. Általában idős személyeket keresnek meg valamilyen trükkös 
módszerrel és pénzt, vagy ékszert visznek el tőlük. A házalók nagy része román 
állampolgár. El szoktuk küldeni a területről, de az országból nem utasíthatjuk ki 
őket. Azzal keresik meg az embereket, hogy valamilyen terméket adjanak el, sok 
pénzt kérnek érne, mert állításuk szerint ez egy nagyon jó termék. 
Nyereményekkel kecsegtetik az áldozatukat, rábeszélik a vásárlásra, kifigyelik 
honnan vette elő a pénzt és azt is elviszik, nem csak amit az áruért kérnek. Ami 
egyébként sem ér annyit. Az átutazó bűnözők teszik ki az elkövetett bűnesetek 
közel 40 %-át. Ezeket nehéz tetten érni, mert a cselekmény után gyorsan 
eltávoznak. Van, hogy csak másnap, vagy még később veszik észre a károsultak, 
hogy valami hiányzik, és mire szólnak a rendőrségnek, már késő. Azt javaslom, 
hogy ha házalókat látnak, szóljanak a rendőrségnek. Igazoltatjuk, 
elszámoltatjuk, átnézzük a gépkocsit és megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
A hétvégi randalírozással, törés-zúzással mit lehetne tenni, ez volt még a kérdés. 
Jelenleg 4 fő körzeti megbízott van Füzesgyarmaton, akik itt is élnek, így még 
szolgálaton kívül is figyelnek mindenre, és ha szólnak nekik akár éjszaka is 
megpróbálják elfogni az elkövetőt. Így a város szerencsésnek mondható, hogy 
ilyen jó rendőreik vannak, akik teljes odaadással dolgoznak. Ennél több rendőrt 
nem tud a kapitányság biztosítani. Két rendőr hatékonyabban tud intézkedni, de 
ahhoz 12 rendőrnek kellene lenni Füzesgyarmaton, ha a szabadságokat, 
betegségeket is figyelembe vesszük, hogy mindig két rendőr legyen 
szolgálatban. A hétvégén mindig van két rendőr, amikor a fiatalok jönnek át 
másik településről is. Ha rendezvény van, akkor hozunk át Szeghalomról, vagy 
Bucsáról is rendőröket. Hogy miért nem dolgoznak több órában a rendőrök? Ezt 
törvény szabályozza, hogy hány órát dolgozhatnak, mennyi pihenőt kell 
biztosítani két szolgálat között. Volt amikor több rendőr volt a közterületen 
éjszaka, túlórában. Lehet ez is hozzájárult a mostani eredményekhez, hogy 
kevesebb volt a bűnelkövetés. A város két megye határán fekszik, ezért a 
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rendőrség éberségén, odafigyelésén sok múlik. Ezúton köszönöm meg a 
polgárőrség munkáját, akik éjjel-nappal figyelnek a településen és jelzéssel 
élnek, vagy akár vissza is tartják az elkövetőket. 
Nem tudom él-e még a pályázat a településőrség szervezésével kapcsolatban. 
Fizetett embereket lehetne munkába állítani, a rendőrség a kiképzést megadja 
számukra. Nincs több jogkörük, mint a polgárőröknek, jelzéssel él, ha észlel 
valamilyen eseményt. A kiképzés után meg tudja határozni, hogy a 
bűncselekmény és mi a szabálysértés, mik az önkormányzati szabálysértések és 
a rendőrséggel és a jegyzővel közösen tudnánk dolgozni. A lakosság közül, ha 
észlelik, hogy idegenek mozognak a városban, vagy becsöngetnek, termékeket 
kínálnak tegye meg, hogy a zárt kapun keresztül beszélgetnek velük és 
valamilyen indokkal menjenek be a házba és szóljanak a rendőrségnek és 
ugyanígy a zárt kapun keresztül várják meg amíg megérkezik a rendőrség és 
tisztázzuk, hogy valóban vízóra leolvasó, minta aminek kiadta magát. Nem 
szabad beengedni idegent, értesíteni kell a rendőrséget, vagy akár a szomszédot. 
A kistérségi központ rekonstrukciós pályázaton nyert Szeghalom közel 1 
milliárd forintot és ebből kiépítették a térfigyelő rendszert is, május végén, 
június elején üzembe áll. A rendőrkapitánysághoz futnak be a kamerák jelei és 
ez rögzítve van 30 napig, a rendőrök figyelemmel kísérik, rá lehet zummolni, 
forgatni lehet a kamerát ha szükséges. Szeghalom 5 kamerával fog rákötni, 
Körösladány 4 kamerával, Bucsa 1 kamerával csatlakozik a rendszerhez. Meg 
kell próbálni pályázni rá Füzesgyarmaton is. Várom a kérdéseket és javaslatokat 
a kollégáimmal együtt.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A napirendhez kapcsolódón meghívtuk és 
üdvözlöm Laczkó Istvánt, a polgárőr egyesület újra megválasztott elnökét. A 
napirendet vitára bocsátom.  
 
Bere Károly alpolgármester: Azért javasoltam ezt a napirendet, mert az elmúlt 
negyedévben szinte minden hétvége után felhívtak, hogy mit lehetne kezdeni 
azzal, hogy minden hétvégén történik valami, igaz nem bűncselekmény, de 
bosszantó dolog a településen. Az anyagból az derül ki és azt tapasztalhatjuk, 
hogy jó Füzesgyarmaton a közbiztonság. És ez köszönhető a rendőrségnek és a 
polgárőrségnek is.  Mi az, amit az önkormányzat tehetne? Pl. van olyan 
település, ahol megtiltották a nyilvános alkoholfogyasztást és szabálysértéssel 
büntetik. Vagy ha meghatározhatjuk a szabálysértési tételeket, akkor pl. egy 
ablakbetörésnél jobban odafigyelünk mint máshol. A polgárőrséget arra kérjük, 
hogy továbbra is figyeljenek oda hétvégén. Bár egyre nehezebb a dolguk, mert 
hétvégén régen a központban volt a diszkó, most pedig elszórtan 3-4 kocsmában 
vannak a fiatalok. Mivel tudnánk segíteni a rendőrség munkáját, akár kisebb 
technikai eszközzel?  
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Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Mit tehet az önkormányzat? Az 
Ötv. előírja, hogy a település közbiztonságáért az önkormányzatnak is tenni kell. 
A térfigyelő kamera önkormányzati üzemeltetésben lenne, az alkalmas lenne a 
szórakozóhelyek megfigyelésére és amiket fokozottan kell védeni. A strand 
környéke …  
 
Várkonyi Imre polgármester: A strandon van.  
 
Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Esetleg vagyonvédelmi kamera 
lehet a területen, a térfigyelő kamera másik kategória. Alkotmányos jogokat sért, 
ha olyan dolgokat figyelünk meg. A térfigyelő rendszert az ombucman 
engedélyezi egyenként, nyilvántartásba veszik a kamerákat, a rendőrségen lehet 
csak rögzíteni és figyelni, csak rendőr, vagy nyugalmazott ellenőrizheti és 
figyelheti, 30 napon belül törölni kell és csak azokat a részeket lehet 
felhasználni, ami a bűncselekmény, vagy szabálysértés felderítéséhez szükséges. 
Azokat a részeket, ami a magánszférát sértheti ki kell takarni. Minden 
településnek van olyan része, amit jobban félt, ott célszerű ezt a kamerát 
elhelyezni. Az önkormányzattal közös ellenőrzést lehet csinálni a 
szórakozóhelyeken, jegyző, rendőrség, vám- és pénzügyőrség közösen 
ellenőrizheti. A kábítószert nem, mert az ombucman szerint ez sérti a 
szórakozáshoz való jogot. De azt lehet ellenőrizni, hogy ittas személyt és 18 
éven aluli személy kiszolgálnak-e? Aki kiszolgálja szabálysértést követ el. Ezek 
jegyzői hatáskörben vannak és ha a rendőrség ilyen ügyben szabálysértési 
feljelentést tesz, akkor példás bírság kiszabásával elejét lehetne venni ezeknek a 
szabálysértéseknek. Elejét lehetne venni annak, hogy leitassák az embereket. Ha 
a bírság több lenne mint a bevétel elgondolkodnának azon, hogy megéri-e. Az 
önkormányzat hozhat rendeletet arra, hogy a szórakozóhelyek nyitvatartási 
idejét korlátozza. Ha éjjel 2 órakor bezárnának, akkor nem 11 órakor indulnának 
el otthonról a fiatalok a szórakozóhelyre és nem reggel 7 órakor kellene a 
rendőröknek néhányukat hazakísérni. Ha minden szórakozóhely egyszerre zárna 
be, a rendőröknek sokkal könnyebb lenne figyelemmel kísérni a fiatalokat és 
kiszűrni az estleges randalírozókat. Ha lenne rá rendelet, akkor számon lehetne 
kérni a tulajdonost a nyitvatartási idő betartásáért, ami szintén önkormányzati 
hatáskör. Ha nem tartják be, akkor akár be is lehet záratni a szórakozóhelyet.  
Ha a kábítószer fogyasztásban kimutatható a szórakozóhely tulajdonosának az 
érintettsége, akkor be is lehet zárni. Meg lehet tiltani a közterületen való 
alkoholfogyasztást. A településőrség is hasznos, nem is a város költségvetését 
terheli. Több település élt a pályázati lehetőséggel.  
 
Pikó Tamás rendőr őrnagy:  A bűnmegelőzésnek nagy szerepe van a 
besurranásos bűncselekményeknél. A szeghalmi középiskolában tartottam 
bűnmegelőzési órát és látható, hogy a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy 
amiket a hétvégén elkövetnek az szabálysértés, vagy akár még bűncselekmény 
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kategóriába tartozik. Egy kukafelborítás, kirakatbetörés akár bűncselekmény is 
lehet, és ha ebben ítélet születik, akkor az erkölcsi bizonyítványban az 
megjelenik. Ha van rá igény a 7. 8. osztályosoknak szívesen tartunk 
bűnmegelőzési órákat. Sajnos manapság a fiatalok már akár 11-12 évesen is 
eljárnak szórakozni. A nyugdíjas klubban is tartottunk már Szeghalmon 
bűnmegelőzési előadást, ami hasznos volt az idős emberek részére. Kapitány úr 
is utalt már rá, hogy 100-ból 40 elkövető idegen, azokban az ügyekben, amikben 
elindult a nyomozás. De ezenkívül, amiről nem szerzünk tudomást még több 
lehet. A két határos megyében két kapitányság is az országos listában kiemelt 
veszélyességi kategóriába tartozik, így nem is csoda, hogy ennyi az utazó 
bűnözők aránya. Tehát veszélyes környezetben élünk és a bűnmegelőzésnek 
nagy szerepe van. Ha úgy károsítanak meg valakit, hogy egy terméket ott 
hagynak, pl. edénykészletet, akkor nehéz a bűncselekményt bizonyítani, hogy az 
nem ért ennyit. Ennyiért árulta és megvették tőle. Utána már csak pereskedni 
lehet, hogy ez tisztességes, vagy tisztességtelen magatartás. Az ilyet csak 
megelőzni lehet.  
 
Czeglédi Lajos rendőr százados, a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
osztályvezetője: A szülőket is fel kellene világosítani, mert sok szülő elfogult a 
gyerekével szemben és sokszor kétségbe vonja a rendőrségi intézkedést. Pedig 
nem csak mindig a más gyereke követi el a rongálást, randalírozást, italozást, 
aminek rosszullét a következménye, vagy a virágágyások kirugdosását. Ezeket a 
10-25 éves gyerekek, fiatalok követik el. A szülőknek is oda kellene figyelni 
arra, ha a 12 éves gyerek hajnalban nincs otthon. És nem úgy kellene reagálni, 
hogy elengedtem a gyereket szórakozni, amikor a rendőr viszi haza másnap 
reggel, mert olyan állapotba került. Már ott tartunk, hogy a hetedikes gyerekek 
ballagási bulit tartottak a nyolcadikosoknak Füzesgyarmaton. Arra hívnám fel a 
figyelmet, hogy van feladata az önkormányzatnak, a rendőrségnek, 
polgárőrségnek, de ha nem szülőként látjuk ezeket a dolgokat, akkor hiába 
beszélgetünk róla. Elnézést, ha valaki sértőnek érezte az elmondottakat, nem 
akartam megsérteni ezzel senkit. 
 
