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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. június 24-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, Koncz Imre 
képviselő, Laskai András képviselő, Markovitsné Bischof 
Éva képviselő, Mészáros Zoltán képviselő, Vida Imre 
képviselő, 

Hiányzik:  Károlyi Sándorné 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, Papp Gyula MSZP helyi képviselője,  

 
Napirendekhez meghívottak: Károlyiné Erdei Ildikó – Ipari Park Kft. 

képviselője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 
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Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy 
jelen van 12 fő, az ülés határozatképes. Károlyi Sándorné képviselő asszony 
igazoltan van távol, Bere Katalin képviselő asszony hamarosan megérkezik. A 
képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a 3. sz. bejelentést, ami egy fellebbezés,  
így erről nem is kell szavazni, valamint a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült, 
hogy zárt ülésen tárgyaljuk az előterjesztések között szereplő bejelentést, mivel 
gazdasági érdekeket sérthet a nyílt tárgyalás. 
Aki egyetért vele, hogy az 1. számú bejelentést zárt ülésen tárgyaljuk, jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot. 
 

H A T Á R O Z A T  
143/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 24-
ei ülésén az 1. számú bejelentést az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja meg. 

 
 
Várkonyi Imre polgármester: Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek 
tárgyalásával jelezze. 
Megállapítom,  hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
napirendeket elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
144/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 24-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 

 
2./  Az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok ügyvezetőinek és 

felügyelő bizottságainak beszámolója 
 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 
 
3./   Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről  
 Előadó: Botlik Tiborné jegyző  
 
4./   Bejelentések 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 

Első napirend 
 
 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Várkonyi Imre polgármester, Fehér László aljegyző 
 
Várkonyi Imre polgármester: Az ügyrendi bizottság tárgyalta, kérem a bizottság 
véleményét. 
 
Bakonyi Lajosné ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a 
napirendet. 
 
Bere Károly alpolgármester: A legutóbbi testületi ülésen a rendőrkapitány úr 
tartott beszámolót és a képviselő-testület határozott róla, hogy segítse az 
önkormányzat a rendőrség munkáját. A testületi ülést után a Bio-Sales Bt. 
képviselője, Süveges Róbert megkeresett telefonon és felajánlott egy lap-topot a 
rendőrségnek, de csak az önkormányzaton keresztül teheti ezt meg. Majd 
polgármester urat keresni fogják emiatt.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Jogi akadálya azt hiszem nincs. A testületi ülésen 
ígértem, hogy számítástechnikai eszközökkel tudjuk segíteni a rendőrséget, ez 
már megtörtént, még egy nyomtató hiányzik. A pénzügyi részét a következő 
héten megnézzük, hogy hogyan lehetne átcsoportosítani. Köszönjük a Bio-Sales 
Bt. felajánlását, mert biztos használni tudnak egy hordozható számítógépet.  
 
Bere Károly alpolgármester: Erről nem kell határozatot hozni, majd a jogi részét 
megvizsgálja a jegyzőnő.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Ha megkeresnek bennünket megnézzük a jogi 
részét. Mivel nincs több hozzászólás kérem, hogy aki elfogadja a  jelentést 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadat. 
 

H A T Á R O Z A T  
145/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. 
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Második napirend 
 
  Az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok ügyvezetőinek és 

felügyelő bizottságainak beszámolója 
 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 
 
Várkonyi Imre polgármester: Köszöntöm Károlyiné Erdei Ildikót, a Ipari Park 
Kft. képviselőjét, a napirend előadóját. A pénzügyi bizottság is tárgyalta a 
napirend melletti kérelmet, az építményadóval kapcsolatban.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: A kérelem azt tartalmazza, 
hogy az önkormányzat mérsékelje az építményadó mértékét. A bizottság 
hosszasan tárgyalta a kérelmet, de úgy döntöttünk, hogy nem javasoljuk a 
rendelet módosítását.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Vida Imre képviselő: Az Agrofermentinvest Kft-nek volt egy vételi szándéka 
egy ingatlanra, tudomásom szerint elállt a szándékától, mivel felszámolás alatt is 
van. Már szó volt róla, hogy ezt a telket akarjuk-e értékesítésre kijelölni? Ezt a 
bérleti jogviszonyt fel tudjuk bontani? 
 
