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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. október 14-én, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

A L A K UL Ó  Ü L É S É R Ő L 
 
Jelen vannak:    Bere Károly polgármester, Bere Katalin képviselő, képviselő, 

Ibrányi Éva alpolgármester, Koncz Imre képviselő, Kovácsné 
Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit 
képviselő, Szabó László képviselő képviselő, Vákonyiné 
Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő. 

  
Állandó meghívottak: Antal Ágnes bizottsági tag, Bischof Éva bizottsági tag, 

Furkó Sándor bizottsági tag, Kovács Gábor bizottsági tag, 
Mészáros Zoltán bizottsági tag,  Szőke Imre bizottsági tag. 
Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezető, Csák István műszaki 
csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser, 
Lévainé Homoki Éva a Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazgatója, Szabó Lászlóné ESZI 
tagintézmény vezetője,  
Balog László Helyi Választási Bizottság elnöke, Balázsi 
László unitárius megbízott püspök, Baráth János református 
lelkész,  

 
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
HIMNUSZ 
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Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Köszöntöm az alakuló ülésen megjelent 
megválasztott képviselőket és a polgármester urat, a helyi választási bizottság 
elnökét, valamint az egyházak képviselőit, a pártok képviselőit, az 
intézményvezetőket, a meghívásunknak eleget tett kedves vendégeinket, a sajtó 
képviselőit, a polgármesteri hivatal dolgozóit, minden jelenlévő érdeklődőt és 
külön tisztelettel a lakosságot, mivel a kábel TV egyenes adásban közvetíti a 
testületi ülést. 
Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint az alakuló ülést a legidősebb 
települési képviselő, mint korelnök vezeti, így engem ért ez a megtiszteltetés. 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testületének alakuló ülését ünnepélyesen 
megnyitom. 
Megállapítom, hogy a megválasztott Képviselő-testületi tagok mind jelen 
vannak, tehát az ülés határozatképes. 
Kérem, hogy aki az alakuló ülés meghívójában közölt napirendi ponton kívül 
más napirend megtárgyalását javasolja, a javaslatát tegye meg. 
Mivel nincs más javaslat kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja 
kézfelnyújtással szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendeket 
megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
184/2010.  X. 14.)Kt. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 
14-ei alakuló ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1. A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az 
önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek 
átadása 
Előadó: Balog László a helyi választási bizottság elnöke 
 

2.     A polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Bere Károly polgármester  
 

3.     A polgármester illetményének megállapítása, valamint az önkormányzati 
képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 
14.)Kt. számú rendelet módosítása 
Előadó: Botlik Tiborné jegyző 
 

4.      Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
5.     Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6.   A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

7.     A képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
  

8.    Bejelentések 
 
 

E l ső  n a p i r e n d :  
 

A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az 
önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek 
átadása 
Előadó: Balog László  a HVB elnöke 

 
Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Felkérem Balog Lászlót, a Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 
 
Balog László HVB elnöke: A Helyi Választási Bizottság  nevében köszöntöm az 
alakuló ülésen megjelenteket, külön a megválasztott képviselőket, valamint a 
TV előtt ülő lakosokat. 2010. október 3-án megtörtént városunkban is az 
önkormányzati képviselők és a polgármester választás, békésen, 
problémamentesen. A bizottság a választást követően megállapította az 
eredményt, amit jegyzőkönyvbe foglalt és közzétett. A jogorvoslati idő letelt, 
beadvány, panasz nem érkezett, így jogerőre emelkedett. A képviselők így 
jogerősen Füzesgyarmat képviselő-testületének tagjai. A négy fő polgármester- 
jelölte és 32 fő képviselő-jelöltre lehetett szavazatot leadni a hét 
választókerületben. A 4871 fő választásra jogosult közül 2547 fő adta le 
szavazatát, mely 52,29 %-os részvétel volt. 2510 érvényes szavazat érkezett a 
polgármester-jelöltekre. Bere Károly a FIDESZ-KDNP támogatásával indult, 
1067 szavazatot kapott, ez az összes szavazat 42,19 %-a. Várkonyi Imre a 
Városért Egyesület támogatásával indult, 864 szavazatot kapott, ez 34,4 %. Bere 
Katalin a Híd a Jövőért Egyesület támogatásával indult, 384 szavazatot kapott, 
ez 15,38 %. Suchné Szabó Edit  az MSZP támogatásával indult és 195 
szavazatot kapott, ez 7,81 %. A képviselő-jelöltek közül Koncz Imre kapta a 
legtöbb, 1175 szavazatot, aki a Városért Egyesület támogatásával indult. Vida 
Imre a Fidesz-KDNP támogatásával indult és 990 szavazatot kapott. Ibrányi Éva 
Fidesz-KDNP támogatásával indult és 967 szavazatot kapott. Várkonyiné 
Csáforda Éva függetlenként indult és 959 szavazatot kapott. Bere Katalin a Híd 
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a Jövőért Egyesület támogatásával indult és 877 szavazatot kapott. Suchné 
Szabó Edit  az MSZP támogatásával indult és 711 szavazatot kapott. Kovácsné 
Czeglédi Mária Tünde a Fidesz-KDNP támogatásával indult és 702 szavazatot 
kapott. Szabó László a Híd a Jövőért Egyesület támogatásával indult és 696 
szavazatot kapott. Mivel nyolc főből áll a képviselő-testület, így a legtöbb 
szavazatot kapott első nyolc jelölt kapja meg a képviselői mandátumot. 
Ismertetném még az ezután következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet, aki 
nem sokkal maradt le a többiektől, Laskai András 694 szavazatot kapott.  
Mészáros Zoltán és Furkó Sándor  667-667 szavazatot kapott.  
A képviselők a jogaikat az eskütételt követően gyakorolhatják. Megkérem a 
képviselőket, hogy álljanak fel és mondják utánam az eskü szövegét.  