Dr.Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető: Kérdés volt, hogy az 
önkormányzat tudná-e támogatni a rendőrség munkáját. A tavalyi 200 ezer 
forintos üzemanyag támogatást ezúton megköszönöm, mert ez sokat jelentett a 
rendőröknek a mindennapi munkájukban. Sajnos most is rosszul állunk 
üzemanyag terén, így ha lehetséges, most is igénybe tudnánk venni a támogatást. 
A számítástechnikai rendszerünk is eléggé elavult, 15-16 éves, ami itt van a 
kmb. irodán,  nyomtató nagyon lassú. Akár egy órát is igénybe vesz, mire egy 
jelentést el tudnak vele készíteni és addig nincs a rendőr a közterületen. Ha több 
feljelentés van, akkor sok időt vesz igénybe. Ha ilyen támogatást kapnánk annak 
nagyon örülnénk. Szeghalmon még egy dps készüléket is kérnék, mert más 
településről jönnek a rendőrök szolgálatot teljesíteni, és nem ismerik az 
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utcákat.(1. kazetta A oldal vége) 300 km-es földút-hálózat van, a bűnözök ott 
közlekednek. Amikor Dévaványáról az automatát ellopták, Szeghalomig, utána 
Füzesgyarmatig úgy jöttek el, hogy a földutakon közlekedtek és senki nem 
tudta, hogy hol induljon el utánuk. Itt a kollégák ismerik ezeket az utakat, illetve 
segítik őket a polgárőrök, akiknek a NIVA gépkocsiját is igénybe tudják venni.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Akár a benzintámogatással, akár egy korszerűbb 
számítógéppel is tudnánk segíteni a rendőrséget. Javaslom, hogy bízza meg a 
képviselő-testület a polgármestert, hogy a következő ülésre dolgozzuk ki ennek 
a feltételét, hogy benzintámogatás és a számítástechnikai eszköz biztosítása 
meglegyen, véleményezze a pénzügyi bizottság és hozzuk ide a következő 
testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
118/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre dolgozza ki 
annak a feltételét, hogy a füzesgyarmati Körzeti Megbízottakat milyen 
módon tudja az önkormányzat üzemanyaggal, valamint számítástechnikai 
eszközökkel támogatni. 
  
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Markovitsné Bischof Éva képviselő: Mennyire probléma a kábítószerezés 
Füzesgyarmaton? 
 
Pikó Tamás rendőr őrnagy,  a bűnügyi osztály vezetője: A kábítószer fogyasztás 
nagyon nagy méreteket ölt Füzesgyarmaton, de az egész országban is. Tömeges 
kábítószer fogyasztás van már itt is, az a szerencse, hogy  a könnyű drogok, a 
marihuána, a füves cigaretta van jelen nagymértékben. Rossz minőségű anyagot 
használnak, már helyi termesztőt, terjesztőt is sikerült felderíteni a környező 
településeken, Szeghalmon, Vésztőn, Körösladányban folyamatosan vannak 
fogyasztók és nem 1-2, hanem többen, mert 20-30 az, aki már lebukott. A 
fiatalkorúaktól kezdve a huszonévesekig terjed, vannak notórius fogyasztók is. 
Nehéz a felderítés, a diszkókban nem lehet nagy razziákat tartani mint régen, 
amikor dobálták el ilyenkor a füves cigit, a Spidet, meg Extazit, hanem a baráti 
körök otthon elszívják a füves cigit és úgy indulnak el a szórakozóhelyre. Nem 
tudom pontosan megbecsülni, hogy mennyi a látens fogyasztó, de becslésem 
szerint 10-ből 6-7 fiatal biztos elszívja a füves cigit. Keményebb kábítószerről 
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nincs tudomásunk, a kokaint és a heroint a jómódúak tudják megvenni, az ára 
miatt. Az újságból biztos értesültek a Gina nevű szerről, ami Szeghalmon is 
megjelent. Ez hivatalosan nem kábítószer, de nagyon veszélyes. Közvetlenül 
nincs benne kábítószer, de a lebomlása folyamán a szervezetben olyan anyaggá 
bomlik, ami kábítószer hatóanyagnak minősül, felpörgeti a fogyasztókat, 
felszabadultság érzést okoz, a gátlásokat megszüntetni, ezért szokták 
hölgyeknek adni, köztudott, hogy milyen célból. Interneten fórumok vannak 
róla, az adagolástól kezdve a beszerzési helyig, árakig. Ennek a fogyasztása nem 
bűncselekmény, de ha ebből kifolyólag valaki bűncselekményt követ el, azt már 
lehet büntetni. Erről bejelentés Füzesgyarmatról még nem érkezett.   
 
Károlyi Sándorné képviselő: Lakossági bejelentés érkezett hozzám, hogy a 
Kossuth utcán kerékpárosok száguldoznak, holott ott van a kerékpárút. Lehetne 
szigorúbb az ellenőrzés és bírságot kiszabni? A másik bejelentés az 
önkormányzatot is érinti: az utcákon a lakosok a vízelvezető árkokon kívül a 
gyep védelmében termésköveket, karókat raknak ki. Ez nagyon veszélyes a szűk 
utcákban, mint a Pozsonyi utcán, ahol két jármű nem fér el ezek miatt egymás 
mellett. A biztonságos közlekedést akadályozzák. A gyógyszertár előtt is ez 
tapasztalható, nem lehet leparkolni a kövek miatt. A következő probléma, hogy 
most a városból a Kossuth utcai óvodába hordják a gyerekeket és kis kerékpárral 
mennek a gyerekek a kövesúton úgy, hogy a gyerekek mennek elől és anyuka 
mögöttük. Nem tudják, hogy a gyerek mehetnek-e a járdán. Ez sokszor 
életveszélyes, amikor a nagy kamionok mellett a pici gyerekek bicikliznek, az 
anyuka meg lemarad, mert nem tudja követni a gyereket. Erre kérnék 
megerősítést, hogy mehetnek a kicsi gyerekek a járdán? 
 
Czeglédi Lajos rendőr százados, a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
osztály vezetője: Megígérem, hogy a kollégák odafigyelnek arra, hogy a 
kerékpárúton közlekedjenek a kerékpárosok. De azt nem tudom megígérni, hogy 
bírságolás, vagy szabálysértési feljelentés nem lesz.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A kirakott kövek, karók ügyében nem tudom van-e 
jogi lehetőség? Esetleg lehetne egyirányúsítani ezeket az utcákat, de egyébként 
nem kell gyorsan menni és akkor ki lehet kerülni egymást. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A közterület-használati rendeletünk nem engedi, meg 
lehet tiltani…. 
 
Czeglédi Lajos rendőr százados: A KRESZ sem engedi… 
 
Várkonyi Imre polgármester: A padkán kívül… 
 



 10 

Czeglédi Lajos rendőr százados: Az útpadka a KRESZ szerint nem csak az a 
szegély, tovább tart, akár a járda is lehet az út része. A kezelője az 
önkormányzat, vagy a közútkezelő és a kezelő adhat rá engedélyt, hogy oda 
bármit kihelyezzenek…. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az önkormányzatnak viszont van egy olyan 
rendelete, hogy a ház alatt lévő közterületet rendben kell tartani, nyírni a füvet 
stb. rádolgoznak a lakosok és utána a járművek meg összevágják. Kevésbé 
bántja a szememet, mintha amikor száguldoznak a szűk utcákon a kocsikkal. Ez 
legalább lassítja, legalább annyira, mintha ki vannak téve a táblák. Lehet, hogy 
jogszabálysértő, de a gyakorlathoz jobban közel áll. Ha nincs rendbe az utca a 
házak előtt, akkor nekem mondják, hogy le kell vágni a füvet, ki kell 
egyengetni, zúzott követ kell vinni stb, de nincs rá pénz. Ez egy ördögi kör. Ha 6 
méter széles út lenne és annak lenne padkája, akkor igaza van százados úrnak, 
de ha csak 3, 3.5 méter széles, teljesen szabálytalan szélességű az út, akkor 
valami módon… a nagy kanyarba is kiraktak nagy köveket, hogy védje a saját 
területét. A másik kanyarban a nagy kamionok mennek az árokba sorozatosan, 
mert olyan sebességgel mennek, tehát a közlekedésmorállal is van probléma. 
 
Czeglédi Lajos rendőr százados: Azt javasolnám, hogy olyan dolgokat 
helyezzenek ki, ami nem öl meg egy kerékpárost, vagy egy autóst. Bízzunk az 
emberekben annyira, hogy ha jelzésértékkel kirakunk valamit, azt is figyelembe 
fogják venni. Műanyag oszlopra, vagy hasonlóra gondolok, amire ha rámegy a 
biciklis nem lesz baja, vagy az autó ha rámegy nem esik ki a gyerek a 
gyerekülésből. Az a pár négyzetméter fű nem lehet annyira fontos, mint az 
emberek biztonsága.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ebben egyetértünk.  
 
Pikó Tamás rendőr őrnagy: Extrém esetben ez akár bűncselekmény is lehet, ha a 
közlekedés biztonságát veszélyeztetik. Aki ilyen veszélyhelyzetet idéz elő, hogy 
az utat, vagy az ahhoz tartozó részt elzárja. A jogszabály nem tesz különbséget, 
hogy az adott út hány méter széles, amellett, hogy együtt érzünk azzal, aki 
gondozza az ingatana előtti közterületet és esetleg tönkreteszik a munkáját. De 
az út  nem az övé és nem lehet kirakni követ, egyebeket. Mert ha baj lesz, akkor 
nagy baj lehet ebből, mert bűncselekmény lehet, ugyanaz a tényállás, mint 
amikor működésképtelenné teszik a fénysorompót, felszedik az andráskeresztet 
a vasúti átjáró előtt.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Tehát ilyen drasztikus lehatárolást senki ne tegyen, 
ha a gyepe sérül is, csak  jelzésértékű lehet, mert bűncselekményt követ el, ha 
másokat veszélyeztet.  
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Ibrányi Éva képviselő: Szociális bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy nem 
tudjuk a megoldást és százados úr kimondta, ezért nem is kell érte bocsánatot 
kérni. Otthon a fejekben kell először rendet tenni, és a szülőknek kell elsősorban 
odafigyelni a gyerekeire, számon kérni, hogy ha nincs időben otthon. Örülök, 
hogy szinte sokkszerűen elmondta őrnagy úr a droggal kapcsolatos dolgokat, 
mert valóban szerintem is jelen van. A beszámolóban viszont az szerepel, hogy 
nem vagyunk fertőzött terület. Kellenek a kemény igaz szavak, mert soha nem 
térnek észhez az emberek. Köszönöm az őszinteségét, hátha meghallgatták 
néhányan. 
 
Pikó Tamás rendőr őrnagy: Aki lebukott és bekerült a rendszerbe arról van 
statisztika, ez kerül bele egy beszámolóba. Amit elmondtam egy más kategória. 
Ha lenne olyan létszám, felszereltség, hogy meg lehetne lepni a 
szórakozóhelyeket, akkor nem ennyi lenne. Szeghalmon, Vésztőn, 
Körösladányban ahol sok volt a rendezvény, a hálóprogram, aminek az volt a 
lényege, hogy a saját területünkön felállítsunk egy veszélyességi fokozatot. 
Szinte 24 órás nagy létszámú rendőri jelenlét volt a hét három napján. 
Füzesgyarmaton azért nem volt ilyen szintű program, mer itt kedvezőbb a 
helyzet. A fokozott rendőri jelenlétnek az lett az eredménye, hogy 25-30 fő ellen 
folyik eljárás ezeken a területeken. Itt is lenne sokkal több, ha fokozott 
ellenőrzés lenne. Az megint más kérdés, hogy ha kiderülnek ezek a dolgok, mit 
szól a szülő hozzá. Nem biztos, hogy csak a rendőrség tudja megakadályozni a 
kábítószerek terjedését. Ha megtörténik, hogy lebuknak, akkor egy életre tönkre 
lehet őket tenni, mert bekerül a rendszerbe, kötelezni kell őket, hogy részt 
vegyen leszoktató tréningen, azért mert esetleg elszívott egy füves cigit. Ezért 
kell összefogni, a szülőknek odafigyelni a gyerekekre. Fel kell tűnni, hogy ha 
gyerek esetleg eladta a számítógépet, vagy bármit, hogy miért adja el. 
 
Ibrányi Éva képviselő: Az iskolának is szervezni kellene ilyen preventív 
programokat és igénybe venni a rendőrség szolgáltatásait.  
 
Laskai András képviselő: A beszámolóból az derül ki, hogy nincs különösebb 
gond Füzesgyarmaton. De most az hangzott el, hogy a bűnözés újabb hulláma 
ide is megérkezett. Ezúton köszönöm meg a helyi rendőrök és a polgárőrség 
munkáját. Jó, hogy van egy ilyen csapatunk, akikre a lakosság számíthat.  
Az árusokra visszatérve, az utóbbi időben különböző gyógytermékek 
árusításával akarnak az idős emberek lakásába bejutni, sikerrel több esetben. A 
Széchenyi utcán végigtördelték éjjel a kapukról a kilincseket, ez sem derült ki, 
hogy kik csinálták. A településőrrel nem tudom milyen kapcsolata van a 
rendőrségnek? Felvetődött a technikai háttér, több településen motort vettek a 
rendőröknek. Ha nem is lesz több rendőr Gyarmaton, a biztonságérzetünk 
legalább ilyen legyen. Ismételten megköszönöm a rendőrség munkáját. 
Kérésem, hogy meg lehetne-e határozni, hogy mikor legyen ügyelet a kmb. 
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irodában. Valamikor ki volt írva, hogy mikor lehet ott találni az ügyeletest. 
Vagy nem lehet ilyet meghatározni? 
 