(Megérkezett Bere Katalin képviselő, jelen van 13 fő szavazásra jogosult.) 
 
Botlik Tiborné jegyző: A Gyarmat-Ferment Kft. ellen felszámolási eljárást 
kezdeményeztünk, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kft-ben lévő 
üzletrészét az Agrofermentinvest Kft-nek felajánlja adásvételre és akkor 
kiderült, hogy ők is felszámolás alatt álnak. Így az adásvétel nem jöhetett létre. 
A bérleti szerződés felmondásra került, mivel többszöri felszólításra sem fizették 
a bérleti díjat. A képviselő-testület tehát dönthet úgy, hogy az ingatlant eladja, 
vagy másnak bérbe adja, nincs a felszámolási eljárás alá vonva.  
 
Károlyiné Erdei Ildikó Ipari Park Kft. képviselője: A beadványt azzal 
egészíteném ki, hogy az összegszerűsége az építményadónak extrém helyzetet 
hoz a kft-nél, mivel gazdasági tevékenységre, ipari termelésre használható 
terület, a környéken nem sok van ilyen. Pl. kereskedelmi tevékenységre 
használatos tevékenységeknél magasabb az építményadó, de ipari termelésre, 
műhelyre alacsony, pl. Mezőberényben 37,-Ft/m2, azért, hogy ösztönözze a 
vállalkozásokat, hogy termelésre használatos épületeket hozzanak létre. Mivel 
nagy a csarnokok alapterülete, nagyon sok az építményadó, az éves bevételünk 5 
%-át teszi ki a helyi adó, ami miatt a képviselő-testületnek ismét mérlegelni 
kellene ezt a döntést. Figyelembe kellene venni a tevékenység jellegét, az egyéb 
körülményeket, amivel mérsékelni lehetne az adót. Ha összehasonlítunk egy 20-
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30 m2-es üzlethelyiséget és arra négyzetméter arányosan milyen bevételt lehet 
elérni egy év alatt és a mi bevételünket, akkor látható, hogy a kettő nagyon 
messze van egymástól. Alacsony a m2-re vetített bevétel, mert az adó mértéke 
nem veszi figyelembe azt, hogy milyen bevétele van a vállalkozásnak a 
területhez viszonyítva. Itt kellene egy olyan kitételt találni, amivel lehetne 
méltányosabb mértéket megállapítani. Egy alkalmas időben jó lenne ha 
újratárgyalná a képviselő-testület. 
 
Laskai András képviselő: Miért nem készült még el a porta épülete, az árkok? 
 
Károlyiné Erdei Ildikó Ipari Park Kft. képviselője: Ennek a forráshiány az oka. 
Az eredetihez képest többletberuházás volt, az eredeti projektben ezek nem 
szerepeltek. Lassan egy éve egyezkedünk a bankkal és a bérlővel, hogy ki 
mennyi forrást tudna biztosítani, hogy elkészüljenek a hiányzó dolgok. Illetve 
még további igény is van. Korábban a Károlyi és Társa Kft. megfinanszírozta a 
költségeket, de most a gazdasági válság miatt nem vagyunk olyan helyzetben, 
hogy ezt megtegyük. Eddig még nem sikerült megegyezni, most várható, hogy 
egy hónapon belül létrejön a megegyezés és lezárhatjuk a nyitott beruházásokat. 
A bevételünk éppen a működési költségekre elegendő és az adósságszolgálatra, 
tartalékképzésre nincs forrás a bérleti díjból, hogy ebből be tudnánk fejezni.  
 