A képviselők leteszik az alábbi szövegű esküt: „Én …. esküszöm, hogy 
hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Füzesgyarmat 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
 
Balog László a HVB elnöke átadja a képviselőknek a megbízóleveleket. 
Majd felkéri a polgármester urat, hogy a képviselőtestület előtt tegye le az esküt. 

Bere Károly polgármester leteszi az alábbi szövegű esküt: „Én Bere Károly 
esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt 
a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 
Füzesgyarmat fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Balog László HVB elnöke az eskütétel után átadja a megbízólevelet Bere 
Károly polgármesternek.  
 
Balog László: A választási bizottság ezzel befejezte a munkáját. Minden 
megválasztott képviselő a munkáját az igazság keresése és a bölcsesség 
jellemezze. Sikeres munkát, jó egészséget kívánok a polgármester úrnak és a 
képviselő-testület tagjainak.  
 

M á s o d i k  n a p i r e n d :  
 

 A polgármesteri program ismertetése. 
 Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Felkérem a polgármester urat a programja 
ismertetésére. 
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Bere Károly polgármester: Mindenkinek köszönöm, aki támogatott a 
szavazatával. Az eskümhöz híven, minden füzesgyarmati lakos polgármestere 
szeretnék lenni és Füzesgyarmatért fogok dolgozni. A képviselőtársaimnak 
átadom most a polgármesteri programot, amit az interneten is közzé fogunk 
tenni és várom mindenkinek a hozzászólását, javaslatát. A törvényi 
kötelezettségből adódóan ennek a programnak alapján el kell készíteni egy 
négyéves ciklusprogramot. Hosszabban nem ismertetem, mivel a választási 
kampány során a fórumokon sok minden elhangzott és ez a program ennek az 
alapja. Néhány dolgot ismertetnék, ami nincs benne a programban, de fontosnak 
tartom. Már az utolsó testületi ülésen is említettem, hogy egy történelmi 
folyamat részesei vagyunk és a mi munkánkat a történelem és a 
választópolgárok fogják eldönteni, hogy eredményesen dolgoztunk-e. Ennek 
kapcsán az elődöket is meg kell említeni, a tevékenységükre emlékezni kell, 
amit érdemes továbbvinni és ez alapján továbbdolgozni. Visszatekintve, a 
rendszerváltás utáni első polgármester, Bökfi János polgármester úr emlékeim 
szerint a pontosságáról, precizitásáról volt híres. Szentesi Károly polgármester 
úr karakánul kiállt mindig Füzesgyarmat érdekében, míg Várkonyi Imrét nagyon 
becsülöm emberségéért és a szervezőképességéért. Teljesen más stílusban 
kívánom vezetni a várost, 34 éves vagyok, más politikai kultúrának vagyok a 
része, mint amit az eddigi polgármesterek képviseltek. Nem voltam soha 
intézményi dolgozó, ezért sok minden más lesz, mint eddig volt. De gyökeres 
változások nem lesznek, hiszen itt élek Füzesgyarmaton, itt élnek a 
családtagjaim és tudom, hogy minden változás nehezen átvihető és a változás 
mindig az emberek érdekében kell, hogy történjen.  
Székfoglalóként arról a stílusról is szeretnék szólni, ahogy a képviselői munkát 
elképzelem, mert úgy gondolom, hogy én is egy képviselő vagyok a testületből. 
Annyiból különbözik az én munkám, hogy nekem a nap 24 órájában kell ellátni 
a polgármesteri feladatokat és mindig Füzesgyarmat első embere maradok, akár 
hol leszek. A döntéseket mindig a képviselő-testület hozza és én fogom 
végrehajtani. Természetesen politizálni is fogok, képviselni fogom az érdekeket, 
mert ezt a tisztséget nem lehet másként csinálni. Ha Füzesgyarmatot egy 
