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922-26/2010. ikt.sz. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2010. november 25-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről 
 
Jelen vannak: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere 

Katalin képviselő, Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Várkonyiné Csáforda 
Éva képviselő, Vida Imre képviselő. 

Hiányzik:  Szabó László képviselő 
  
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető, Homoki Imréné szociális 
csoportvezető, Csák István műszaki csoportvezető, Csák 
Zsolt városmenedzser, 

 Bánfi Attila intézményvezető, Lévainé Homoki Éva 
igazgató, Balázsi László unitárius megbízott püspök 

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy 
jelen van 8 fő, az ülés határozatképes. Szabó László képviselő úr betegsége 
miatt van távol. 
Az ülés előtt osztottuk ki a 9. és 10. számú bejelentést. Zárt ülésen javaslom 
megtárgyalni a 13. napirendet, a vállalkozói alapra beérkezett pályázatok 
elbírálását, valamint  a 6., 7., és 10. számú bejelentést, mivel vagyoni ügyekben 
kell dönteni, illetve az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a 8. számú 
bejelentés esetében elrendelem a zárt ülést, mivel kitüntetési javaslatot tárgyal a 
képviselő-testület. Aki egyetért vele, hogy a 13. sz. napirendet, valamint a 6., 7. 
és a 10. számú bejelentést zárt ülésen tárgyaljuk kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a zárt 
ülésre tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
219/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 
25-ei ülésére előterjesztett 13. sz. napirendet, valamint a 6., 7. és a 10. 
számú bejelentést zárt ülésen tárgyalja, az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja 
értelmében. 

 
Bere Károly polgármester: Van-e valakinek más javaslata a kiküldött 
napirendekhez? Mivel nincs, aki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
javaslatot megtárgyalásra, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület, 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
220/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. november 
25-ei ülésén az alábbi napirendeket hagyta jóvá megtárgyalásra: 
 

1./ Jelentés  
- a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről, 
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
2./ Az önkormányzat 2010. évi  költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.)Kt. 

számú rendeletének módosítása az előirányzat-módosítások alapján 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
3./    Beszámoló az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./    Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2010-2014. évre szóló Gazdasági 

Programjának az elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
5./   Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elkészítése 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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6./   A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  6/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelet módosítása 
Eladó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
7./   Közterület-felügyelet létrehozásáról rendeletalkotás 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
8./   A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet 

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
9./   A közterület használatáról szóló 12/2000.(VI. 15.)Kt. számú  rendelet    

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
10. / A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
11./ A Kastélypark fürdő alapító okiratának módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
12./ A Kastélypark Fürdő intézményvezetői állására pályázati kiírás 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
13./ Vállalkozói alapra beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülésre javasolt) 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
14./  Bejelentések 

1. Dr.Hámori Árpád fogászati praxisának átadásáról döntés, 
2. Az Amondó további szerkesztésének és kiadásának feltételeire módosító  

javaslat, 
3. Az önkormányzat számlavezetésére tett ajánlatról döntés, 
4. Kistérségi felzárkóztató program pályázatáról döntés, 
5. Rovással írt helységnévtábla elhelyezéséről döntés, 
6. Karácsonyi utalványok elosztásának elveiről döntés, (zárt ülésre javasolt) 
7. Ladányi László kérelme alapján a strand szolgáltatóházban lévő üzlete  

adásvételéhez az elővásárlási jogról döntés, (zárt ülésre javasolt) 
8. Díszpolgári cím adományozásáról döntés. (zárt ülés) 