Furkó Sándor pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke: Speciális helyzetben vannak, 
mert a gazdasági tevékenységet nem az a cég végzi, aki fizeti az építményadót. 
Ezért lehet az aránytalanság. Milliárdos bevételeket ér el, aki a tevékenységet 
végzi, aki bérli az építményt. Azért alacsony az árbevétele a kft-nek, mert csak 
bérbe adják, a gazdasági tevékenységet végző cég viszont nem adóalany, mert 
nem ő a tulajdonos. Amikor a rendeletet módosítottuk vigyáztunk rá, hogy ne 
nevezzünk meg cégeket. A rendelet megalkotásakor az volt az elképzelés, hogy 
belterületen lévő kis kereskedelmi egységeket, akik kis árbevételt tudnak elérni, 
azokat kisebb adómértékkel és a külterületen lévőket – a mezőgazdasági 
kivételével – nagyobb adóval sújtsuk. Időközben a belterületen is folyik 
iparszerű, vagy ipari tevékenység. Úgy lenne igazságos, hogy ha a belterületen 
lévő ipari tevékenységre ugyanolyan adómértéket alkalmaznánk, mint a 
külterületen lévőre. Ezért hoztunk létre egy sávot, de hozott a képviselő-testület 
egy olyan határozatot, hogy 5 év alatt a külterülethez hasonló mértékű adó jönne 
be. Ez biztos, hogy százalékosan több száz százalékos emelést jelent, ami 
abszolút értékben sem kevés és %-osan extrém. Valóban meg kellene ezt 
vizsgálni, mert az önkormányzati rendeletek most nem vizsgálják felül 
törvényességi szempontból, csak bíróságon lehetne megtámadni. A jegyző 
asszony jelezte a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy véleménye szerint is 
diszkriminációról van szó és év közben is lehet változtatni a rendeleten, ha 
csökkentjük az adó mértékét visszamenőleg. Tehát nem zártuk ki a csökkentés 
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lehetőségét, csak fontosnak tartjuk az elvet, ami alapján módosítva lett a 
rendelet és ezt szeretnénk követni. Ha jogi akadálya van, akkor tárgyaljuk újra.  
 
Várkonyi Imre polgármester: A képviselő-testület nem rosszhiszeműen 
módosította a rendeletét, hanem kényszerűségből, mert az adóbevételekből 
tudunk fejleszteni. Az önkormányzatnak célja a foglalkoztatás növelése és tudni 
kell, hogy tavaly decemberben 260 fő dolgozott a KUKA Kft-nél, most pedig 
450 fő dolgozik. Ha nem is mind füzesgyarmati, akkor is ez nagy dolog. A 
rendelet megalkotásakor lehetőség volt rá, hogy olyan rendelet kerüljön 
megalkotásra, hogy a külterületen lévő MOL Rt. fizessen több építményadót, a 
belterületen lévő építmények után kevesebbet kelljen fizetni a füzesgyarmati 
kisvállalkozóknak, ahol kevesebb az árbevétel és a foglalkoztatás is. Legtöbb 
helyen arra törekszenek, hogy megfogják az ilyen jellegű ipari üzemeket, így az 
ilyen jellegű adónövelés nem biztos, hogy célszerű. Nem kellene a kft-t – 
aminek mi is tulajdonosai vagyunk, igaz kis százalékban – lehetetlen helyzetbe 
hozni, hiszen a két nagy csarnok létrehozása az utóbbi évek legnagyobb 
beruházása volt Füzesgyarmaton és a környékben is. Ha a határozatot 
végrehajtjuk 5 éven belül, akkor az valóban  lehetetlen helyzetet idézne elő. A 
KUKA nagyon sok embernek biztosít munkát, még ha a bérekkel nincsenek is a 
dolgozók megelégedve, de a szociális segélynél jóval több lehet, mert lehetőség 
van túlórában is dolgozni, amit megfizetnek. Szeptemberben még lesz ülés, ez a 
testület is dönthet még a rendelet módosításáról.  
 
 Károlyiné Erdei Ildikó Ipari Park Kft. képviselője: Nem a cég fizeti az 
építményadót, aki termel a csarnokban, viszont fizeti az iparűzési adót. A 
foglalkoztatás azért jöhetett itt létre ilyen létszámban, mert felvállaltuk…. ezt a 
létesítményt nem tudom eltolni Mezőberénybe, ahol csak 37 forintot kell fizetni. 
Ezért kérem, hogy beszéljük meg, hogy milyen lehetőség van arra, hogy 
mindkét félnek megfelelő legyen. Tudomásul vesszük, hogy adót kell fizetni, 
csak a tervezett mértékével van baj. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás kérem, hogy 
aki elfogadja a tájékoztatót jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag a 
tájékoztatót elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
146/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyarmat-
Ferment Kft. jelenlegi pénzügyi helyzetéről és az Ipari Park Fejlesztő és 
Üzemeltető Kft. 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
Harmadik napirend  

 
    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről  
 Előadó: Botlik Tiborné jegyző  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az előző testületi ülésen a gyermekvédelmi 
tevékenység értékelésekor már tulajdonképpen a hivatal munkáját is értékeltük. 
A hivatal működése sok esetben kötődik a testületi ülések előkészítéséhez, a 
testület által meghatározott feladatok végrehajtásához. A  helyi TV élő adásának 
köszönhetően a lakosság is friss információkhoz tud jutni, amiben a város 
honlapja is segítségére van az érdeklődőknek. Úgy gondolom egy nyitott 
intézmény, megfelelő ügyfélfogadással, megfelelő végzettségű dolgozókkal. 
Vitára bocsátom a napirendet. 
 