hajóhoz hasonlítjuk és ha az óceánon nincs kormányzás, akkor eltévedhetünk. 
Ezért fontos, hogy folyamatosan irányítsam a várost és mindent megteszek azért, 
hogy egy jó cél érdekében egyenesen haladjunk előre. A székfoglaló után még 
szeretném megemlíteni a programom vázlatát. Több részre is tagozódik, az első 
fejezet a legfontosabb, a képviselő-testületi munka. Minden képviselőre sokkal 
nagyobb feladat fog hárulni, mint eddig. A megválasztott alpolgármester 
munkájára is számítok, nem csak a helyettesítés szempontjából, hanem konkrét 
feladatok kapcsán is. A döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. 
A legfontosabb elvárásom az ügyfélközpontúság és a szolgáltató hivatal 
megteremtése. A gazdasági program és a városfejlesztés kapcsán a fő 
célkitűzésem az, hogy úgy fejlesszük Füzesgyarmatot a helyi és az állami 
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forrásokból, ami a helyi emberek számára fontos, érthető és a fejlesztések által 
mindig kicsit könnyebb legyen Füzesgyarmaton az élet. A gazdasági 
programban a legfontosabb a munkahelyteremtés. Több ötlet is van a 
programban és remélem ezeket meg tudjuk valósítani. A legnagyobb beruházás 
ebben a ciklusban a szennyvízberuházás lesz. Úgy gondolom, hogy ha a testület 
minden bonyodalom nélkül, simán le tudja bonyolítani ezt a több mint 2 milliárd 
forintos beruházást, akkor már jól dolgoztunk. Ennek kapcsán dupla akkora 
fejlesztés fog Füzesgyarmaton megvalósulni, még ha más pályázatot nem is 
nyerünk ha ezt a programot megvalósítjuk, mint az előző ciklusban. Akkor közel 
1 milliárd forintot fejlesztettünk, ezzel most 2 milliárdot tudunk fejleszteni.  
Fontos eleme a programomnak a szociális biztonság megteremtése, megtartása. 
Nagyon nehéz helyzetben vannak a családok, mindent el kell követni, hogy a 
lehető legtöbb támogatást megkapják. Az intézmények esetében is az 
ügyfélközpontúságot tartom egyik legfontosabb dolognak. Fontos leszögezni, 
hogy a képviselő-testület a megrendelő az intézményeken keresztül, hogy a 
lakosság érdekeiben megvalósítsa az oktatást, a közművelődést.  
Úgy gondolom, hogy a program alkalmas arra, hogy a négyéves 
ciklusprogramot megvalósítsuk. Várom mindenkinek a javaslatait, ezért lesz fent 
az interneten is és remélem, hogy a november végi testületi ülésre egy olyan 
programot tudunk alkotni, amely mentén tudjuk a négy évet folytatni.  
A jelmondatom: „Ha az Isten feladatot ad, erőt is ad hozzá.” Bízom benne, hogy 
bölcsességet is fog adni, ezért jó döntéseket fogunk hozni és eredményes négy 
évet zárunk. 
 

H a r m a d i k  n a p i r e n d :  
 
       A polgármester illetményének megállapítása, valamint az önkormányzati 

képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 
14.)Kt. számú rendelet módosítása 
 Előadó: Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Először kérem, hogy a rendeletmódosításról szavazzon a 
képviselő-testület. Minden képviselőnek megküldtük a módosítási javaslatot és 
egy egységes szerkezetbe foglalt rendeletet is. Van-e kérdés, vélemény, más 
javaslat? 
 
Koncz Imre képviselő: Muszáj erről a mai napon dönteni? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Igen, mert a képviselők mandátuma a megválasztással, 
illetve az eskütétellel hatályba lép, így a hivatalnak el kell végezni a besorolást, 
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amit el kell küldeni a Magyar Államkincstárnak. A tiszteletdíjat pedig a rendelet 
alapján kell megállapítani.  
 