 4 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

Első napirend 
 
Jelentés  

- a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről, 
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Bere Károly polgármester: A két ülés közötti tevékenységemről a jelentést 
ezután is írásban fogom előterjeszteni, akinek kérdése van a munkámmal 
kapcsolatban ilyenkor megteheti. Most november 10-én, a művelődési házban a 
KUKA Robotics tájékoztatója volt nagy jelentőségű, mivel toborzás volt 
munkahelyteremtés kapcsán. A következő évben 80-100 főt szeretnének 
Füzesgyarmaton alkalmazni. A jelentkezők tesztet írtak, akik közül jó néhány 
embert már be is hívtak dolgozni. A lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést tárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési 
Bizottság, megadom a szót Koncz Imrének, a bizottság elnökének.  
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: Külön kitérünk a bizottsági ülésen arra, hogy az önkormányzat az 
„Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik Európai Uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. évi támogatására” címmel nyújtott be 
pályázatot az Egészségügyi Központ felújítására és a Baross-Klapka utca 
összekötő gyűjtőút önerejének kiegészítésére. De csak bizonyos intervallumon 
belül megkötött támogatási szerződésekre vonatkozott a pályázat, így vissza 
kellett vonnunk. Bízunk benne, hogy 2011-ben újra lehet pályázni. A 
Füzesgyarmat és Szeghalom közötti kerékpárút kistérség által még ki nem 
fizetett részére ismét van egy ígérvény, hogy még az idén ki fogják fizetni. A 
bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a jelentés elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatban a múlt héten ígérték 
meg, hogy két hét múlva átutalják a pénzt a kistérséghez, reméljük ideér még 
ebben az évben. Van-e kérdés, vélemény?  
Mivel nincs, kérem, hogy aki elfogadja a polgármester két testületi ülés közötti 
tevékenységéről, valamint  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
221/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két 
testületi ülés közötti tevékenységéről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. 
 
 

Második napirend 
 
 Az önkormányzat 2010. évi  költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.)Kt. 

számú rendeletének módosítása az előirányzat-módosítások alapján 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs szóbeli kiegészítés, átadom a szót Koncz 
Imre képviselő úrnak a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: Többségében a központi költségvetés az önkormányzat részére átadott 
feladatokhoz rendelt pénzeszközöknek az átvezetését és a fejezetek közötti 
átcsoportosítását tartalmazza. A bizottság egyhangúlag támogatja a költségvetési 
rendelet módosításának az elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Van kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, kérem, hogy aki elfogadja a önkormányzat 2010. évi  
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.)Kt. számú rendeletének módosítását az 
előirányzat-módosítások alapján,  kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 17/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet – az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.)Kt. számú rendelet  módosítása – a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Harmadik napirend  
 
       Beszámoló az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
Bere Károly polgármester: A legfontosabb cél, hogy költségvetési hiány nélkül 
zárjuk az évet. Elég sok kintlévősége van az önkormányzatnak, bérleti díjak, 
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gépjármű adó, iparűzési adó, az említett kerékpárút miatti kintlévőség nem folyt 
még be. Az alkotóház elmaradt beruházás, a szabadidőparkra is terveztünk 
egymillió forintot. Mindent megteszünk, hogy a kintlévőségeket sikerüljön 
beszedni és forráshiány nélkül zárjuk az évet. A Pénzügyi, Településfejlesztési, 
Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnökének megadom a szót, mivel ők 
tárgyalták a napirendet. 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: Az új képviselő-testület forráshiány nélkül kezdhette el a munkát, az 
önkormányzat kiadásai kb. bevételei időarányosan alakultak az első 
háromnegyed évben, év végéig tarthatóak az előirányzatok. Elhangzott, hogy a 
2010. évi tervezést sikeresnek lehet mondani. Az adóknál van elmaradás. 
Adóalap csökkentést is végre kellett hajtani az idén, amit az állam a 
jövedelemkülönbség mérséklésére adott támogatásból nem fedezett. Az 
óvodaépítésről volt még szó, hogy az időjárás miatt csúszott a teljesítés, ezért 
nem élt az önkormányzat a kötbér lehetőségével. A bizottság 4 igen és 1 nem 
szavazattal támogatta a beszámoló elfogadását. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
szociális területeket érintő kérdéseket tárgyalta bizottság. Világossá vált, hogy  
miből van a túlfizetés és miből vannak hátralékaink. Homoki Imréné szociális 
csoportvezető tájékoztatása után a bizottság a beszámolót 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag  javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és a jelenlévő 4 tag egyhangúlag  
elfogadásra javasolja. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel 
kapcsolatban? Mivel nincs, kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2010. 
évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
beszámolót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
222/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a forráshiány 
nélküli éves zárásra törekedjenek az intézmények, a tervezett bevételek 
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beszedésére, az éves kiadások pedig nem léphetik túl a módosított 
előirányzat szabta keretet. 