Furkó Sándor képviselő: A hivatal munkáját az is minősíti, hogy nincsenek 
tömeges fellebbezések. A határozatok többsége ezek szerint megalapozott 
szakmailag, ezért  nem fellebbeznek az érintettek. Hozzám még nem fordult 
senki azzal a panasszal, hogy a hivatalnál bármelyik ügyintéző nem pontosan, 
határidőre végezte volna el a munkát. Szerintem az ügyfelekkel barátilag, 
segítőkészen foglalkoznak, attól függetlenül, hogy sok feladat hárul rájuk. Ez itt 
mivel kis település vagyunk, annyiban könnyebb, hogy személyesen sok embert 
ismernek az ügyintézők. Sokrétű feladatot látnak el és a képviselő-testület is ad 
feladatot bőven, amit a hozott határozatok és rendeletek számából is láthatunk. 
Azokat elő kell készíteni, végre kell hajtani és beszámolni róla. Köszönöm 
minden köztisztviselőnek és közalkalmazottnak a munkáját, a jegyzőnek, akinek 
az irányításával folyik a munka. Tudjuk, hogy az elmúlt években a bérük nem 
úgy emelkedett ahogy az infláció és más egyéb is indokolta volna.  
 
Bakonyi Lajosné képviselő:  A beszámoló tartalmazza, hogy 30 fő köztisztviselő 
van, ebből 2 fő prémiuméves, jó lett volna ha az előző évek adatai is 
szerepelnek, mert úgy emlékszem, hogy ennél lényegesen több volt a létszám. 
Minden tiszteletem a dolgozóké, akik lényegesen kevesebb létszámmal a 
lényegesen megnövekedett feladatokat ellátják. A pénzügyi irodánál viszont már 
az a helyzet, hogy adandó alkalommal szeretnének egy státuszt visszahozni. Ha 
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a prémiumévesek kifutnak úgy gondolom nem lesz jogi akadálya, ki kell 
nevezni egy dolgozót, mert olyan nagyon a terhek.  
 
Laskai András képviselő: Szeretném kiemelni az okmányiroda munkáját, ahová 
a környező településekről is átjárnak ügyeket intézni. Erre a jövőben is oda kell 
figyelni, hogy zökkenőmentesen menjen a munka. Van úgy, hogy 10-20 ember 
ül a folyósón, esetleg több számítógép beállításával meg lehetne gyorsítani az 
ügyintézést a jövőben. Nem szabad elengedni ezeket az ügyfeleket, mert pénzt 
hoznak mindőnknek. Azért szeretnek idejönni, mert még mindig gyorsabb az 
ügyintézés mint más településeken. Ehhez kötődik a biztosítás, amit 5 perc alatt 
én is megkötök. A szociális csoportnál is sorban állás van minden nap, az ő 
munkájukhoz is csak gratulálni tudok. Több száz ember fordul meg a szociális 
foglalkoztatás kapcsán a munkaügynél is. Úgy érzem az utóbbi időben tudják ezt 
a folyamatot kezelni, amire szükség lesz a jövőben is. Mindenkinek gratulálni 
tudok és nagyon jó dolognak tartom, hogy már a portás hölgy a telefonkezelés 
mellett kisebb gépelési munkákat is ellát. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Köszönöm az elismerést a kollégák nevében. A létszám 
korábban valóban több volt, mert a várossá váláskor lehetőségünk volt 
okmányirodát, gyámhivatalt és építéshatóságot is működtetni, a feladatokhoz 
kaptunk állami normatívát, így a létszámunk is nőtt. A következő években a 
nehéz helyzetre való tekintettel csökkentettük a létszámot, a feladatokat belső 
átszervezéssel oldottuk meg. A prémiuméves programban a megyében elsőként, 
de országosan is az elsők között vettünk részt. Még két fő prémiuméves 
foglalkoztattunk van, de ebben az évben ez a lehetőség megszűnik. 5 évre 
lehetett kötni a szerződést, az önkormányzatnak 36 hónapra kellett 
kötelezettséget vállalni arra, hogy az álláshelyet nem tölti be köztisztviselővel. A 
szociális csoportnál először közhasznú munkás segítségével láttuk el a feladatot, 
de amikor nyugdíjas lett már sor került a létszám betöltésére. Most ez a helyzet a 
pénzügyi irodánál, ott is egy fő a prémiumév után nyugdíjba megy. A feladatok 
növekedése miatt fontos, hogy oda egy köztisztviselő visszakerüljön. Hogy ne 
kelljen plusz létszámot kérni, eddig a csoportok átszervezésével oldottuk meg a 
munkát. Úgy tűnik ezt most is meg tudjuk oldani. Az okmányirodánál valóban 
nagy a sorállás, de más településen sorszám osztás van, mert még többen 
vannak. Nem küldünk senkit úgy el, hogy ne intézzük el az ügyét. Az 
okmányirodánál van még egy prémiumévesünk. Igyekszünk az ügyeket úgy 
elintézni, hogy az ügyfelek és a képviselő-testület is meg legyen elégedve a 
munkánkkal.  
 