Koncz Imre képviselő: Minden ciklus elején ezzel kezdjük. Nem voltam itt a 
nulladik típusú  megbeszélésen, így nem tudom, hogy ez meg lett-e vitatva. 
Azért is meg kellene ezt gondolni, mivel a Parlament hozott egy olyan döntést, 
hogy csökkentették az önkormányzati képviselők számát, és ez Füzesgyarmat 
esetében kb. 10 millió forint megtakarítást jelent egy évben, ha hozzászámoljuk 
a járulékokat is. Most ebből kb. 4 milliót akarunk visszaosztani. 
 
Bere Károly polgármester: Jelent megtakarítást még így is a két hónapra. A 
bejelentéseknél fogjuk tárgyalni, hogy az ez évi megtakarításból javasolunk 300 
ezer forintot a vörösiszap károsultaknak felajánlani. Nem gondolom, hogy 10 
milliós nagyságrend a megtakarítás, 6 millió forint körüli. A megbeszélésen 
arról volt szó, hogy ez a díjazás négy évre szólna, további emelés nem lenne. A 
szociális bizottságnak javasoltunk + 10 % emelést, mivel nekik van a legtöbb 
feladatuk. Ezt az un. nulladik típusú megbeszélésen megtárgyaltuk és mindenki 
elfogadta. Az alapdíjat bruttó 15 ezer forinttal javasoljuk megemelni, aminek az 
adó elviszi közel felét.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Mivel nincs más javaslat, szavaztatom az 
előterjesztést az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai 
tiszteletdíjáról szóló rendeletmódosítást. Aki a rendeletmódosítást elfogadja, 
kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal, 
1 nem szavazattal elfogadta. 
 
(A 15/2010. (X. 14.)Kt. számú - az önkormányzati képviselők, a bizottságok 
elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 14.)Kt. számú – 
rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
  
Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse a 
jogszabályi lehetőségeket a polgármester illetményének megállapítására. 
 
Bere Károly polgármester: Bejelentem személyes érintettségemet és nem 
kívánok a szavazásban részt venni.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben megállapított 
illetményalap és a törvényi  keretek között meghatározott szorzószám 
szorzataként összegszerűen kell megállapítani. A ránk vonatkozó szorzó az 
illetményalap 12.5 – 13.5 %-ig terjedhet. Eddig a 13.5 %-os szorzóval volt a 
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polgármester illetménye megállapítva, ami bruttó 521.775,-Ft. Ennek a 
megállapítására teszek javaslatot. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: Van-e más javaslat? 
Amennyiben más javaslat nincs, kérem, hogy a Képviselő-testület 
kézfelnyújtással fogadja el a jegyző által elmondott határozati javaslatot a 
polgármester illetményére. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással 
Bere Károly polgármester illetményét  521.775,-Ft-ban állapítja meg. 
 

H A T Á R O Z A T  
185/2010.  X. 14.)Kt. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármester illetményét 2010. október 4-től bruttó 521.775,-Ft-ban 
állapítja meg. 
 

 
Várkonyiné Csáforda Éva korelnök: Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse a 
jogszabályi lehetőségeket a polgármester költségtérítésének megállapítására. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A polgármester a tisztsége ellátásával összefüggő, az 
általa előlegezett, számlákkal igazolt költsége megtérítése helyett, 
költségátalány illeti meg a törvény szerint. A mértéke a képviselő-testület 
döntése alapján, a polgármester illetményének 20 % - 30 %-a lehet. A 30 % 
bruttó összege 156.530,-Ft, ennek a megállapítására teszek javaslatot.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Megkérdezem, hogy van-e más javaslat a 
költségtérítésre? 
Amennyiben más javaslat nincs, kérem, hogy a Képviselő-testület 
kézfelnyújtással fogadja el a jegyző által elmondott határozati javaslatot a 
polgármester költségtérítésére. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással 
Bere Károly polgármester  költségtérítését bruttó 156.530,-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
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H A T Á R O Z A T  
186/2010.  X. 14.)Kt. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármester részére 2010. október 4-től, bruttó 156.530,-Ft/hó 
költségtérítést állapít meg. 

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Átadom az ülés vezetését a 
polgármesternek, munkájához sok sikert kívánok. 
 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm a korelnök és a választási bizottság 
elnökének is közreműködését. 
 