 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   Bere Károly polgármester 

Botlik Tiborné jegyző 
intézményvezetők 

 
 

Negyedik napirend 
 
       Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2010-2014. évre szóló Gazdasági 

Programjának az elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A napirend kapcsán előterjesztettük a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletünk módosítását, a szociális 
földprogrammal kapcsolatban, mivel most jelent meg a kormányrendelet, hogy 
élhetünk ezzel a lehetőséggel. Már a választási kampányban is elhangzott, hogy 
érdemes lenne foglalkozni a szociális földprogrammal, így a Kormány döntése 
alapján nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az önkormányzat részéről is, azért 
hogy állami földeket használatba kaphassunk. Szerencsére van még a 
környezetünkben állami föld, amit esetleg később önkormányzati tulajdon is 
lehet. A gazdasági program a képviselő-jelöltek, a polgármesterjelöltek, 
különböző csapatok programjára épült. Kértem a képviselőket, hogy 
javaslataikat küldjék meg, de a fő gerincét a polgármesteri program alkotja. A 
Fidesz-KDNP nyerte meg a választásokat, én lettem a polgármester így logikus, 
hogy ezt a programot kell kiegészíteni. Igyekeztem úgy előkészíteni a 
polgármesteri beiktatásra, hogy átfogó legyen és a legfontosabb fejlesztési 
elképzeléseket tartalmazza. A legfontosabb, hogy a szennyvízberuházás 
elkészüljön ebben a ciklusban, csupán ez, az elmúlt 20 év legnagyobb 
beruházása lesz, ha a reálértékét nézzük. Másik fontos dolog a 
munkahelyteremtés, továbbá a turisztika, amivel kapcsolatban is fontos 
elképzelések vannak a programban. Úgy gondolom a Kormány támogatni fogja 
a turisztikai fejlesztéseket, valamint a munkahelyteremtést is, ha egymillió 
munkahelyet akarnak teremteni. Egyébként ilyen jó munkanélküliségi ráta nem 
volt az elmúlt 20 évben, mint most, mert 10.5 % , ami a KUKA Roboticsnek 
köszönhető, hiszen a téeszek összeomlása után nem volt ilyen sok embert 
foglalkoztató cég Füzesgyarmaton és a tárgyalások során kiderült, hogy további 
fejlesztéseket is terveznek. Az oktatás, kultúra is fontos hangsúlyt kap a 
programban. A képviselők által küldött javaslatokat is igyekeztem beépíteni. 
Mivel rohamtempóban kellett elkészíteni az anyagot Csák István kollégámnak, 
ezért stilisztikailag majd javítani kell. Ami most elhangzik még javaslat 
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beépítjük és a következő testületi ülésre stilisztikailag is javítva fogjuk kiosztani, 
és az internetre is így tesszük fel. Nem gondolom, hogy lényeges fejlesztési 
elképzelés kimaradt volna, vagy kimaradna a mai vita után. Ha mindent meg 
tudnánk valósítani, az példátlan fejlesztés lenne Füzesgyarmaton! A programot 
minden bizottság tárgyalta, így kérem a bizottsági véleményeket tolmácsolni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Több módosító javaslat is érkezett a bizottsági ülésen. Elsőként, hogy 
kerüljön bele a programba a csapadékvíz-elvezetés kérdése. Második javaslat 
volt, hogy teremtsük meg a tömegsport fellendítésének lehetőségét 
Füzesgyarmaton, személyhez, szervezethez kötötten. Harmadik: kalandpark 
létesítésének lehetősége a város közigazgatási területén, befektetető 
bevonásával. Negyedik: ösztönző, eredménycentrikus támogatási rendszer 
kidolgozása a helyi sport területén. Ötödik: meg kell vizsgálni a vízilabda-
szakosztály újraindításának feltételeit. Hatodik: az ország túraútvonal feltárása, 
megnevezése, célunk csatlakozni a túraútvonal-hálózathoz. Hetedik: A 
sportpályán a mosdó, öltöző felújítása. A javaslatokkal együtt a bizottság – 
akkor már teljes létszámmal –  5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a gazdasági programot.  
 