Bere Katalin képviselő: Azért késtem egy kicsit az ülésről, mert az 
okmányirodában útlevelet igényeltem és igazolhatom, hogy valóban gyors az 
ügyintézés. 
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Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A műszaki csoportból egyik kolléganő 
ment le a szociális csoporthoz, az ő munkája lett szétosztva, többségét a 
pénzügyi csoport kapta. Ezért szeretnénk egy plusz létszámot, mert a munka 
folyamatosan növekszik. Tehát nem plusz létszámot akarunk, hanem ami volt 
azt megtartani.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Az okmányiroda előtt van amikor már 7 órakor 8-
10 ügyfél van. Elismerésemet fejezem ki a munkatársaimnak, úgy gondolom 
mindenki lelkiismeretesen végzi a munkáját, maximálisan megfelelnek a 
feladatoknak. Szeretek bejönni dolgozni, tudom mikor, kihez kell fordulni, 
nagyon ritkán jönnek ügyfelek panaszra. A létszám valóban csökkent, mert a 
hivatal igyekezett példát mutatni az intézmények felé. (1. kazetta A oldal vége) 
A kollégák az átcsoportosítást is vállalták ha arra került sor. Köszönöm Botlik 
Tiborné jegyző asszonynak az irányító munkáját. Úgy gondolom, hogy 
lelkiismeretesen, szakmai rálátással végzi a munkáját. A két iroda vezetőjének, 
Sándor Gyulánénak  és Fehér Lászlónak a munkáját, Csák Istvánnak és Homoki 
Imrénének a csoportvezetői munkáját és az összes munkatársamnak, hogy 
intézik a város lakosainak ügyes-bajos ügyeit. Az, hogy valami elmarad, vagy 
tévedünk, az emberi dolog, de mindig megbeszéljük egymással és helyre tesszük 
a dolgokat. A köztisztviselői nap alkalmából, ami egy hét múlva lesz, köszöntök 
minden köztisztviselőt és a hozzá kapcsolódó közalkalmazottakat. 
Ezzel a napirendet lezárom és 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  
147/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 

Harmadik napirend  
 
Bejelentések 
 
Várkonyi Imre polgármester: A kistérségi GVOP pályázattal kapcsolatos az 
egyik bejelentés, amit most osztottunk ki. Az egyik verzió, hogy térinformatikai 
rendszer egyes elemeinek a karbantartási költségeit a hivatal által használt 
programokra vonatkozóan vállaljuk, vagy  a célok tisztázatlan volta miatt nem 
vállaljuk. Az iktatóprogramot használjuk, a szoc. programot nem.  Vannak 
karbantartási költségek a most használt programokra is, ha az megszűnne és át 
lenne változtatva, akkor nem jelentene plusz kiadást. A B változatot javaslom, 
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mert magam sem látom át az egészet. Akkor lép életbe, ha minden település 
megszavazza. 
 