Negyedik napirend: 
 
       Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 

Bere Károly polgármester: Az alpolgármestert a polgármester javaslata alapján a 
képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel választja meg. A 
titkos szavazás lebonyolításához bizottságot kell választani. Javaslom a későbbi 
ügyrendi bizottsági teendőket ellátó bizottság tagjait felkérni, Koncz Imre 
képviselő urat, Vida Imre képviselő urat és Suchné Szabó Edit  képviselő 
asszonyt. Aki egyetért a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásával 
jelezze. 
Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag a képviselő-testület a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
187/2010.  X. 14.)Kt. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
megválasztásának lebonyolításához a szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztja Koncz Imre képviselőt, Vida Imre képviselőt és Suchné 
Szabó Edit  képviselő asszonyt. 

 
 
Bere Károly polgármester: Alpolgármesternek  Ibrányi Éva képviselő asszonyt 
javaslom. Más típusú alpolgármesteri feladatot kívánok neki adni, mint az eddig 
megszokott volt. A kultúra területén, illetve rendezvényszervezés kapcsán, 
valamint a helyettesítéskor számítok a munkájára. Megkérdezem, hogy 
elfogadja-e a jelölést. 
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Ibrányi Éva képviselő: Köszönöm a jelölést, megtisztelőnek tartom.  
A szavazás kapcsán bejelentem a személyes érintettségemet. 
 
Bere Károly polgármester: A szavazás idejére szünetet rendelek el. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A szavazólapokat minden képviselő megkapja és a 
kisteremben adhatja le mindenki a szavazatát, a szavazatszámláló bizottság által 
ellenőrzött és lezárt urnába.  
 
Szünetben a szavazás lebonyolítása. 
 
Koncz Imre képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazatszámláló 
bizottság megállapította, hogy a szavazás eredményes volt. Ibrányi Éva 
képviselő asszony 9 igen szavazatot kapott, így a képviselő-testület 
megválasztotta alpolgármesternek. (A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv e 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

H A T Á R O Z A T  
188/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ibrányi Éva  
képviselőt, a 2010. október 14-ei alakuló ülésén alpolgármesternek 
megválasztotta.  

 
Ötödik napirend:  

 
Bere Károly polgármester: Javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját – 
tekintettel arra, hogy több feladata lesz – bruttó 150.000,-Ft-ban állapítsa meg a 
képviselő-testület. Az eddigi tiszteletdíj 67.000,-Ft volt. Aki egyetért vele kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
189/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ibrányi Éva 
alpolgármester tiszteletdíját – 2010. október 14-től - bruttó 150.000,-Ft-
ban állapítja meg. 

 
Bere Károly polgármester: Javaslom, hogy az alpolgármester költségtérítését a 
tiszteletdíjának a 20 %-ának megfelelő összegben állapítsa meg a képviselő-
testület.  
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Aki egyetért vele kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
190/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ibrányi Éva 
alpolgármester költségtérítését – 2010. október 14-től – a tiszteletdíjának a 
20 %-ában, azaz bruttó 30.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 
Ibrányi Éva alpolgármester: Bejelentem, hogy a tiszteletdíjam 5 %-át a 
járulékaival együtt, négy éven keresztül felajánlom a füzesgyarmati Református 
Gyülekezet Gyermekmissziójának támogatására.  
 

Hatodik napirend:  
 
   A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Valószínű teljesen át kell dolgozni az SZMSZ-t, 
mivel kevesebb a képviselő, más feladatok lesznek. Most az új bizottsági 
struktúrát kell átvezetni, illetve a képviselő-testület névsora kerül bele 
módosításként. Hat hónap alatt kell az SZMSZ-t módosítani az aktuális 
feladatokhoz. Van-e valakinek más javaslata? Hozzászólása? 
Mivel nincs, kérem, hogy aki az SZMSZ módosítását elfogadja kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítási javaslatot elfogadta. 
 
(A 16/2010. (X. 14.)Kt. számú rendelet – a Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.)Kt. számú 
rendelet módosításáról – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondolom, hogy a következő rendes testületi 
ülésre az SZMSZ-t már módosítani kell, de most az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot szavaztatom, aki egyetért vele, hogy bízza meg a képviselő-
testület a polgármestert, hogy az SZMSZ módosítását 6 hónapon belül terjessze 
a képviselő-testület elé, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
191/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy az SZMSZ részletes módosítására készült rendelet-
tervezetet 6 hónapon belül terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. április 14. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Hetedik napirend: 
 
A képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
Bere Károly polgármester: A bizottságok a képviselőkből és külsős tagokból 
állnak. Az előzetes egyeztetések után javaslatot teszek a bizottságok tagjaira, 
valamint az elnök személyére. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak 
javaslom  Kovácsné Czeglédi Máriát, (Fidesz-KDNP) Suchné Szabó Editet, 
(MSZP) Szabó Lászlót (Híd a Jövőért Egyesület) külsős tagoknak Antal Ágnest 
(Fidesz KDNP)  Mészáros Zoltánt (Városért Egyesület). Van-e más javaslat? 
 Mivel nincs, kérem hogy aki elfogadja a javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjaira tett javaslatot 9 igen szavazattal – egyhangúlag –  elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
192/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjainak Kovácsné Czeglédi Mária, Suchné Szabó 
Edit, Szabó László képviselőket, valamint külsős bizottsági tagnak Antal 
Ágnest, Mészáros Zoltánt megválasztotta.  
 

Bere Károly polgármester: A bizottság elnökének javaslom Kovácsné Czeglédi 
Mária Tünde képviselőt. 
Aki egyetért vele, hogy Kovácsné Czeglédi Mária Tünde legyen a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
193/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 
képviselőt megválasztotta. 
 

 
Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
tagjainak javaslom Bere Katalint (Híd a Jövőért Egyesület), Szabó Lászlót (Híd 
a Jövőért Egyesület), Várkonyiné Csáforda Évát, (Városért Egyesület), külsős 
bizottsági tagnak Kovács Gábort (Híd a Jövőért Egyesület) és Szőke Imrét 
(MSZP). Aki elfogadja a javaslatot, kérem jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
194/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság tagjainak Várkonyiné Csáforda 
Éva, Szabó László, Bere Katalin képviselőket, valamint külsős bizottsági 
tagnak Kovács Gábort és Szőke Imrét megválasztotta. 
 

Bere Károly polgármester: A Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnökének javaslom Várkonyiné Csáforda Évát. Aki egyetért vele, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
195/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnökének Várkonyiné Csáforda 
Éva képviselő asszonyt megválasztotta. 
 

Bere Károly polgármester: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és 
Ellenőrzési Bizottság tagjainak javaslom Koncz Imrét, (Városért Egyesület), 
Vida Imrét (Fidesz – KDNP) Suchné Szabó Editet (MSZP), külsős bizottsági 
tagnak Bischof Évát (Fidesz – KDNP) és Furkó Sándort (Híd a Jövőért 
Egyesület) jelöltjeit. Aki egyetért vele, kérem kézfelnyújtással jelezze. 



 14

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
196/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság tagjainak Koncz 
Imre, Vida Imre, Suchné Szabó Edit képviselőket, valamint külsős 
bizottsági tagnak Bischof Évát és Furkó Sándort megválasztotta.  

 
Bere Károly polgármester: A bizottság elnökének javaslom Koncz Imre 
képviselő urat. Aki egyetért vele kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
197/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnökének Koncz 
Imre képviselő urat megválasztotta.  
 
 

Bere Károly polgármester: A külsős bizottsági tagok eskütételére kerül sor.  
 
A bizottsági tagok leteszik az alábbi szövegű esküt:  
„Én …. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; a bizottsági tagsági tisztségemből eredő 
feladataimat Füzesgyarmat fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Bere Károly polgármester átadja a külsős bizottsági tagoknak a 
megbízólevelet.  
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Nyolcadik napirend: 
  
Bejelentések 
 
Bere Károly polgármester: Kérelemmel fordulok a képviselő-testület felé, mivel 
van két olyan tisztségem, aminek a további ellátásához a képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges. A Rehab – Kredit Kft. ügyvezetője vagyok, illetve a 
Remus Szociális Alapítványban vagyok kuratóriumi tag. Mivel személyesen 
érintett vagyok, átadom az ülés vezetését Ibrányi Éva alpolgármester 
asszonynak.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az előterjesztésekben az 1. sz. bejelentésként 
szerepel a polgármester úr kérelme. A Békés Megyei Közigazgatási Hivataltól 
megérkezett egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Felkérem a jegyző asszonyt, 
hogy erősítsen meg bennünket abban, hogy nem követ el a képviselő-testület 
törvénysértést, ha elfogadjuk a polgármester úr kérését. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Tegnap a közigazgatási hivatal vezetője jelenlétében 
megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Ekkor polgármester úr 
elmondta a hivatalvezető úrnak, hogy ilyen kérelemmel fog a képviselő-testület 
elé fordulni és kéri a közigazgatási hivatal írásbeli állásfoglalását. A hivatal 
megküldte az állásfoglalást a mai napon és abban az szerepel, hogy az 
önkormányzati törvény megengedi, hogy (1. kazetta A. oldal vége) 
a polgármester vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságnál ahol 
önkormányzati feladatot nem látnak el. A képviselő-testület hozzájárulásával 
alapítvány kezelő szervének tagja, tisztségviselője lehet. Ezért kéri a 
polgármester úr, hogy a törvény rendelkezései alapján ezeknek a tisztségeknek a 
betöltéséhez a képviselő-testület járuljon hozzá. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a polgármester úr kérelmét és 
támogatja, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Koncz Imre képviselő: El tudom fogadni, de azzal a kitétellel, hogy azok a 
szervezetek, ahol a polgármester úr tisztséget lát el, gazdasági kapcsolatba nem 
kerülnek az önkormányzattal.  
 