Szalai Zoltán rendőr alezredes, a szeghalmi kapitányság vezetője: Elmondtuk, 
hogy mi a teendő, ha idegen árusok jelennek meg, akár gyógynövény árusítással 
is próbálkoznak. Akik elvitték a kilincseket azok sem olyanok voltak, hogy 
eljöttek 100 km-ről, hogy itt majd kilincset gyűjtenek. Ez mind helyi ember 
lehetett. Akik észlelik az ilyen csapatot, hívják egyből a 107-es telefonszámot, 
ahol a megyei ügyelet jelentkezik be, de ha mondják, hogy Füzesgyarmatról 
beszél a hívó, egyből kapcsolják a szeghalmi ügyeletet. A rendőrségen azért 
nincs kiírva, hogy ki mikor dolgozik, mert a szolgálat szervezés bizalmas dolog. 
De telefonon folyamatosan elérhetőek. Szinte mindenkinek van telefonja, nem 
úgy mint régen, ezért sokkal ésszerűbb ha egyből telefonon hívják a rendőrséget. 
Nincs idő arra, hogy valaki ott üljön ügyeletben, és közben nem megy senki, 
máshol pedig szükség lenne rá. A rendőrségen a kapitányságvezető kötelessége, 
hogy fogadóórát tartson, nekem minden hónap első csütörtökjén van 9-12 óráig, 
de telefonos egyeztetés után elérhető vagyok. A központon keresztül bármelyik 
rendőr elérhető. Ha nincs helyi rendőr, akkor más településről irányítjuk a 
helyszínre. Szeghalom város két motort adományozott a rendőrségnek, Vésztő 
szintén.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Füzesgyarmat önkormányzata 1 millió forintot 
adott egy terepjáróra a polgárőrségnek, amit a rendőrség is használhat. Egyik 
polgárőrnek van egy terepmotorja, aminek a fenntartását az önkormányzat állja.  
 
Czeglédi Lajos rendőr százados: Elérhetőségként rakhatunk ki mobilszámot, 
ahol el lehet érni a helyi rendőröket. Ha most nincs, holnaptól ki lesz rakva. A 
rendőröknek az utcán a helye, arra nincs elég ember, hogy egy bent üljön, akár 
még ügyeletben is. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Már régóta 371-555 a szeghalmi rendőrség 
telefonszáma, könnyű megjegyezni. 
 
Laskai András képviselő: Ha van valakinek olyan ügye, amit be akar jelenteni, 
akkor tudja, hogy pl. csütörtökön 9-10 óra között ott talál egy rendőrt. 20 évvel 
ezelőtt sem volt több rendőr és akkor volt mindig egy nap, amikor lehetett menni 
fogadóórára legalább 1 órára.  
 
Czeglédi Lajos rendőr százados: Ha meg is ígérnénk, nem biztos, hogy be 
lehetne tartani, mert ha el kell neki menni Bucsára… 
 
Várkonyi Imre polgármester: Áthidaló javaslatom van. A polgárőröknek 
szeretnénk olyan helyiséget biztosítani, ahol csak ők vannak és nekik lehetne 
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fogadóórájuk és ha valaki odamegy meg tudják mondani, hogy kinek  mi a 
mobilszáma, vagy továbbítják a problémát. 
  
Szalai Zoltán rendőr alezredes: Ha valaki felhívja a rendőrség telefonszámát, 
akkor a rendőr ki fog menni, ha sürgős azonnal, ha nem sürgős, akkor a helyi 
rendőr fog majd kimenni, amikor szolgálatban lesz a lakására a hívónak, vagy 
akár a rendőrségi irodán fogadja. Ennek nincs akadálya, csak megváltozott a 
világ, telefonon meg lehet beszélni, hogy mit akar a lakos. 
 
Laczkó István a füzesgyarmati Polgárőr Egyesület elnöke: Megköszönöm az 
önkormányzatnak a hozzájárulását, hogy  új gépjárművet tudtunk vásárolni. 
Számunkra nagyon fontos, hogy minden területre el tudjunk jutni és erre a Lada 
Níva terepjáró a legalkalmasabb. Köszönöm a lakosságnak, hogy segítik a 
polgárőrség munkáját, akik éjt-nappallá téve segítik a rendőrség munkáját. Ezzel 
a közbiztonság érezhetően javul. A településőrség nagyon jó ötlet, mert ha 
pénzért végzik, akkor bármikor szolgálatba vezényelhető, össze lehet hangolni a 
rendőrség munkájával. Nagyon jó, hogy van olyan rendelete az 
önkormányzatnak, hogy házalók nem árusíthatnak, csak a jegyző engedélyével.  
Nehezen fogadják el az árusok, ezért van hogy rendőri intézkedést kérünk, hogy 
ezt betartassuk. Sajnos a lakosok sokszor azért nem hívják a rendőrséget, mert 
nem akarnak anyagi áldozatot hozni. A 107-es hívószámot lehet hívni, ha sürgős 
bejelentésük van, úgy is kapcsolják a szeghalmi kapitányságot és az 
ügyeletesnek el lehet mondani a látottakat. A Lada Nívával kapcsolatban 
kérdezték néhányan, hogy milyen jogon használják a rendőrök is a gépkocsit? 
Minden rendőr polgárőr is egyben, már ezért is használhatják. A kábítószer 
valóban jelen van a városunkban. Ha ellenőriznék a szórakozóhelyeket, bár mint 
vendéglátós nem nagyon örülnék neki, de a fiatalokat biztos nem szolgáljuk  ki 
sem szeszes itallal, sem dohányáruval. De megoldják a fiatalok, mert az idősebb 
kiviszi annak, aki még fiatalkorú. A lakosság sok esetben segíti a polgárőrök 
munkáját. A törvényt annyiból nem tartom jónak, hogy 20.000,-Ft-os 
értékhatárig csak szabálysértés, ez nem tartja vissza a bűnelkövetőket. A 
lakosokat az irritálja, hogy  elveti a krumplit és már nem tudja felszedni, mert 
valaki ellopta. Ezt az értékhatárt le kellene csökkenteni kettő, vagy akár ezer 
forintra. A mobil számot én is jobbnak tartom, ha azt ismerik a lakosok, mert 
kivonná a napi munkából a rendőrt, ha ott ül az irodában.  
 
Pikó Tamás rendőr őrnagy: Sajnos a médiában elterjedt, hogy a rendőrség nem 
foglalkozik azzal, ami 20.000,-Ft alatt van, mert az nem bűncselekmény, csak 
szabálysértés, a jegyzők pedig nem tudnak vele mit kezdeni. De ez nem így van. 
A 20 ezer forint akkor lép be, amikor nincs minősítő körülmény. De lehet akár 
az 500,-Ft-os lopás is bűncselekmény, pl. bekerített helyről történik a lopás, ha 
500 forint értékűt lop, az akkor is bűncselekménynek számít és a rendőrség 
nyomozni fog az ügyben. Kilenc olyan büntetési körülmény van, amit ha 
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elkövetnek 20 ezer forint alatt is bűncselekménynek számít. Ha a külterületen 
lévő kertből ellopják a szerszámokat ősszel, és tavasszal jelentik be a 
rendőrségen, akkor nagy valószínűséggel sikertelen lesz a nyomozás. Egyből 
szólni kell, ha valaki lopást észlel.  
 
Czeglédi Lajos rendőr százados: Az is tévedés, hogy a szabálysértésekkel nem 
foglalkozunk. Mert adatgyűjtést csinál a rendőr, ugyanúgy mint egy 
bűncselekménynél. Azt elküldjük szakértőkhöz, iratokat szerzünk be stb. Utána 
küldjük el a jegyzőhöz, aki legalább olyan nagyságrendű pénzbírságot fog 
kiszabni, mint amit a bíróságon kapna egy bűncselekményért. A bíróságon 
figyelmeztetnek, az ügyészség megrovást alkalmaz, 5 ezer forintos pénzbírságot 
5 hónapra felfüggesztik, ilyen is előfordult és ennek nincs visszatartó ereje. A 
jegyzők viszont sokszor magasabb pénzbírságot alkalmaznak, mint a bíróság. 
 
Laczkó István polgárőr egyesület elnöke: A kábel-Tv-n lehet figyelmeztetni a 
lakosságot, hogy óvakodjanak az árusoktól. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Most is fent van és az Amondóban is írtunk már 
róla. Valóban sok szabálysértés érkezik a jegyző asszonyhoz, ezt a napi 
postabontáskor látom. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult, közcélú 
foglalkoztatottak közül, akinek biztonsági őr képesítése van (1. kazetta, B oldalvége) 

foglalkoztatjuk településőrként a mezőőr felügyelete mellett, aki szintén vezető 
szerepet tölt be a polgárőrségnél. Ő osztja be, hogy mikor, ki mit csinál. De 
egyébként a jogi státuszuk a településőröknek nincs tisztázva, nincsenek 
jogosítványaik. A  polgárőröknek van országos szabályzatuk, hogy mit 
csinálhat, hogy járhat el. Nagy viták voltak róla az országos polgárőr 
konferencián. De a RÁT-osok közül tudunk foglalkoztatni ilyen célra, ami a 
település javát szolgálja. A kérdéseinkre választ kaptunk, felhívták a 
figyelmünket a megelőzés fontosságára, a családok szerepére. Sok mindent meg 
tudnánk előzni, ha jobban odafigyelnének a szülők a gyerekekre. Megköszönöm 
a rendőrség beszámolóját, a helyi körzeti megbízottaknak a lelkiismeretes 
munkáját, a polgárőrségnek az együttműködést. Ezzel a napirendet lezárom.  
Aki a tájékoztatót elfogadja jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület testület 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a tájékoztatót  elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
119/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat 
közbiztonságának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadta. 
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Várkonyi Imre polgármester: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
 
(Megérkezett Koncz Imre képviselő úr, jelen van 13 szavazásra jogosult.) 
 
 

MÁSODIK NAPIREND  
 

Beszámoló a temető működéséről 
Előadó: Kovácsné Rábai Katalin vállalkozó 

 
Várkonyi Imre polgármester: Üdvözlöm a napirend előadóját Kovácsné Rábai 
Katalin vállalkozót. Ha van szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz, tegye meg. 
 
Kovácsné Rábai Katalin vállalkozó: Mindent leírtunk, így nem élek a 
kiegészítés lehetőségével.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Bere Károly alpolgármester: Azért lett volna jó kiegészíteni, hogy a TV-nézők is 
tudják, hogy mi van az anyagban. A temető zöldnövényzetének kaszálásával 
jöttek hozzám panasszal, de előbb-utóbb mindig meg szokott oldódni. A 
szeghalmi vállalkozóval a perek után milyen a viszony? A jegyző asszonytól 
kérdezem, hogy hogy tudnánk tovább úgy szabályozni, hogy ha a szeghalmi 
vállalkozót bízzák meg a temetéssel, akkor azt is ő végezze.  
 
Kovácsné Rábai Katalin vállalkozó: A beszámoló akkor lenne igazi a 
nyilvánosság felé, ha fel lehetne olvasni. Nem tudnék mit kiemelni belőle, mert 
mindenre kiterjed tőmondatokra. A kaszálással kapcsolatban: aki sűrűn kijár, 
láthatja, hogy minden nap nyírva van a zöldfelület,  a kaszálót csak bizonyos 
időnként lehet, arra is megvan az emberünk, ahogy az idő engedi. A szeghalmi 
vállalkozóval együtt kell dolgoznunk, a jegyző asszony volt kint olyan 
temetésen, ahol ők is ott voltak, nem tudom, ő szerinte mit lát egy kívülálló? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ahhoz, hogy a temetőt vállalkozásba adja az 
önkormányzat előkészítő munka folyt, ill. több éves tapasztalat. Azért adta az 
önkormányzat vállalkozásba, hogy a feladat ne őt terhelje. Együttműködik az 
önkormányzat természetesen továbbra is a vállalkozóval, ha szükséges 
közhasznú munkások segítenek, körbefásítottuk a temetőt. A vállalkozónak egy 
másik vállalkozó beengedése hátrányt jelent, ezt tudtuk a vállalkozásba adáskor, 
ezért az önkormányzat rendeletét úgy dolgoztuk ki, hogy lehetőleg a törvénynek 
tegyünk eleget. Amit a törvény külső vállalkozónak megenged, azt megengedi, 
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de többet nem célszerű, mert akkor a vállalkozó hátrányos helyzetbe kerül. 
Hogy külső vállalkozó teljes körű szolgáltatást végezhessen és ezért beteszünk 
30 ezer forintos díjat, azt a vállalkozó át fogja hárítani a lakosságra. Korábban 
volt egy rövid idejű vállalkozásba adás, most már 3. éves és úgy látom, hogy a 
lakosság és az önkormányzat is meg van elégedve a szolgáltatással. Rendezett a 
terület, a temetések a végső búcsúhoz illően zajlanak. Csak dicsérni tudom a 
munkájukat, a külső vállalkozóval is jól tudnak most már együtt működni. 
Köztudott, hogy előtte pereskedtek, de sikerült a megegyezés, külső szemlélő 
nem vesz észre semmit, hogy probléma lenne köztük.  
 