Bere Károly alpolgármester: Mennyire használja ki a hivatal a rendszert? Eddig 
nem is hallottam erről. Miért kell most erről külön szavazni, nem tartalmazza a 
költségvetés? 
 
Várkonyi Imre polgármester: Kistérségi pályázat volt és a karbantartásra nekünk 
is át kellene utalni ezt az összeget. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A kistérségi ülésen elhangzott, hogy ez 150 milliós 
pályázat volt, 5 milliós önrésszel, ami már több mint 2 éve megvalósult. Sajnos 
ezeket a programokat mi nem használjuk mindet, bár egy szerverrel 
letelepítették, de a használat során hibák jelentkeztek. A szociális programot 
sem vettük igénybe, mert egy jól működő programot használunk évek óta és 
természetesen nem cseréltük fel egy olyanra, amihez naponta hívni kell a 
programozót. Sajnos az iktatóprogramot átvettük és előfordult, hogy napokig 
nem tudjuk használni. Az építéshatóságnál is tudjuk a térképet nézni a Kolibri 
programmal, viszont nem kommunikál a földhivatali rendszerrel és az lenne a 
lényeg, hogy tényleges állapotot tudjunk megnézni az ügyintézéshez.  
 
Bere Károly alpolgármester: Akkor inkább vissza kellene kérni a pénzt, amit 
befizettünk saját erőnek, nem még karbantartásra fizetni. Hogy fizette ki a 150 
milliót a kistérség, ha nem működnek jól a programok?  
 
Várkonyi Imre polgármester: Vésztő volt a gesztora, ezek közül ők 6 programot 
használnak. A cégnél, aki a programokat telepítette tulajdonosváltás volt, nem 
egyszerű eset.  
 
Bere Károly alpolgármester: Két település nem is hasonlítható össze. Ne 
fizessünk.  
 
Fehér László aljegyző: Karbantartási költségről van szó. Ahogy a jegyzőnő is 
elmondta, hogy volt olyan eset, hogy az iktató program napokig nem működött, 
és azért nem csinálták meg a karbantartási munkát, mert a kistérséggel nem jött 
még létre a karbantartási szerződés. A programok beüzemelése megtörtént, csak 
a karbantartási szerződés elmaradt. Ezért kérte most a kistérség ezt a költséget.  
 
Koncz Imre képviselő: Ebből az anyagból nem lehet látni, hogy miről van szó.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Akkor azt javaslom, hogy vegyük le napirendről és 
visszatérünk rá, ha lesz több információ. Aki ezt elfogadja jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a 
javaslatot, hogy vegyük le napirendről. 
 

H A T Á R O Z A T  
148/2010. (VI. 24.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi 
rendszerben működtetett GVOP 4.3.2 pályázat keretében megvalósult 
térinformatikai rendszer egyes elemeinek karbantartási költségeiről szóló 
napirendet leveszi napirendről. 
Megbízza a polgármestert, hogy bővebb információ esetén ismét terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Várkonyi Imre polgármester 