Bere Károly polgármester: Eddig is így volt, ezután is így lesz. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Aki elfogadja a polgármester úr kérelmét és 
támogatja, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 
igen szavazattal - egyhangúlag  – a kérelmet elfogadja.  
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H A T Á R O Z A T  
198/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Bere Károly polgármester úr a Rehab – Kredit Kt-nél a polgármesteri 
tisztség betöltésének ideje alatt továbbra is ellássa az ügyvezetői 
feladatokat, továbbá a Remus Szociális Alapítvány kuratóriumában 
tisztséget töltsön be. 
 
A képviselő-testület kikötése, hogy a fenti kft., illetve alapítvány 
Füzesgyarmat Önkormányzatával gazdasági kapcsolatban, ebben az 
időszakban nem állhat. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezek után visszaadom a szót polgármester úrnak. 
 
Bere Károly polgármester: A bejelentés második pontja Várkonyi Imre 
leköszönő polgármester úr végkielégítésével kapcsolatos. Az önkormányzati 
törvény alapján 3 havi végkielégítés illeti meg polgármester urat, ami 
törvényileg jár, így ebben nekünk nem kell dönteni. Előzetes megbeszélések 
alapján plusz egyhavi illetményt javasolok. Azért ennyit, mert 2 millió forint 
felett már 98 %-os adó terheli.  
Van-e valakinek más javaslata, hogy hozzászólása? Mivel nincs, kérem, hogy 
aki támogatja, hogy a plusz egyhavi végkielégítést kapjon Várkonyi Imre 
leköszönő polgármester úr, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
199/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Várkonyi Imre 
leköszönő polgármester részére egyhavi illetményének megfelelő juttatást 
állapít meg. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Bere Károly polgármester: A választások előtti utolsó ülésen tárgyalt a 
képviselő-testület a kerékpárút felújítást. Akkor a képviselő-testület elfogadott 
egy olyan rendet, hogy hogyan lehetne leggyorsabban a kerékpárutat felújítani. 
Megtörténtek az ajánlat bekérések, a műszaki tervezés, az ajánlatok beérkeztek. 
Javaslom, hogy a három érvényes ajánlat közül a ROAD-3 KFT ajánlatát 
fogadja el a képviselő-testület. Sajnos ez is több az eredetileg előterjesztett 6 
millió forintnál, mert 7.925.625,-Ft-ra szól az ajánlat, de ez nem csak aszfalt 
burkolat lenne, hanem díszburkolat is lenne egy részén, ami  jobban mutatna a 
városközpontban. Megkérem Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezetőt, hogy 
egészítse ki az előterjesztést, mivel csak 6 millió forintot terveztünk a 
költségvetésben. A legkisebb ajánlat is 7.4 millió forint és abban nincs 
díszburkolat.  
Van-e a képviselő-testület részéről más javaslat? Megadom a szót Sándornénak, 
hogy honnan lesz fedezet a 6 millió fölött. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az anyagvásárlásra tervezett összeg a 
közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz felmerülő anyagköltségre amit 
beterveztünk még fedezetet nyújt arra, hogy a kerékpárútra vonatkozó magasabb 
összegű ajánlatot el tudja fogadni a képviselő-testület. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Szabó László képviselő: Véleményem szerint nem csak díszítő eleme van a 
térburkolónak, hanem a javítása is jobban megoldható. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: A kollégáim és a magam nevében 
gratulálok a képviselő-testület tagjainak, a polgármester úrnak is és jó munkát, 
jó egészséget kívánok. Reméljük, hogy az esküjükben foglaltaknak megfelelően 
teljesíteni fogják a kötelezettségüket. 
A Közút Kft-vel felvettük a kapcsolatot és nincs kifogásuk ellene, hogy akár élő 
sövénnyel, akár nemespadkával megerősítsük a területet az út és a kerékpárút 
között. Így nincs akadálya, hogy a „B” változatot valósítsuk meg.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a 
határozati javaslatot, hogy a ROAD-3 KFT. ajánlatát fogadjuk el, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
200/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Füzesgyarmat 
Kossuth utcai kerékpárút felújítása” tárgyban beérkezett ajánlatok közül a 
ROAD-3 KFT. ajánlatát fogadja el, bruttó 7.925.625,- Ft értékben.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a kivitelezői szerződést 
kösse meg. 
 