Laskai András képviselő: A temető üzemeltetését nem lehet külön venni a 
temető fenntartástól, így képez egy egységet. Úgy érzem a szertartások 
színvonala és a temető rendezettsége is javult az utóbbi időben. Látható, hogy  a 
foglalkoztatottak között is összhang van. A jövőben is ilyen színvonalat 
szeretnék, amihez a vállalkozó jelenléte szükséges, mert ez nagyon fontos, 
amikor valakit az utolsó útjára kísérnek. Köszönöm a munkájukat és további jó 
munkát kívánok.  
 
Kovácsné Rábai Katalin vállalkozó: A temetkezés a vállalkozásunk 
legérzékenyebb területe. Maga a temetés az élet utolsó kegyeletteljes alkalma. A 
család, a hozzátartozók búcsúja, ami egyszeri és megismételhetetlen alkalom és 
utólag nincs lehetőség javításra. Ahogy egyre több hozzátartozó kerül ki a 
temetőbe, úgy kerül hozzánk sokkal közelebb a temető. Ezt csak szívvel-lélekkel 
és lelkiismeretesen lehet csinálni. Egy szociális otthoni halottat is szerette 
valamikor valaki, az is valakinek a hozzátartozója. Mindenki, aki elmegy 
közülünk, mindenkit szerettek valamikor. Ezúton köszönöm meg a bizalmat és 
megpróbáljuk úgy végezni a feladatunkat, hogy ne legyen semmi probléma. Ha 
hibát ejtünk, megpróbáljuk kijavítani, ha ki tudjuk. Az, hogy a szeghalmiakkal 
mi történt mindenki tudja, hogy a Legfelsőbb Bíróságot is megjártuk és mint 
alperes, nekünk adtak igazat. Az biztos, hogy a füzesgyarmati temetőrendelet az 
ország legelőírásosabb temetőrendelete. A törvényt máshol nem tartják be, úgy 
mint nálunk. A képviselő-testület által hozott rendeletet mi betartjuk és 
betartatjuk.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Úgy gondolom a képviselő-testület jól döntött, 
amikor kiadta vállalkozásba a temető üzemeltetését, mert láthatóan javult a 
szolgáltatás, ami valóban egyszeri és megismételhetetlen búcsú a családok 
számára. Úgy gondolom szívvel-lélekkel csinálják ezt a vállalkozást, amit 
ezúton köszönök meg és a továbbiakban is ugyanilyen tisztelettel, szeretettel 
adózzanak mindenkinek, aki hozzájuk fordul. Elég szomorú, hogy 2008-ban 72, 
2009-ben 85, idén eddig 19 haláleset történt és ehhez viszonyítva jóval kevesebb 
a születések száma városunkban. Kérdésem a beszámolóval kapcsolatban, a 
2008-ben visszaadott sírhelyek mit jelent? Mit kell visszatéríteni?  



 17 

 
Kovácsné Rábai Katalin vállalkozó: A törvény és a helyi rendeletben is benne 
van. Most pl. egy kolumbárium lett visszaadva. Számlával igazolták, hogy 
melyik évben váltották meg és a hátralévő időre vonatkozó részt vissza kell 
adni. mert, elvitték belőle az urnát.   
 
Várkonyi Imre polgármester: Sajnos a köztemetések kapcsán elég sűrűn 
kerültünk kapcsolatba a vállalkozóval. Ez valóban egy megismételhetetlen 
tevékenység, és a vállalkozónak nagy szerepe van abban, hogy mindenki 
megelégedésére végezzék. Az önkormányzat is igyekszik segíteni akár a 
hantolásnál, akár más módon, ha szükséges. De a vállalkozó is rugalmasan áll 
hozzá az adminisztrációs és pénzügyi dolgokhoz. Tiszteletreméltó, hogy azon a 
temetésen, ahol csak négyen voltunk, mert egy szociális otthoni gondozottról 
volt szó, akinek nem volt már hozzátartozója, éppen úgy zajlott le a temetése, 
mint amikor több százan voltunk jelen egy ismert ember temetésen. A napokban 
sűrűn kint voltam a temetőben és most nagyon nő a fű,  a sok esőt miatt, de 
odafigyelnek rá és amikor az idő engedi nyírják. Sajnos sok temetésen vettem 
már részt és nem kell szégyenkeznünk a temetői szolgáltatás és temető miatt 
sem. Köszönöm a munkátokat, elismerésmerésre méltó, de azt kívánom, hogy ne 
legyen sok, de sajnos ahogy Bakonyiné is elmondta elöregedő város vagyunk.  
Aki elfogadja a beszámolót kérem jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület testület 13 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a tájékoztatót  elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
120/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temető 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: A további részvétel alól felmentem Kovácsné 
Rábai Katalint. 
 
Kovácsné Rábai Katalin temetkezési vállalkozó: Családom nevében 
megköszönöm a bizalmat és hozzáállást.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ügyrendi javaslatom, hogy mivel külső előadók 
vannak jelen, az ötödik napirendet, a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 
15.)Kt. sz. rendelet módosítását tárgyaljuk meg harmadik napirendként. Aki 
egyetért vele jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
121/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete harmadik 
napirendként a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. 
rendelet módosítását tárgyalja meg. 
 
 

HARMADIK NAPIREND  
 
A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelet módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a napirend kapcsán Süveges Róbertet 
és Nagy Attilát a Bio-Sales Bt. képviselőit. A napirend a környezetvédelmi 
rendelet módosítás túl tartalmaz egy határozati javaslatot, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtés szabályozására rendelet-tervezetet, amit el kell majd küldeni a 
környezetvédelmi hatósághoz véleményezésre, tájékoztatás céljából a környező 
településekhez és a megyei önkormányzathoz. A jövő hónap elsejétől már 
folyna a PET palack gyűjtés arra is születne egy határozat. A településfejlesztési 
és környezetgazdálkodási bizottság tárgyalta a napirendet és az elnök úr 
távollétében Laskai András a bizottság tagja vezette az ülést, így neki adom meg 
a szót. 
 
Laskai András településfejlesztési és környezetgazdálkodási bizottság tagja: A 
bizottság mind a 4 tagja támogatja és elfogadásra javasolta a napirendet. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mind a két rendeletet és a két határozatot 
támogatta tehát a bizottság.  
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: Az ügyrendi bizottság 3 igen 
szavazattal mind a két rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak véli. A 
kérdéseinkre a válaszokat megkaptuk.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Van-e a jegyző asszonynak kiegészítése? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Nincs, mivel az előző testületi ülésen már tájékoztattuk a 
képviselőket és a lakosságot is.  
 
Bere Károly alpolgármester: Jó lenne, ha Süveges úrék elmondanák, hogy lesz 
ez megvalósítva a gyakorlatban? 
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Süveges Róbert: A következő hónap első időszakában leterítenénk 110 literes 
szabványzsákokkal minden ingatlantulajdonost, ebben gyűjthetik a flakonokat. 
Amit egy meghatározott időben, rendszeresen összegyűjtenénk. Ebben, a PET 
palack mellett, a háztartásban előforduló minden olyan műanyag palackot 
gyűjthetnek, ami nem veszélyes hulladékkal szennyezett, nem olajos, nem 
festékes.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A PET palack fogalmát szíveskedjen 
meghatározni. 
 
Süveges Róbert: A szabvány zsákra rá van írva, hogy mit lehet belehelyezni. 
Minden műanyag alapú italos, háztartási, vegyi terméket, mosószert, öblítőt 
tartalmazó palack, színtől függetlenül, kupakkal, címkével, ami hőre lágyuló 
műanyag hasznosítható.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Minden üdítős, nem csak ásványvizes palack. 
 
Süveges Róbert: Étolajos is lehet, veszélyes hulladéknak a kémiailag nem 
bomló, ill. hasznosításban égésterméket kibocsátó anyaggal szennyezett, mint a 
festékes, hígítós dobozok nem lehetnek. Még a hypós is belemehet, motorolajos 
flakon nem, az veszélyes hulladék.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Jelenleg ez a szolgáltatás a lakosság részére 
térítésmentes 
 
Károlyi Sándorné képviselő: Honnan tudja a lakosság, hogy melyik napon lesz 
elszállítva? 
 
Süveges Róbert: Havi egyszer mindig ugyanazon a napon lesz majd. A 
zsákokkal adunk tájékoztatót is.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Szavaztathatom? Aki a környezetvédelmi rendelet 
módosítását elfogadja kérem jelezze. Ez tartalmazza, hogy legyen szelektív 
hulladékgyűjtés, illetve a fizetés alól kik kaphatnak mentességet.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
(A 11/2010. (IV. 29.)Kt.számú  a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 
15.)Kt. sz. rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtésről szóló rendelet-tervezetet a szomszédos és az 
intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei 
önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a Környezetvédelmi Felügyelőségnek 
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véleményezésre megküldjük jelezze. Ez akkor lesz végleges rendelet, ha ők is 
véleményezik, és utána újra a képviselő-testület elé kerül a végleges döntésre. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
122/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a szelektív hulladékgyűjtésről szóló rendelet-tervezetet 
a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési 
önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a 
Környezetvédelmi Felügyelőségnek véleményezésre küldje meg. 
 
A felügyelőség szakmai véleményéről 30 napon belül adjon tájékoztatást a 
képviselő-testület részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 

Várkonyi Imre polgármester: Aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
123/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 
a Bio-Sales Bt. PET palack zsákos gyűjtésére vonatkozó szolgáltatás 
bevezetésére Füzesgyarmat közigazgatási területén a lakosság és a 
vállalkozók részére 2010. június 1-től.  
 
A szolgáltatás az igénybevevők részére térítésmentesen történhet.  
 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlantulajdonosok 
ingatlanai előtti közterületen történjen a zsákos hulladék kihelyezése és 
gyűjtése a megállapodásban meghatározott, meghirdetett időpontokban.  
 
A megállapodás alapján történő gyűjtést a szelektív hulladékgyűjtésre 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséig engedélyezi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg. 
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Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: Megköszönöm a tájékoztatást és zökkenőmentes 
indulást kívánok a vállalkozáshoz, ami a teleülés környezettudatos 
magatartásának formálását is segítené.  

 
NEGYEDIK NAPIREND  

 
  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

értékelése 
Előadó: Fehér László aljegyző, intézményvezetők 

 
Várkonyi Imre polgármester: A szociális bizottság tárgyalta, kérem a bizottság 
véleményét. 
 
Ibrányi Éva szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
felmerült a szülők felelőssége a gyermekvédelemmel kapcsolatosan. Erre oda 
kellene figyelni. Minden területről átfogó beszámolót kaptunk. A 
gyermekvédelmi feladatok kevés sikerélményt okoznak. A nem hatósági 
feladatokat ellátó gyermekvédelmi tevékenységben részt vevőknél a legfőbb 
gond az eszköztelenség. Megállapítja a gondokat, jelzi a hatóság felé, ennél nem 
tud többet tenni. Az országos ellátó rendszer is az anyagi segítségben látja a 
megoldást. Sok prevenciós program kellene, szemléletváltás. Felmerült, hogy 
helyi rendeletben kellene szabályozni a fiatalok éjszakai jelenlétét. Úgy 
gondolom tiltással nem sokra megyünk, főként ha a szülő elengedi. Inkább 
összefogással lehetne megoldani ezt a problémát. Pl. az értelmes szabadidő 
eltöltését kellene biztosítani a fiataloknak, nagy értéket látok az egyházak 
jelenlétében ezzel kapcsolatban. Feladataik között szerepel a fiatalok 
foglalkoztatása, erkölcsi terelgetése. Közös gondolkodást javaslok ez ügyben.  A 
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a napirendet. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Egy összehangolt, komoly munka áll a napirend 
mögött. A városra nézve van egy összefoglaló, a hivatal gyámügyi 
tevékenysége, az ESZI, a KLAPI, a bölcsőde, a védőnői szolgálat ilyen jellegű 
tevékenysége, ami elősegíti azt, hogy ez a munka megfelelően és eredményesen 
működjön. Kirívó esetek azért a városban nem voltak, de összetett, egyedi 
problémák voltak, amit egyedi módon lehet megoldani. A mai világban nagy 
erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a kihívásoknak. A 
javaslat reális, hogy nézzük meg, hogy mit lehetne még tenni, ami még inkább 
elősegítené a nehéz sorban lévő gyerekek dolgát. 
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Bakonyi Lajosné képviselő: Részletes, precíz anyag van előttünk. Az elmúlt 
évekhez képest sok javulást látok, rendszeressé váltak az esetmegbeszélések, a 
szakmaközi megbeszélések az intézmények és az érintettek között, ami elősegíti 
a tényfeltárást és a problémák megoldását. Valóban gondolkodni kell azon, hogy 
milyen lehetőségek vannak arra, hogy rászoruló gyerekek milyen segítséget 
kaphatnak. De elsősorban a szülő a felelős a gyermekéért. Képviselő asszony 
javasolta az egyházat, de lehetne a civil szervezeteket, a művelődési intézményt. 
Az esetmegbeszélésre és a szakmaközi megbeszélésre meg kellene hívni a civil 
szervezetek képviselőit, a művelődési házat, az egyházat és megbeszélni, hogy 
miben tudnának segítséget adni. Elfogadásra javaslom a beszámolót. 
 