Bere Károly polgármester: Minden javaslatot el tudok személy szerint fogadni, 
ezért javaslom a bizottság javaslatait eredeti előterjesztésként figyelembe venni.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
polgármester úr elmondta a bizottsági ülésen, hogy a fő cél az, hogy át kell tenni 
a hangsúlyt a  normatív támogatásokra, illetve ha az adósságrendezési program 
beindul, akkor a rendkívüli élethelyzetben lévő családoknak ez nagy segítség 
lenne. A bizottság a gazdasági programot 3 igen szavazattal, egyhangúlag  
elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság: 
Elhangzott, hogy a program a polgármesteri program kiegészítése a képviselők 
javaslata alapján. Vannak vitatható pontjai, de mivel ez egy keretprogram, 
amibe sok minden belefér, olyan is, amivel egyénileg nem ért egyet mindenki. 
Elhangzott még, hogy nagy hangsúlyt helyez a gazdaság élénkítésére, és a 
jövőben azok az önkormányzatok lesznek képesek kiegyensúlyozott 
gazdálkodást folytatni, ahol lesz saját bevétel. Hiányzik a programból néhány 
elv, amit módosító javaslatként ismertetni fogok. Kérés az önkormányzat felé, 
hogy a vállalkozás célú befektetései előtt készüljön gazdasági értékelés a 
megtérülésre vonatkozóan. A bizottság az alábbi módosító javaslatokkal 
egyhangúlag  támogatja a program elfogadását: a szociális földprogramban való 
részvétel kerüljön bele, csatoljunk a programhoz egy demográfiai előrejelzést, 
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ami tükrözi az önkormányzat jövőbeni szándékát és kerüljön bele az ivóvízjavító 
program, ami kimaradt belőle. Valamint stilisztikailag javítani kell.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom a napirendet. A vállalkozás célú 
befektetéssel kapcsolatban nem tudom mire gondolt a bizottság, csak az ipari 
parkkal kapcsolatban szeretnék egy földterületet vásárolni, vagy kialakítani.  
 
Koncz Imre képviselő: Van benne több is, mint a további önkormányzati 
szálláshely bővítése, lakókocsi, sátrak beszerzése.  
 
Bere Károly polgármester: A lakókocsi képviselői javaslat lehetett, mert nem 
emlékszem rá. 
 
Koncz Imre képviselő: Az ilyen dolgokra gondoltam, mert az pl. hogy építsünk 
óvodát nem gazdasági jellegű. De az ilyenekre készüljön gazdasági értékelés a 
megtérülésre vonatkozóan. 
 
Koncz Imre képviselő: A szálláshellyel kapcsolatban az a véleményem, hogy ha 
turisztikával akarunk foglalkozni, akkor a legfontosabb a szálláshely, a 
turisztikai szakemberek szerint. Viszonylag sok a szálláshelyünk, ezért magas az 
idegenforgalmi adóbevételünk. Ezért fontos, hogy az idelátogató vendégeknek 
szálláshelyet tudjunk biztosítani, mert ebből van bevételünk, maga a fürdő nem 
hoz bevételt az önkormányzat számára. Eddig még nem volt se nyereséges a 
fürdő, se veszteséges, amióta képviselő vagyok. Ha volt is nyereség, lehet 
fejlesztésre fordították. Fontosnak tartom a szálláshely fejlesztéseket, főként 
azért mert a kormányzat az egészségturizmus kapcsán kiemelt célként kezeli.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Megerősíteném az elhangzottakat, mert tárgyaltam 
egy hölggyel és felmerült, hogy ha négy nagyobb rendezvényt idehoznánk, és 
idejönne 2500 látogató, akinek szállás és étkeztetés kell, azt meg tudnánk-e 
oldani, és sajnos nem tudnánk megoldani. Tehát ha országos rendezvényt 
akarunk idehozni, ahhoz szálláshely kell. Akár olcsó sátras szálláshelyre, vagy 
magasabb igényt kielégítő szálláshelyre is szükség van.  
 
Koncz Imre képviselő: Minden vállalkozásnak kockázata van és az 
önkormányzat nem egy kft., ami ha csődbe megy, az alapítótőkével felel az 
egészért, az önkormányzat viszont a teljes vagyonával felel. Kell a szálláshely, 
de nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell őket létrehozni, mert ha valamiért 
nincs vendég, akkor nehéz helyzet állhat elő. Azzal is vitatkoznék, hogy 2500 
főt nem tud vendégül látni Füzesgyarmat.  
 
Bere Károly polgármester: 300-400 főt maximum. 
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Koncz Imre képviselő: Nem arra gondolok, hogy ennyi szálláshely van helyben, 
de a környéken van annyi, illetve rendezvényszinten el tudunk látni ennyi 
embert, hiszen az idén volt is erre példa. Nem muszáj helyben aludni, a 
környékben meg lehet oldani a szálláshelyet. 2500 embert Debrecenben sem 
tudnak elszállásolni, és erre nem is szabad nekünk felkészülni. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Nem ennyi szálláshelyre gondoltam. 
 