Határidő: 2010. október 20. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Bere Károly polgármester: Elkezdődhetnek a munkák, november 30-ig készen 
kell lenni. 
Az ülés elején Koncz Imre képviselő úr említette, hogy megtakarítás keletkezik 
abból, hogy kevesebb képviselő van a testületben. Még a tiszteletdíj emelés 
ellenére is kb. 300 ezer forint megtakarítás van. Várkonyiné Csáforda Éva 
képviselőtársunk javasolta, hogy ezt ajánljuk fel a vörösiszap károsultak javára. 
Magam részéről én támogatom. Van-e valakinek hozzászólása? Mivel nincs, aki 
elfogadja a 4. sz. bejelentésként kiosztott előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

 H A T Á R O Z A T  
201/2010. (X. 14.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. október 4-
ei vörösiszap-katasztrófa károsultjait a települési önkormányzatok útján 
300.000,-Ft összeggel támogatja. 
 
A támogatás fedezetéként a képviselői létszámváltozásból eredő 
megtakarítást jelöli meg. 
 
Utasítja a jegyzőt az előirányzatok átcsoportosítására, valamint a 
támogatási összeg átutalására. 
 
Határidő: -     az átutalásra 2010. október 18. 

- előirányzat átvezetésére a soron következő rendeletmódosítás 
 

Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
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Bere Károly polgármester: A jegyző asszonynak van bejelentése, átadom a szót. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Kiosztottuk az esküokmányt, azt kérem, hogy mindenki 
írja alá és adja vissza a jegyzőkönyvvezetőnek, mivel ezt mindenkinek a 
személyi anyagában kell elhelyezni. Mindenki  kapott egy összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot is, amiben le van írva, hogy önkormányzat képviselőknek milyen 
összeférhetetlensége lehet a képviselői tisztséggel. Ha nem áll fenn 
összeférhetetlenség húzzák alá és írják alá, ha fenn áll, akkor azt húzzák alá, 
hogy vállalom az esetleges összeférhetetetlenségi okot 30 napon belül 
megszüntetni. Ezt is a jegyzőkönyvvezetőnek kell átadni, ha fennáll 
összeférhetetlenség akkor a megszüntetésről szóló dokumentumot 30 napon 
belül kérem eljuttatni hozzám. A vagyonnyilatkozathoz szükséges 
nyomtatványokat is kiosztottuk, a törvény értelmében a képviselők és a 
polgármester az eskü letétele után, illetve megválasztását követő 30 napon belül 
és minden év január 1-jével vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Ezt a személyzeti 
ügyintézőhöz kérem eljuttatni. Szükséges a házastárs, élettárs, a közös 
háztartásban élő nagykorú gyermek részére is megtenni a vagyonnyilatkozatot. 
Mindenki tartsa be a határidőt, mert a törvény értelmében a képviselő a 
mandátummal járó jogokat nem gyakorolhatja, ha nem tett vagyonnyilatkozatot. 
Valamint a képviselő az illetményét sem veheti fel.  
 
Bere Károly polgármester: Az ülés végén ismertetném, hogy a következő 
testületi ülés rendkívüli ülés lesz, valószínű zárt ülés. A Schultz Panzió 
adásvételével kapcsolatban kell dönteni, a tervek szerint október 28-án, 
csütörtökön 17 órakor. Javasoltam az előzetes megbeszélésen, hogy minden 
hónap első csütörtökjén legyenek a testületi ülések, de ebben az évben ezt már 
nem tudjuk tartani, mert a koncepciót is el kell fogadni november 30-ig, 
SZMSZ-szel, gazdasági programmal kapcsolatban vannak feladatok. A rendes 
testületi ülést november utolsó csütörtökjén, 25-én, szintén 17 órakor tartanánk.  
Köszönöm, aki megjelent a mai alakuló ülésen, ezzel az ülést berekesztem. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
   Bere Károly    Botlik Tiborné  
   polgármester         jegyző 
 
 