Ibrányi Éva képviselő: A közös gondolkodással is az a probléma, hogy  
megbeszélünk mindent az érintettekkel, valóban látható javulás, de a kézzel 
fogható dolgok nem javultak. A rendőrség is megerősítette, hogy tragédia ami 
történik a fiatalok körében és nem tudjuk a megoldást. Ki lehet bővíteni a kört a 
civil szervezetekkel, a szociális kerekasztallal, hátha lesz valami jó ötlet. De én 
úgy látom, hogy csak beszélünk róla, de nincs mögötte tartalom, cselekvés. 
Sajnos olyan világot élünk, hogy lehet  a szülők nem is engedik, hogy segítsünk. 
Hiába akarunk a gyereken segíteni, nincs eszközünk, ha a szülő nem engedi. 
Felnőtt egy olyan generáció, aki a felelősségvállalást nem tanulta meg. 
Következetesebben kellene nevelni a szülőknek, többet kellene követelni, 
figyelni a gyerekekre.  
 
Laskai András képviselő: Meglepő volt számomra, hogy pl. 50 személy van 
gyámság alatt Füzesgyarmaton. Ezek gyerekek más városban tanulnak. 
Mennyire kezelhetőek ezek a feladatok, nem önálló személy kellene ehhez, aki 
ezt csinálja? Egyik napról a másikra nem lehet megváltoztatni a szülőket, 
gyerekeket. Mit lehetne tenni még, hogy ezek a gyerekek visszakerüljenek ide és 
itt tanuljanak? Együttérzésem tudom kifejezni azoknak, akik ezzel foglalkoznak, 
mert nem sok sikerélményük lehet. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az értékelés reális és valós képet fest elénk, sok 
eredménnyel és nyitott kérdéssel. Megoldás lehet ami felvetődött, hogy a 
civilekkel, szociális kerekasztallal próbáljanak valamit kitalálni, de a család 
ügyeibe nem nagyon lehet beleszólni. Talán a gyerekeket érdeklő programokat 
kellene kitalálni, felvetődött az egyház szerepe. Erre már van példa a Baráth 
házaspár részéről. Minden család mellé nem állhat valaki, hogy mit ne csináljon, 
vagy csináljon. Egy demokratikus társadalomban élünk, ami bizonyos 
anarchikus dolgokat is magában hordoz. A javaslatot tovább kell gondolni és 
idővel térjünk vissza rá. A szociális bizottság kezdeményezőként egy civil 
fórumot,  ha akar szervezni a gyermekvédelem témakörben, én vállalom az 
összehívását.  
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Aki elfogadja az önkormányzat gyermekvédelmi gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló átfogó beszámolót és a feladat ellátását 
megfelelőnek értékeli, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, a beszámolót 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
124/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló szakterületi 
beszámolókat és átfogó értékelést elfogadja.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, az 
előterjesztés anyagát mellékleteivel együtt küldje meg a Dél-alföldi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltsége Szociális és 
Gyámhivatala részére. 
 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
 

ÖTÖDIK NAPIREND  
 
  A füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2009. évi 

tevékenységükről (különös tekintettel a segélyszállítmányok elosztására) 
Előadó: Szabó Lászlóné tagintézmény-vezető 

 
Várkonyi Imre polgármester: A napirend kapcsán köszöntöm Szabó Lászlónét 
az Egyesített Szociális Intézmények tagintézmény-vezetőjét.  
 
Ibrányi Éva szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A bizottság 4 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Az adományokkal 
kapcsolatban a bizottság úgy gondolja, hogy hatékonyabb lehetne, ha a 
raktározást meg tudná az önkormányzat oldani, és ha valakinek szüksége van 
valamire, onnan lehetne biztosítani. (2. kazetta A oldal vége) 

 
Szabó Lászlóné tagintézmény-vezető: Minden évben kapunk adományt Boros 
Magdolnától, Ausztriából 2002 óta segítik a város lakóit a barátaival. Főleg 
ruhaneműkkel, tartós élelmiszerekkel, bútorokkal. Eddig az adományból 
részesült: a bölcsőde, iskola, védőnők, óvoda, ÖTE, napközi konyha, egyház, 
Kertészsziget lakói, Nagycsaládosok Egyesülete, helyi Vöröskereszt, Nők 
Egyesülete, nyugdíjas klubok, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, református 
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egyház, CKÖ, Ösvény Esélynövelő Alapítvány, Foltvarrók Egyesülete. 
Igyekszünk felvenni a kapcsolatot a civil szervezetek vezetőivel, hogy minél 
több rászoruló emberhez eljussanak az adományok. Hároméves felzárkóztató 
program van az intézménynél és az intézményvezető biztatott, hogy 
elképzelhető, hogy jövő év elején a raktározási gondokat is meg tudják oldani a 
program keretén belül. Mivel nagyon pici a raktárunk, ezért a civil szervezetekés 
az intézmények vezetőit szoktuk megkérni, hogy vigyék az adományokat. 
Természetesen úgy lenne igazságos, ha mindig az éppen rászorulók kapnák meg. 
Bízom benne, hogy ez minél előbb meg fog oldódni. Az adományt úgy kapjuk, 
hogy teljesen ingyenes, még a szállítási díjat is az adományozó fizeti. 10-15 
tonna rakomány érkezik minden egyes szállításkor és kb. 14 alkalommal 
szállítottak eddig. Az ÖTE sátrakat biztosít ilyenkor a raktározáshoz. Ezúton is 
köszönöm Magdikának és segítőinek a segítséget, mert egy maszek kamionnal 
egy karitatív szervezeten keresztül jut el hozzánk az adomány.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az önkormányzatnak is problémát jelent a 
raktározás. A hivatal udvarán meg lehetne oldani, ha tudnánk pályázati pénzt 
nyerni rá. Egy élelmiszer segély még elfér, de egy kamionnyi bútor már nem.  
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
125/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a füzesgyarmati 
Családsegítő Szolgálat beszámolóját a 2009. évi tevékenységükről –
különös tekintettel a segélyszállítmányok elosztására – elfogadja. 
 
 

Várkonyi Imre polgármester: A rászorulók nevében megköszönöm az ESZI 
dolgozóinak, Erzsikének a munkáját és közvetve Boros Magdolnának és 
segítőinek az adományokat. 
  
 

HETEDIK NAPIREND  
 
         A vízmű vagyonról döntés 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Várkonyi Imre polgármester: A szeghalmi vízmű közös tulajdonban van és a 
vagyon megosztásnál több mint 100 % jött ki. A szeghalmi önkormányzat az 
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előterjesztésben leírt arányt elfogadta. Részünkre nem hátrányos. A bizottságok 
véleményét kérem. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Együttes ülés volt a 
településfejlesztési és környezetgazdálkodási bizottsággal és mindkét bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mivel nincs kérdés, hozzászólás kérem, aki 
elfogadja a határozati javaslatot jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
126/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Füzesgyarmat Kistérségi Vízmű vagyonra vonatkozó és a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által elkészített felosztási javaslatot elfogadja úgy, hogy 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdoni hányada 38,03 % lesz, nettó 
191.158.471,-Ft értékben.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az új tulajdoni hányad elfogadásáról 
értesítse a vízművek zrt-t és intézkedjen a változások átvezetéséről az 
önkormányzat könyvelésében.  
 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 

 
 

NYOLCADIK NAPIREND  
 
  A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény Alapító Okiratának és 

Pedagógiai Programjának módosítása 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: Több okból is módosítani kell, a keresztyén 
csoport is most kerül bele.Hatalmas munkával elkészült, amiért elismerésemet 
fejezem ki mindenkinek, aki részt vett benne és idekerülhetett a képviselő-
testület elé. Eredeti előterjesztésként aljegyző úrnak lenne módosítása. 
 
Fehér László aljegyző: Az alapító okiratban több helyen szerepelnek azok a 
telephelyek, amelyek szeptembertől megszűnnek a központi óvoda üzembe-
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helyezésével. Az 1. sz. határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy az 5. pont 
elé bekerülne az alábbi szövegezés: 2. pontban az óvodai telephelyek 
felsorolásból kikerül az „5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 89., és az 5525 
Füzesgyarmat, Mátyás u. 27.” szövegrész. Az 5. pont után a következő 
szövegrész kerülne be: 15. pontban a feladatának ellátását szolgáló vagyon 
felsorolásból kikerül a „Mátyás u. 27. hrsz:1406”. szövegrész. A Kossuth utcán 
az iskola tovább üzemel, ezért ezt nem kell kivenni. Az alapító okirat tervezet 
ugyanígy módosul. Ezt kérem eredeti előterjesztésként figyelembe venni. 
A Pedagógiai Program elkészítése egy hatalmas munka volt, ezzel szeretném 
megerősíteni a polgármester úr által elmondottakat.  
 
Károlyi Sándorné oktatási-, kulturális- és sportbizottság elnöke: Az aljegyző úr 
kiegészítésével együtt egyértelmű az alapító okirat módosítása. Megszűntek a 
telephelyek, ill. a képviselő-testület kérte a keresztyén szellemiségű csoport 
beindulását, ez bekerült a szakfeladatok közzé. A bizottság 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását. A Pedagógiai 
Program már negyedik alkalommal kerül ide módosításra. Most az Oktatási 
Minisztérium által kiadott óvodai nevelési program miatt kellett módosítani, 
amit minden óvodának el kell végezni szeptember 1-ig. A TÁMOP-os 
pályázatban felvállaltuk a kompetencia alapú nevelést, amit szintén be kellett 
építeni, valamint a keresztyén szellemiségű óvodai csoport beindítása miatti 
feladatok is beépítésre kerültek. Óriási munkát végeztek az óvónők, amiről az 
intézmény-egység vezetője részletesen beszámolt a bizottsági ülésen. A tanév 
közepén kellett elvégezni ezt a hatalmas munkát az óvoda-pedagógusoknak. 
Nagy terhet rótt a képviselő-testület rájuk, amikor nevelési évben kértük, hogy 
módosítsa a nevelési programját. Igaz először úgy volt, hogy csak a keresztyén 
szellemiségű óvodai csoport miatt kell módosítani, de célszerű volt a 
minisztérium által kiadottakat is beleépíteni. A konkrét szakmai munkára 
mindössze két hét állt rendelkezésre, a többi idő a szakértésre, a testületek előtti 
megtárgyalásra ment el. A 360 oldalas a nevelési programot megkaptuk 
interneten. A szakértő minimális észrevételt tett a programmal kapcsolatban, 
amit addigra javítottak, amire hozzánk került. Az intézményegység vezetője 
mintegy 220 órát töltött a kidolgozással és 6 óvónő végezte egy-egy téma 
kidolgozását. A bizottság elismerését fejezte ki a munkájukért és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: Az alapító okiratot tárgyalta a 
bizottság. Az aljegyző úr által ismertetett módosításokkal a bizottság 3 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Biztos, hogy nagyon sokat dolgoztak az óvónők, 
hogy kész legyen a program. Úgy gondolom, hogy a szakértő, Kövér Sándorné 
dr. tanszékvezető főiskolai tanár véleménye után a kisebb korrekciókkal 
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előterjesztett pedagógiai programba nem gondolom, hogy szakmailag hozzá 
tudnánk szólni. Ha a szakértő jóváhagyta az megnyugtató számomra. Az alapító 
okiratot a bizottságok jóváhagyták, elfogadásra javasolják. Szavaztathatom a 
napirendet? 
 