 
Várkonyi Imre polgármester: Holnap délután 14 órakor ünnepi képviselő-
testületi ülésre kerül sor a várossá válásunk 10. évfordulója alkalmából. Egy 
rövidfilm vetítése, köszöntő, díszpolgári kitüntetés átadása, majd végül egy 
állófogadással zárul az ünnepség. A meghívottak között szerepelnek a civil 
szervezetek képviselői, korábbi képviselő-testület tagjai, Zimándújfalu 
küldöttsége, a megyei meghívottak más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak 
eljönni. Kis szerény ajándékkal tudunk kedveskedni, mindenki kap egy kitűzőt a 
város 10 éves évfordulója alkalmából. Fél ötkor kiállítás megnyitó lesz a 
művelődési házban, 7 órakor a fürdőnél a Sárrét Gyöngye gyógyvíz víznyerő 
helyének kútavatására kerül sor, majd a sportpályán folytatódik a szórakoztató 
program a Füzegyarmati Napok alkalmából. Augusztus 20-án korábban, fél 9-
kor kezdenénk az ünnepi ülést, mert Erdélybe kell még aznap utaznom. Akkor 
kerülne sor a pro urbe kitüntetésre, a Virágos udvar pályázat díjainak átadására 
és a jólteljesítő gyerekek jutalmazására. Szeptember 9-én lenne a munkaterv 
szerinti testületi ülés, a féléves beszámolót 15-éig el kell fogadni. Rendkívüli 
ülés akkor várható, ha az útátvágással, vagy a szennyvízberuházással 
kapcsolatban  döntést kell hozni. Augusztus végén elképzelhető, hogy lesz egy 
olyan testületi ülés, ahol a KLAPI-nak a pedagógiai programját el kell fogadni.  
Az elmúlt héten hétfőtől péntekig 26 árvízkárosult szendrőládi kisiskolást és 4 
felnőtt kísérőt láttunk vendégül a fürdőben. A mezőgazdasági vállalkozók, 
őstermelők pénzt gyűjtöttek az árvízkárosultak megsegítésére és tanácsot kértek, 
hogy milyen módon tudnák eljuttatni a rászorulóknak. Felmerült, hogy a 
fürdőben azon a héten van a fürdőben 34 szabad szálláshely, ahol vendégül 
lehetne látni árvízkárosultakat. Az önkormányzat szállította el és vissza is a két 
kisbusszal a gyerekeket, a vállalkozók által összegyűjtött pénzből fedeztük az 
étkezési költségeiket. A hét folyamán a többi kereskedő, vállalkozó üdítővel, 
csokival, meggyel kedveskedett a gyerekeknek, a civil szervezetek fánkot 
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sütöttek, lovagoltatást biztosítottak nekik, bemutatták a hintómúzeumot, 
megnézték Csák Árpádéknál a kis állatkertet. Volt olyan gyerek köztük, aki még 
soha nem volt a falujuk határán túl. Edelénytől  kb. 10 km-re lévő, 1800 lakosú 
település Szendrőlád, ahol 350 gyerek van. Gyűjtést szerveztek az 
Elszármazottak Baráti Köre és a keresztény presbitérium, az adományokat egy 
vállalkozó ingyen elszállítja Szendrőládra. A gyerekek nagyon fegyelmezetten 
viselkedtek, jól érezték magukat, kicsit el tudták felejteni az otthoni nehéz 
körülményeket. Anyagilag nincs olyan helyzetben az önkormányzat, hogy 
pénzzel tudjon segíteni, ennyivel tudtunk segíteni a rászorulókon. Korábban egy 
kisbusszal Boldvára vittünk ruhaneműket, amit a hivatal munkatársai gyűjtöttek 
össze.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: Az előző testületi ülésen kérés volt, hogy a 
Szabadság téren lévő díszkutat vizsgáljuk meg, hogy milyen módon lehetne 
visszaállítani, hogy folyjon belőle a víz. A téren korábban volt egy közkifolyó is, 
azt nem állítjuk vissza, mert mindig kitörték, a vízmű azt elbontotta. Az aknában 
ott maradt a csap egy mérővel és onnan öntözzük a parkot. A díszkutat helyre 
állítottuk a két lakatos szakmunkásunkkal és működik, csak még ki kell írni, 
hogy ivóvíz.  
 
Várkonyi Imre polgármester: Van-e még bejelentés? 
 
Csák István műszaki csoportvezető: A Széchenyi utcai óvoda elkészült, a 
műszaki átadás-átvétel folyik. A játékok megérkeztek, feliratokat, kisebb 
problémákat kell még megoldani. Az Egészségügyi Központ műszaki átadása 
folyik, azt is át fogjuk átadni a használóknak. 
 
Várkonyi Imre polgármester: Mivel nincs több bejelentés, ismét elmondom, 
hogy a holnapi ünnepi ülés után a művelődési házban lesz az iskolások 
kiállításának a megnyitója „A hely ahol élünk” címmel. Este helyi amatőr 
zenekarok koncertje, főműsor 9 órától a Magna Cum Laude. 7 órától a fürdőnél 
a víznyerő hely avatása. Szombaton délután 2 órától a helyi művészeti csoportok 
bemutatója, népdalkörök fesztiválja, mazsorettek, táncosok bemutatója, ¾ 8-kor 
köszöntő, majd a V-Tech és Charlie koncert, éjfélkor tűzijáték. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
Ezzel a mai nyílt ülést bezárom, mindenkinek jó pihenést kívánok a nyáron! A 
képviselő-testület egy rövid zárt ülésen folytatja a munkát.  
 

K. m. f. 
 
 
   Várkonyi Imre       Botlik Tiborné  

 polgármester           jegyző 