Bakonyi Lajosné képviselő, intézményegység-vezető: Nagyon sokat dolgoztunk 
a programon, a szakértő asszonnyal napi kapcsolatban voltunk. A nyers 
változatot küldtük el neki, és amit ő javításra javasolt az már megtörtént, így 
került a képviselő-testület elé. Külön megköszönöm a munkáját Blaskovics 
Sándorné szakvizsgázott óvodapedagógusnak, Gergely Józsefné szakvizsgázott 
óvodapedagógusnak, Szíjjártóné Medgyesi Andrea szakvizsgázott 
óvodapedagógusnak, Károlyi Zsigmondné szakvizsgázott óvodapedagógusnak, 
Kovács Sándorné  óvodapedagógusnak, aki a népi kismesterségek oktatója. Ők 
voltak segítségemre az anyag elkészítésében. De köszönetet mondok minden 
kolléganőmnek, mert amíg mi az anyagot készítettük, ők dolgoztak a 
csoportban. Egyébként nem készültünk volna el határidőre. Első alkalommal az 
hangzott el, hogy nem lesz vele sok baj, mert csak egy szót, vagy mondatot kell 
majd beszúrni, de az egészet át kellett dolgozni. A TÁMOP-os pályázat miatt 
négy innovációt is ki kellett dolgozni, ami melléklete a programnak és 200-250 
oldal. Mivel ez szellemi termék, ezért ezt nem akartuk kiküldeni, nem akarjuk, 
hogy nyilvánosságra kerüljön, mert ez érték. Ha sikerül, akkor ebből az 
intézmény még bevételhez is juthat. Még egyszer megköszönöm a 
kolléganőimnek a munkáját. Kevés volt rá az idő, de azt mondtuk, hogy 
mutassuk meg, hogy meg tudjuk csinálni, képesek vagyunk rá. Ez egy óvodai 
program és attól óvodai, hogy benne vannak az ábrák, jelzések, ettől tekintjük a 
sajátunknak. Zölddel jelöltük azokat a részeket, amik az  ökomenikus és 
keresztény szellemiségű óvodai csoporthoz tartozik.  
 
Furkó Sándor képviselő: A nevelési program egy nagyon részletes, hosszú 
anyag, nem tudom hogyan lehet majd kezelni, akik ezt használni fogják. Az 
óvónőknek, akik napi szinten használják, biztos nem probléma, inkább ahol 
feladatot ró más személyekre az nem lesz egyszerű. Végig elolvastam a 
programot és néhány dolgot aggályosnak tartok. A helyzetértékelésnél van 
néhány dolog, amit helyre kellene tenni, mert a gazdasági rész már nem valós. 
Nyelvtanilag vannak benne pontosításra szoruló dolgok, a méretre, korszerű 
felszereltség, nem minden jelző van a megfelelő helyen. De az ilyen apró dolgok 
egy ilyen nagy anyagnál előfordulhatnak. Telefonon beszéltem a szakértő 
asszonnyal és megkérdeztem tőle, amit hiányoltam az anyagból. Egy ilyen 
program az értékrendekről szól, hogy a nevelőtestület mit tart fontosnak és 
hogyan kívánja megvalósítani.  Részletes anyagot kaptunk erről, de az meglepő, 
hogy az egészséges életmód alakításánál részletesen le van írva a megfelelő testi 
higiénés és egyéb szokások kialakítását, a táplálkozásról pedig csak egy mondat 
van: „Az egészséges táplálkozáshoz tartozik az a kialakult szokás, hogy a 
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gyermekek a délelőtt folyamán gyümölcsöt fogyaszthatnak.” Ez mindent 
elmond az ezzel kapcsolatos értékrendről. A mai világban minden azzal van tele, 
hogy az egészséges táplálkozásra való nevelés milyen fontos. A nevelési 
programban pedig egy mondat van erről. Ez több, mint hiba. A szakértő 
asszonyt ezért megkérdeztem, hogy neki erről mi a véleménye? Azt mondta, 
hogy  azt az anyagot szakértette, ami kapott. Úgy gondolta, hogy ez a terület 
nem volt olyan fontos az alkotók részéről, ezért nem kifogásolta, hogy miért 
nincs benne, de egyetértett vele, hogy ez nagyon fontos terület, mivel az étkezés 
és annak a körülményei nevelési feladat, az evés szilárd szokássá váljon. Amit 
nem tanul meg az óvodában azt megtanulja az iskolában, de az evésnek itt kell 
szokássá válni a gyerekeknek. Elmondtam neki, hogy itt milyen szokások 
vannak és azt mondta, hogy ilyet még nem hallott, ami nálunk étkezési szokás 
az óvodában. Holott le van írva, hogy óvodánkban az egészséges életmód 
kialakításánál a felnőtt magatartása, életvitele mintaértékű. Jelenleg ez a 
Kossuth utcai óvodában ez most egy képmutató kijelentés, mert a gyermek azt 
látja, hogy csajkában, idegen helyről behozott élelmiszert fogyaszt az óvó néni 
és nem azt, amit a gyerekek. Nem értem, hogy ez mennyire lehet minta a 
gyerekeknek. A szakértő asszony szerint is ez aggályos és törvénytelen, mert 
idegen eredetű élelmiszert csak megfelelő körülmények biztosítása mellett lehet 
fogyasztani. Kizárólag az az óvodai dolgozó térhet el a gyerekeknek kiadott 
étkezéstől, aki orvosi igazolással bizonyítja, hogy más étrendre van utalva. A 
szakértő asszony és én sem hallottam még ilyet, hogy mást esznek az óvónők. 
Sok mindenről lehetne még beszélni, de a legfeltűnőbb a kapcsolatrendszernél… 
 
Várkonyi Imre polgármester: A szakértő asszony nem kérdezte meg, hogy a 
képviselő úr esetleg nem a napközi konyha üzemeltetője… 
 
Furkó Sándor  képviselő: De elmondtam neki, meg azt is hogy az egészet 
alaposan átolvastam. Ha az az egy mondat nincs benne, a délelőtti gyümölcs 
fogyasztás, akkor nem is tűnt volna fel, hogy más fontos dolgok meg 
kimaradtak, mint a rostbevitel, a vitamin, a táplálkozási szokások kialakítása, 
evőeszköz használat stb. A kapcsolatrendszernél mindenki fel van sorolva, csak 
a városi konyha nincs, aki szállítja naponta kétszer az óvodákba az élelmiszert. 
Ezek szerint a nevelési program nem akar kapcsolatot ápolni azzal az 
intézménnyel, ahonnan kapják az élelmet. Az őszi szülői értekezleten olyanok 
hangzottak el, illetve a jegyző asszonyhoz is fordult az egyik szülő, ami valótlan 
volt, ezért összeültünk a tagóvoda-vezetőkkel, az intézményegység-vezetővel az 
élelmezésvezetővel, jegyző asszony, Bánfi Attila intézményvezető úr és akkor 
megegyeztünk abban, hogy a szülőket csak olyanról tájékoztassuk, ami valós, 
ill. ha a konyháról akarják tájékoztatni a szülőket, akkor a konyhát hívják meg. 
Abban egyeztünk meg, hogy minden hónapban egy óvodatelepről egyeztetésre 
üljünk össze. Utána a sárszigeti óvodából Makráné jött be, azóta senki. Tehát 
igény van a kapcsolattartásra és mégsem került bele a nevelési programba. Hogy 
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fogjuk az új óvodát így működtetni, ha undorodnak a gyermekeknek kiküldött 
ételtől, azok fogják nekik osztani, utána vödörben viszik a maradékot. Hogy a 
csoportszobában mi történik azt nem tudom… 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az a kérésem, hogy azt ismertesse képviselő úr, 
hogy mit javasol a nevelési programba betenni, mert ez már nem tartozik a 
napirendhez, ezt beszéljék meg egymás között. Már több alkalommal volt  a 
testületi ülésen a konyha és az óvoda problémája valaminek az ürügyén. Addig, 
hogy az egészséges táplálkozás nincs kellően kiemelve arra lehet javaslatot 
tenni, bár akik eddig véleményezték ezt nem kifogásolták. Azt is el lehet 
fogadni, hogy a kapcsolatrendszerben hiányzik a Városétkeztetés, lehet 
javaslatot tenni, hogy vegyék bele. A tantestület hagyja jóvá, a képviselő-testület 
csak …  
 
Hangzavar 
 
Bakonyi Lajosné képviselő, tagintézmény-vezető: A képviselő-testület akkor 
tagadhatja meg a program jóváhagyását, ha törvénysértés van benne, de az nincs 
benne. Ha van felvetés, akkor pótolni fogjuk a hiányosságot. Ha nem felel meg 
az óvodai nevelési programnak… 
 
Várkonyi Imre polgármester: Kérem Furkó képviselő urat, hogy ismertesse a 
konkrét javaslatait, hogy mit javasol belevenni az óvodai nevelési programba. 
 
Furkó Sándor képviselő: Azért mondtam el részletesen, mert így lehet 
megérteni, hogy miből alakult ez ki. Nyílván, hogy az óvodavezetőnek a 
személyemmel van problémája. Azért, mert nem mindenkinek tetszik, amit 
elmondok, azért szerintem mint képviselőnek és mint egy intézmény 
vezetőjének jogom van ezeket elmondani. Ha csak az hangzik el, hogy minden 
nagyon jó, akkor a problémákat besöpörjük az asztal alá.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem az észrevétellel van baj, hanem ami 
elhangzott nem tartozik a pedagógiai programhoz.  
 
Furkó Sándor képviselő: Az anyagból egy jó értékrend tükröződik, kivéve az 
egészséges életmód alakítását, amit valamilyen okból kifelejtették pl. a 
táplálkozást, holott naponta kb. 2 órát azzal vannak elfoglalva a gyerekek. Ha ez 
nem ér meg két oldalt egy programban, azt furcsa értékrendnek tartom. 
Remélem lesznek gyökeres változások, amik rendbe teszik ezeket a dolgokat. 
Mert jó ideje ezek mennek, megbeszélés viszont nincs. Többször 
kezdeményeztem, elmondtam mit látok aggályosnak. Az auditáló szerv, aki 
auditálta a HCCP rendszert, folyamatosan felszólít, hogy jelentsem azokat a 
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dolgokat, amik veszélyeztetik a gyerekek intézményi étkezését. Nem teszem 
meg, mert … 
 
Várkonyi Imre polgármester: Én úgy tudom volt már egyeztetés többször is. 
 
Furkó Sándor képviselő: Biztos annak is megvan az oka, hogy ki miért nem mer 
a másikba „beleharapni”. A  kapcsolatrendszernél is hiányzik a konyha. Nem 
igénylem, ha az óvoda nem igényli, hogy elmondják, hogy nekik mi az igényük 
és mit  javasolnának változtatni, akkor én sem igénylem. Csak így szerintem 
ferde értékrendű ez a program.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Akkor az a javaslata képviselő úrnak, hogy a 
pedagógiai programba a felsoroltakat vegyék bele, egészítsék ki. Az egészséges 
étkezés, a kapcsolattartás. 
 
Furkó Sándor képviselő: Az óvodai játékokkal kapcsolatban van egy olyan 
mondat, hogy több olyan fejlesztő játékra lenne szükség, amelyek a 
kisgyermekek értelmi fejlődését megalapozza, fejleszti és ez a következő évek 
gondja lesz. Az óvodapályázattal kapcsolatban most értékelte a közbeszerzési 
bizottság a beérkezett pályázatokat az óvodai eszközbeszerzésre. Sok milliót 
költünk az eszköz- és játékbeszerzésre, nem értem, hogy ha ez nem kielégítő, 
akkor miért költünk rá közel 5 millió forintot? Vagy ez a mostani állapotot 
tükrözi? Tényként bele van írva, hogy az intézményegység vezető tagja a 
képviselő-testület szociális és egészségügyi bizottságának, óvodai alapítvány 
kuratóriumának, szociálpolitikai kerekasztal elnöke. Ez a mai napra vonatkozik, 
egy óvodai nevelési program hosszú távú, közben lehetnek személyi és egyéb 
változások. Most pedig tényként ez elő van írva,  hogy a mindenkori 
intézményegység vezetője legyen tagja a szociális bizottságnak. Miért kellett ezt 
beleírni? Elvi dolgokat kellene rögzíteni.  
 
Vida Imre képviselő: A  hatályba lépés miért szeptember 1-je, miért nem június 
14-e? A jelenlegi struktúra néhány napon belül megszűnik, megkezdik a nyári 
takarítást is, ezért bezárnak az óvodák. A megszüntetést miért nem mondjuk ki 
hamarabb? Hangzavar  
Mint önkormányzati raktárhelyiség maradhat, de nevelési tevékenység nem 
folyik. Június 14-ével megszűnik az óvodai funkciója.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Amikor az új óvoda működni fog, attól a naptól 
kezdve szűnnek meg a telepi óvodák és utána lehet neki más funkciót adni.  
 
Vida Imre képviselő: De ha nincs benne oktatási-  nevelési tevékenység nem 
kell létszám.  
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Várkonyi Imre polgármester: Az iskolánál is volt olyan telep amikor nem volt 
benne gyerek, és akkor más funkciót töltött be a telep.  
 
Vida Imre képviselő: Három hónapig mit finanszírozunk? 
 
Bakonyi Lajosné képviselő: A munkabért, szabadságot.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ez egy átmeneti időszak lesz. 
 
Vida Imre képviselő: Szeptembertől a tulajdonjog visszaszáll az 
önkormányzatra, illetve a kezelési jog.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Amíg a pakolás folyik nem látom értelmét, hogy a 
kezelési jogot visszavegyük.  
 
Fehér László aljegyző: Bánfi Attila intézményvezető kérte, hogy az alapító 
okiratot szeptember 1-jével módosítsuk, mert vannak olyan rendeleti 
támogatások, ami miatt a telephelynek még az oktatási intézményhez kell 
tartozni. Az előzőekhez kapcsolódóan: a képviselő-testület jóváhagyja a nevelési 
programot a nevelési testület elfogadja. Ha nem hagyja jóvá a képviselő-testület, 
visszaadja a nevelőtestületnek, ezután vagy elfogadja a testület döntését és 
átdolgozza, vagy -  mivel nincs törvénysértés – jogi útra tereli az ügyet.  
 
Károlyi Sándorné képviselő: Negyedik alkalommal dolgozták át a pedagógiai 
programot. Minden változás színnel lett jelölve, így könnyű volt nyomon 
követni. Zölddel volt a keresztyén szellemiségű óvodával kapcsolatos változás, 
lilával az innováció, fekete vastag betűvel a minisztérium által kiadottak alapján 
beépített rész. Az összes többit három évvel ezelőtt fogadta el ez a képviselő-
testület, azokat is, amiket most kiemelt Furkó Sándor képviselő úr. Sajnálom, 
hogy három évvel ezelőtt ezeket a hiányosságokat nem vette észre. Az 
étkezéssel kapcsolatosan tehát ezek voltak akkor is benne. De köszönik a 
visszajelzést és nyilván tesznek ellene.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A szakértő elfogadásra javasolta a pedagógiai 
programot és csak akkor tagadhatjuk meg a jóváhagyást, ha törvénysértő. Azt 
javaslom, hogy hagyjuk jóvá és külön határozatban rögzítsük a Sanyi által 
javasoltakat.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Új javaslat esetén újra szakértetni kell. 
 
Bere Károly alpolgármester: Tegyük bele második pontként, amit Furkó 
képviselő úr felvetett. Kérem a továbbiakban az együttműködést az 
intézményegység vezetőjétől, amit Sándor felvetett… (2. kazetta B oldal vége) 
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Koncz Imre képviselő: Nem tartom etikusnak, hogy Furkó Sándor kihasználja 
azt, hogy mint képviselő a saját vállalkozásának a bajait idehozza. 
 
Furkó Sándor képviselő: Nem mint vállalkozó, hanem mint képviselő van ezzel 
problémám. Azt szeretném, ha ezek az óvodás gyerekek, ne hátrányosan kezdjék 
és fejezzék be a gyermekkorukat és úgy menjenek a felnőtt korba. Ehhez 
hozzátartozik az is, hogy ha otthon csak sült krumplit és pipiropogóst kap, akkor 
legalább ismerje meg az ízeket az óvodában. Csak úgy ismerheti meg, ha valaki 
megismerteti vele, aki ezt fontosnak tartja….  
 
Várkonyi Imre polgármester: Lezárom a vitát, az egyéni érdekeket tegyük félre. 
Aki az alapító okirat módosítását elfogadja jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alapító okirat módosítását elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
127/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 2010. szeptember 1-
jei hatállyal módosítja. 
 
2. pontban az óvodai telephelyek felsorolásból kikerül az „ 5525 
Füzesgyarmat Kossuth u. 89., és az 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 27.” 
szövegrész. 
 
5. Befogadóképessége pontban, az óvodai nevelés telephelyek, és 
férőhelyek szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

„Óvodai nevelés: 
Széchenyi utca 8.  200 fő  
Klapka utca 34.      24 fő 
Összesen:                        224 fő”  

 
11. pontban az alaptevékenységek szakfeladatainak felsorolásában a 
851011 szakfeladat szövegrésze kiegészül az „és ökumenikus-keresztény 
szellemiségű nevelés, azt igénylő csoportban/csoportokban.” szövegezéssel. 
 
 15. pontban a feladatának ellátását szolgáló vagyon felsorolásból kikerül a 
„Mátyás u. 27. hrsz:1406”. szövegrész. 

 
Megbízza a jegyzőt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
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Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
Várkonyi Imre polgármester: Aki a pedagógiai program módosítását elfogadja 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
pedagógiai program módosítását elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
128/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programjára előterjesztett 
módosítást – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.  
 
A módosításokat a 2010/2011-es nevelési évtől kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 

 
Várkonyi Imre polgármester: Szerintem nem kell újra szakértőt felkérni,  
javasolja a képviselő-testület a tantestületnek, hogy fontolják meg az 
elhangzottakat és egészítsék ki a pedagógiai programot, és a legközelebbi 
ülésen, amikor a testület elé kerül, tudjuk miről van szó. A javaslat, hogy az 
egészséges táplálkozás hangsúlyosabban kerüljön bele, a kapcsolatrendszerben a 
Városétkeztetés szerepeljen. Aki ezzel egyetért jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 nem szavazattal, a 
javaslatot elfogadta és megkérjük a tantestületet, hogy ezt szíveskedjenek 
betenni.  
 

H A T Á R O Z A T  
129/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Programját javasolja 
kiegészíteni azzal, hogy az egészséges táplálkozás hangsúlyosabban 
kerüljön bele, a kapcsolatrendszerben a Városétkeztetés is szerepeljen. 
 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
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Felelős: Várkonyi Imre polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 
 
Várkonyi Imre polgármester: A tantestületnek óriási munkája van benne, mert 
az egészet át kellett dolgozni.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő: Megköszönöm azoknak, akik jóváhagyták a 
programot, mert nagyon nagy munka volt elkészíteni. Hibázni az tud, aki 
munkát is végez. Elnézést kérek, hogy kimaradt a napközi konyha, mint 
közvetett partner. Hatan készítettük a programot, a nevelőtestület elfogadta, ezt 
a hibát ők sem vették észre, pedig jogos, mert kapcsolatot kell tartani. 
Megkeresem majd képviselő urat, hogy konkrétan mondja el, hogy mire gondol 
az egészséges életmóddal, ill. táplálkozással kapcsolatban, mert kizárólag csak 
olyan dolgokat lehet belevenni, ami általános kifejezéseket tartalmaz. Ha 
beleírjuk, hogy naponta fogyasszanak a gyerekek müzlit, vagy bármit, akkor azt 
a képviselő-testületnek fizetni kell. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Lezárom a napirendet és 10 perc szünetet rendelek 
el. 
 
Szünet 
 

KILENCEDIK  NAPIREND  
   
Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester: A 2. sz. bejelentéssel kezdjük a Kastélypark fürdő 
kérelmét díjmegállapításra vonatkozóan. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
javasolja elfogadásra az ajánlott díjtételt. 
 
Várkonyi Imre polgármester: 500,-Ft-os díjról van szó, értékmegőrző szekrény 
igénybevétele esetén. Aki elfogadja a díjtétel alkalmazását jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
130/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
fürdő szolgáltatási díjairól szóló 281/2009. (XI. 26.)Kt. számú határozatát 
kiegészíti az alábbi díjtétellel: 
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Értékmegőrző szekrény díja 500,-Ft/alkalom 

 
A szolgáltatási díjat 2010. június 1-től kell alkalmazni. 
A szolgáltatási díj áfával együtt értendő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester, Vass Ignác fürdővezető 
 
 

Várkonyi Imre polgármester: A 5. sz. bejelentés arról szól, hogy Almáskamarás 
és Nagykamarás csatlakozni szeretne az ivóvízjavító programhoz és ezt minden 
településnek jóvá kell hagyni. Több milliárdos beruházás lenne egy KEOP-os 
pályázat elnyerése esetén.  
 
Laskai András képviselő, településfejlesztési és környezetgazdálkodási bizottság 
tagja: A bizottság tárgyalta együtt a pénzügyivel. 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Mindkét bizottság 
egyhangúlag támogatta. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki elfogadja, hogy csatlakozzon a két település 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
131/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagykamarás 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozását a „Közép-Békési 
Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz. 
 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Várkonyi Imre polgármester: A 6. sz. bejelentés a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény kérelme egy átcsoportosítási kérelem a 
kiemelt előirányzatok között. Határozat kell róla, hogy ezt megteheti, majd  a 
rendeletmódosításkor kerül a helyére.  
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Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag 
támogatta a kérelmet. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki elfogadja jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
kérelmet elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
132/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kérelmére az „Informatika 
mindenkié” Vállalkozásfejlesztő Alapítvány által kiírt vissza nem térítendő 
támogatás informatikai eszközök beszerzésére és informatikai 
fejlesztésekre című pályázathoz – többfunkciós, minőségi fénymásoló gép 
beszerzéséhez –  a 2010. évi költségvetéséből az 50 %-os önerőt biztosítja, 
előirányzat módosítással, az alábbi dologi tételek 400.000,-Ft-os 
csökkentésével:  
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 
- Gépek karbantartása 
 
Ezzel egyidejűleg a  fejlesztéseket 400.000 forinttal növeli. 
 
A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás 
felhasználására vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és 
betartja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: 7. számú bejelentés Doma Ildikó és társai kérelme. 
A Kovácskertben régóta húzódik a vízellátás megoldása. A szakemberek voltak 
kint helyszínelni. A vízművesekkel kell egyeztetni, készíteni kell egy 
költségbecslést, ami alapján láthatóvá válik, hogy mibe fog kerülni. A szándék 
megvan a hozzájáruláshoz, de feltételekkel.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: A bizottság azt javasolta, 
hogy legyen egy költségszámítás ezzel kapcsolatban. Most egy magánterületen 
átmenő, rossz állapotú csövön kapják a vizet. A számítások ismeretében 
javasoljuk a döntést meghozni. 
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Várkonyi Imre polgármester: Egyeztetést fogok kezdeményezni és a  következő 
testületi ülésre visszakerül, előtte a pénzügyi bizottság tárgyalni fogja. 
Földmunkát tud a hivatal is vállalni. 
 
Ibrányi Éva képviselő: Már tavaly adott be Doma Ildió kérelmet és azóta nem 
tudtuk elintézni? Ő fizeti a vízdíjat mindenkinek és van aki nem fizeti ki neki. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A bizottsági ülésen 270 méterről volt szó, de Csák 
Pista szerint 470 méterről van szó, ami közel egy milliós költség lenne. A 
szándék megvan, folytak is tárgyalások a vízművel, de számadatok nélkül nem 
lehet dönteni.  
 
Ibrányi Éva képviselő: Az egészséges ivóvízhez való jog mindenkit megillet. 
Egy volt tsz-vezetéken kapják a vizet, amit a vízmű nem vett át, mivel nem ő 
építette ki.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ez több éve így van, a telket úgy vette meg, hogy 
már akkor is így volt. Segítünk benne, de nem ezen az egy hónapon fog múlni. 
A döntéshez kell egy kis idő. 
 
Vida Imre képviselő: Vegyük le napirendről.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: A szándékát a pénzügyi 
bizottság is kifejezte, hogy meg kell oldani, de amíg nincs költségszámítás nem 
lehet azt mondani, hogy csináljuk. Milliós nagyságrendű költség esetén nem 
vállalhatjuk fel. Az adatok ismeretében kell egyeztetést folytatni, hogy az ottani 
telektulajdonosok és az önkormányzat milyen arányban vállalja a költségeket. 
Lakott külterületről van szó, most ha akárhova épít valaki, akkor az 
önkormányzat vezesse oda a vizet? 
 
Ibrányi Éva képviselő: Az a bajom az egésszel, hogy már egy éve én magam 
hoztam be a kérelmet és még mindig nem lett elintézve. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Akkor arról volt szó, hogy a vízmű almérőkkel 
megoldja, de kiderült, hogy nem foglalkozik vele. Aki elfogadja azt a javaslatot, 
hogy a következő testületi ülésre készítsük elő döntésre ezt napirendet, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
133/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre vizsgáltassa meg, 
hogy Doma Ildikó és a Kovács-kerti ingatlantulajdonosok kérelme alapján 
megépítendő ivóvízvezeték-rendszernek mennyi lenne a bekerülési 
költsége. 
 
Határidő: 2010. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 
 
 

Várkonyi Imre polgármester: Megérkezett Varga Péter így most tárgyaljuk a 1. 
sz. bejelentést, a Hotel Gara kérelmét a termálvíz átadással kapcsolatban.  
 
(Herczegné Fehér Mónika képviselő elment az ülésről, jelen van 12 szavazásra 
jogosult.) 
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Egyszer már volt ilyen 
kérelem a képviselő-testület előtt, úgy gondolom akkor is felelősségteljesen 
döntöttünk. A kérelem tartalmazza, hogy a személyzet létszámát nem 
csökkentették és arra törekszenek, hogy ez így is maradjon. Remélhető, hogy 
átmeneti probléma ez a helyzet. Feltételekkel, de a bizottság elfogadásra 
javasolja a kérelmet. A fennálló tartozásra egyeztetett ütemterv készüljön, az 
állományi létszám szinten tartását vállalják, ezzel a két feltétellel javasolja a 
bizottság a szerződést módosítani. Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor 
visszaáll az eredeti ár. A munkahelyteremtést a vállalkozói alappal is próbáljuk 
segíteni, ezt is tekinthetjük annak, hogy így segítjük a vállalkozás 
létszámmegőrzését. A  felsorolt feltételekkel a pénzügyi és a településfejlesztési 
és környezetgazdálkodási bizottság is javasolja a kérelem elfogadását, ami év 
végéig szól, 7 hónapra.  
 
Varga Péter Hotel Gara igazgatója: Amikor kértem  a csökkentést februárban, 
ezt akartam elkerülni, hogy dolgozókat kelljen elküldeni. Akkor volt egy 
létszámleépítés, 5 embert kellett elküldeni, de a jelenlegi létszámot akkor 
tudnánk tartani, ha ez a vízdíj lesz. A jegyző asszonnyal megállapodunk, hogy 
hogyan tudnánk ütemezni a fizetést. Kifizettünk eddig mindent, igaz kicsit 
csúsztunk a határidővel.  
 
Markovitsné Bischof Éva képviselő: Akceptálom a bizottságok véleményét, de a 
magam és a többi helyi vállalkozó nevében azt tudom mondani, hogy a válság 
minden vállalkozót érint. Akkor jöhetünk mi is, hogy az iparűzési adó 
befizetésétől tekintsen el az önkormányzat. A lakosság vízdíjának a mértékét 
sem tudjuk csökkenteni.  
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Várkonyi Imre polgármester: A termálvíz az önkormányzaté, az ivóvíz nem.  
 
Varga Péter Hotel Gara igazgatója: Természetesen a vízdíjat is fizetjük, 
háromszoros a hideg víz, amit felhasználunk a termálvíz mellett.  
 
Bere Katalin képviselő: A csökkentés 7 hónapra másfél millió forintot jelent. Ez 
olyan nagy segítség, hogy ezzel emberek munkahelyét tudják megtartani? Ez 
egy ember éves bérét sem fedezi. 
 
Varga Péter Hotel Gara igazgatója: Minél több vendéget kellene idehozni. Aki 
kocsival érkezik, azok kétharmada már kárral jön ide a rossz utak miatt. 
Hétvégén olyan disznószag van, hogy a vendégek nagy része ezért nem fog 
később visszajönni. Ha visszajönnek azért van, mert nagyon jó a konyha, a 
személyzet. Nekik köszönet jár azért, hogy beleegyeztek, hogy csökkentettük a 
bérüket. A felújítás még mindig nem indult meg, a bank nem akar adni pénzt a 
válság miatt, a tulajdonosok húzzák az időt. Nekünk ez a másfél millió is számit, 
ha mindenki pl. a beszállítók is…. akkor ez lehet akár húszmillió forint is, ha 10 
ilyen esetet veszek figyelembe. Mindenhol próbáljuk csökkenteni a kiadásokat, 
a tejet a környékről vásároljuk, a pékárut is, a húst, élelmiszert, azért, hogy a 
helyi vállalkozók talpon maradását is segítsük.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem nyitok rajta vitát, nem először van előttünk. 
A két bizottság támogatta és mindenki döntsön belátása szerint. Aki a Furkó 
Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke által ismertetett feltételekkel 
elfogadja a kérelmet, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal a 
javaslatot elfogadta. A jegyző asszony a szerződésmódosítást ezekkel a 
feltételekkel el fogja készíteni.  
 

H A T Á R O Z A T  
134/2010. (V. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermal Hotel 
Gara Gyógy- és Wellness Szálloda igazgatójának kérését méltányolva, az 
önkormányzat tulajdonát képező Sárrét Gyöngye minősített gyógyvizet – 
2010. június 1-től 2010. december 31-ig –  80,-Ft + áfa áron adja át  a 
szállodának a következő feltételekkel: 
 
1. A szálloda igazgatója és az önkormányzat jegyzője közösen készítsen 
ütemtervet a szálloda fennálló tartozásának rendezésére.  
 
2. A szálloda igazgatója vállalja az állományi létszám szinten tartását 2010. 
december 31-ig. 
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Amennyiben a tartozás az ütemterv szerint nem folyik be az önkormányzat 
számlájára, illetve az állományi létszám csökken, a gyógyvíz átadás díja a 
314/2009. (XII. 17.)Kt. számú határozatban megállapított díjjal, továbbra is 
120,-Ft+áfa értékben kerül kiszámlázásra.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fentiek 
figyelembevételével módosítsa a gyógyvíz átadás-átvételére szóló 
szerződést. 
 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: A következő ülés június 24-én, csütörtökön 16 
órakor lesz. 
 
Vida Imre képviselő: 25-26-án lesz a Füzesgyarmati Napok. Mivel 10 éves a 
város, javaslom, hogy 25-én pénteken ünnepi testületi üléssel nyissuk meg a 
rendezvényt. Ezért a 24-ei ülés a következő csütörtökön, 1-jén legyen. 
 
Várkonyi Imre polgármester: A július 1-je munkaszüneti nap a 
köztisztviselőknek. Meg lehet tartani csütörtökön a rendes ülést, utána az ünnepi 
ülést másnap. Az ünnepi ülés kezdési idejét később meghatározzuk az eddigi 
programokhoz igazítva. Úgy gondolom 2 órától jó lenne.  
 
Hangzavar 
 
Vida Imre képviselő: Meg kellene hívni azokat, akik részt vettek 10 éve az avató 
ünnepségen és akik azóta is segítették a város munkáját, a nevezetes 
személyeket. Ünnepi ülés és utána állófogadás. 
 
Ibrányi Éva képviselő: Az országgyűlési képviselőket, akik eddig képviselték a 
várost.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A jövő héten alpolgármester úrral és Vida Imre 
képviselő úrral, Lévainé Homoki Éva igazgató asszonnyal összeülünk és 
egyeztetjük a programot, a meghívottak körét.  
Megköszönöm, akik a felhívás kapcsán segítettek abban, hogy Jambricska 
Katalin síremléke elkészülhetett. Baráth János vállalta, hogy június 6-án, 
pedagógus napon, 11.30 órakor megáldja a síremléket. Aki úgy gondolja 
szeretettel várjuk az újtemetőben. Ami kimaradt az összegyűlt pénzből, az 
emlékversenyen fogják felhasználni. Ezúton köszönöm meg a 
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takarékszövetkezetnek, hogy ingyen kezelték a pénzt és segítettek a pénz 
összegyűjtésében.  
Van-e valakinek bejelentése? 
 
Vida Imre képviselő: Amint a Gara igazgatója is utalt rá a szaghatások nagyon 
intenzívek az utóbbi kb. 6 hétben. Ezzel valamit kezdeni kell. Kérem a jegyzőt, 
hogy tegyen bejelentést a Környezetvédelmi Felügyelőséghez, hogy járjanak 
utána, hogy mi okozza ezt a tarthatatlan állapotot, ami a hotel környékén, a 
fürdő környékén, de sokszor az egész városban elviselhetetlen mértékű.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A bizottsági ülésen megállapodtunk, hogy a bizottság 
tagjaival helyszíni vizsgálatot tartunk, hogy a technológiát betartják-e? 
Próbálunk a békés egymás mellett élés szabályaival érvelve tárgyalni, ha nem 
változik semmi, akkor megkeressük a Környezetvédelmi Felügyelőséget a 
problémával.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Már többször felhívtuk az előírt technológiai 
alkalmazására a vállalkozót.  
 
Antal Ágnes képviselő: A Szabadság-téren lévő díszkútból valamikor folyt az 
ivóvíz. Nem lehetne visszaállítani? Sokan jönnek kerékpárral, kirándulók és 
nincs ivóvíz a téren. Meg kellene nézni, hogy milyen költséggel és hogyan 
valósítható meg. Jó lenne mindkét oldalán, ahogy eredetileg is ki van alakítva. 
Az ebtartással kapcsolatos rendeletünkben van-e szabályozva, hogy a 
közterületen az ebeket sétáltatóknak kötelességük feltakarítani a kutyapiszkot. 
Szabálysértés-e, ha nem? Ha nincs benne, lehetne-e belevenni, hogy ez 
szabálysértés, ha valaki észrevételezi. Lehetne-e kutyasétáltató területet 
kijelölni?  A közterületen dolgozó kertészeknek elég kellemetlen, hogy a 
virágok közzé piszkítanak a kutyák, amitől a virágok is tönkremennek.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: A díszkút eredeti kútját le kellett fojtani, 
erre kötelezett bennünket a Vízügyi Igazgatóság az arzéntartalom és egyéb 
miatt. Más irányú megtáplálásáról most nem tudok nyilatkozni, meg kell 
vizsgálni a műszaki és anyagi vonzatát is. Az angyalkák is restaurálásra 
szorulnak, azt is vizsgáltuk egy bejelentés alapján. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Eddig a kertészek még nem szóltak a kutyakaki 
problémáról. Budapesten sem tudják betartatni, hogy feltakarítson a gazda a 
kutya után. Egy kertes házban nem kell sétáltatni a kutyát. A több probléma a 
kóbor kutyákkal szokott lenni. A kutyasétáltató helyet nem tudom, hogy hol 
lehetne megoldani. Tegye be a kocsiba és vigye ki a város szélére? 
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Antal Ágnes képviselő: Legalább azt szabályozni kellene, hogy a kutya gazdája 
köteles a kutya után a piszkot eltakarítani. Ha valaki bejelenti, akkor 
szabálysértési eljárást lehessen ellene indítani.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ki az aki ezt végre tudja hajtatni? Véleményem 
szerint kivitelezhetetlen. 
 
Fehér László aljegyző: Az állattartásról szóló rendeletben le van szabályozva, 
hogy a közterületen milyen módon tartózkodhatnak az állatok és a 
szennyeződéseket az állattartónak kötelessége összetakarítani. Van 
szankcionálási lehetőség, ha valaki nem tartja be a rendeletet. Maximum 30 ezer 
forint bírságot lehet kiszabni. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Nem egyszerű eset. Lehet kapni ebürülék 
eltakarítására alkalmas zacskót.  
 
Bere Károly alpolgármester: Polgármester úrnak néhány hete jeleztem, hogy a 
Bajcsy Zs. utca, Nagyatádi utca lakói jelezték nekem az útpadka karbantartással 
kapcsolatos kellemetlenséget. Sikerült ebben polgármester úrnak intézkedni?  
 
Várkonyi Imre polgármester: A bizottság volt kint megnézni, ahol nagyon eltérő 
volt a mi embereink is segítettek eligazítani. Volt olyan ingatlan-tulajdonos, aki 
azt mondta, hogy majd ő bekapálja, volt aki nem engedte, hogy majd a fű 
benövi. Ősszel lehetne a padkázást, de mire megszületett a döntés, hogy ki fogja 
csinálni eltelt az idő.  Ha nem csinálják meg a padkázást, megáll a víz az úton és 
télen szétfagy. A közútkezelő megcsinálta az Arany János utcán több év után két 
sorjával. Az út és az árok között nincsenek fák, karók, itt viszont vannak a 
keskeny utcákon. Ahol kicsi a padka szépen meg tudták csinálni Sárszigetben. 
Aki csinálta 45 éve vezeti ezt a gépet és csinálja  a padkázást. Volt ahol valóban 
nagyon el lett rontva, az esős idő miatt is nem volt szerencsés most ez a munka. 
Le lett állítva, majd ősszel folytatják. Tehát nem olyan tragikus a helyzet több 
helyen igazítottak rajta.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: A településfejlesztési és 
környezetgazdálkodási bizottság három tagjával és a vállalkozóval 
helyszíneltünk a kritikus pontokon. A Nagyatádi utcánál megoldódott a gond,  
volt olyan lakos, aki kérte, hogy ne vigyék el a földet, mert majd ő megcsinálja. 
Ahol be kellett avatkozni nem engedtük rá a gépet, mert még nagyobb lett volna 
a gond, hanem a közmunkásokkal tettük rendbe, illetve rendbe tesszük még 
ezután, ahol az időjárás miatt nem lehetett. Az volt a baj, hogy megsüllyedt a 
gréder és azért  vágott bele, amikor észrevette akkora meg a földet elvitték. De 
ezt megbeszéltük a helyszínen, hogy rendbe fogjuk tenni. 
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Bere Katalin képviselő: A Bucsa Füzesgyarmat közötti út minőségével 
kapcsolatban kihez lehet panasszal fordulni, mert életveszélyes az út. Mint 
ahogy a Gara igazgatója is utalt rá, nagyon nehéz a megközelíthetőségünk.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A 20 tonnás kocsikkal is járnak erre és azért ment 
tönkre az út. Pénz kérdés. 
 
Bere Katalin képviselő: Majd kiteszik a 40-es táblát. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Három hete írásban jeleztük a KHT felé a 
Biharnagybajom, Bucsa felé vezető út, sőt a Szeghalom felé vezető út 
problémáját, mert ott sem javítottak ki minden kátyút. Illetve a középvonal és 
zebra felfestését is kértük.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Meg is jött a válasz tegnap, hogy törekszenek a 
javításra, de pénzkérdés. Lehet, hogy lesz majd több pénz, mert az autópálya 
építések befejeződnek.  
Mivel nincs több bejelentés a nyílt ülést bezárom, a képviselők zárt ülésen 
folytatják a munkát.  
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
Várkonyi Imre      Botlik Tiborné  
 polgármester                           jegyző 