Bere Károly polgármester: Az lenne a jó, ha a mostani szálláshelyet meg 
tudnánk duplázni, és nem feltétlenül önkormányzati beruházásként. Akkor kell 
nekünk szálláshelyet építeni, ha van rá pályázat.  
 
Bere Katalin képviselő: A lakókocsit én javasoltam, de ez csak egy ötlet volt. A 
lényeg, hogy olcsó szálláshelyet tudjunk biztosítani, a korábban a Schultz 
Panzió építése miatti lebontott faházak helyett. Akkor 7-800 forintért adtuk a 
szálláshelyeket a fiataloknak és most nem tud ennyiért megszállni egy csoport. 
Az túlzó, hogy 2500 vendéget tudjunk ellátni, bár úgy lenne, hiszen nem régen 
még azt hallottuk, hogy 15-20 %-ban vannak kihasználva a szálláshelyek. 
Inkább a jelenlegi szálláshelyek optimális kihasználtságát kellene kitűzni 
célként. Egyetértek a bővítéssel, de az olcsó szálláshelyeket bővíteném. 
A lakosság tájékoztatása céljából úgy érzem el kell mondani, hogy az első 
három napirenden nagyon hamar túlhaladtunk, de előtte hosszas tárgyalások, 
viták folytak a bizottsági üléseken. Ebben az esetben is jó volt, hogy az alaphoz 
mindenki hozzátehette az általa fontosnak tartott dolgokat. A választási 
kampány során tartott fórumokon sokan említették, hogy fontos lenne a 
csapadékvíz-elvezetés, mert vannak még a város területén kritikus pontok, amit 
szakember segítségével kellene kiépíteni.  A nem átjárható árokszakaszokat 
átjárhatóvá kell tenni, az átereszeket le kell rakni. 
 
Bere Károly polgármester: A csapadékvíz elvezetésre visszatérve, a 
szennyvízberuházás után biztos, hogy csökkenni fog a talajvízszint. Az elmúlt 
időszakban szinte minden ciklusban volt csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos 
beruházás. 2002-2006-ban több száz milliós beruházás volt. A nagy esőzések 
után két-három utcában volt probléma, igyekszünk közmunkásokkal a felmerülő 
problémákat megoldani. Arra nem igen lehet felkészülni, amikor hirtelen sok 
eső esik. De valóban fontos ez a kérdés, nincs benne a koncepcióban, de 
szivattyúkat, egyéb eszközöket lehetne betervezni. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel nincs, a bizottsági 
véleményekhez nem érkezett kifogás, így a bizottsági véleményekkel 
kiegészítve együtt szavaztatom a programot. A kollégák bele fogják építeni, 
illetve stilisztikailag javításra kerül, majd a következő testületi ülésen mindenki 
megkapja. Ha a képviselők, akkor úgy látják, hogy közzé lehet tenni, utána 
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feltesszük az internetre is. A szociális rendeletről is kellene még szavazni, a 
szociális földprogram kapcsán.  
Aki egyetért a gazdasági programmal, az elhangzott javaslatokkal együtt, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
négyéves gazdasági programot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
223/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat 2010-2014. évre szóló Gazdasági Programját – az 
elhangzott kiegészítésekkel együtt – elfogadja. 

 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elhangzott 
kiegészítések beépítése, illetve a stilisztikai hibák kijavítása után – a 
programot a legközelebbi  ülésen – ismét terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2010. december 16. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Az elmúlt napokban jelent meg a Magyar 
Közlönyben egy pályázati felhívás a szociális földprogramhoz való csatlakozás 
kapcsán. Azok az önkormányzatok, ahol állami földterületek vannak, illetve 
szociális rendeletben a szociális földprogram szerepel, kaphatnak állami 
területeket. Akik már az elmúlt négy évben szerepeltették, azok tulajdonba, akik 
most csatlakoznak, azok használatba. Füzesgyarmat körül is van kb. 80-100 
hektár területet, amit így lehet megkapnánk az államtól, a közhasznú 
munkásokkal, növénytermesztéssel lehetne hasznosítani. Ezzel az önkormányzat 
vagyona is nőne, a Suchné felvetette a szociális szövetkezetet, amire később 
pályázaton gépeket, eszközöket is lehetne beszerezni. A rendeletben azt 
szabályozzuk, hogy ki minősül szociálisan hátrányos helyzetűnek, illetve 
kimondjuk, hogy csatlakozunk ehhez a programhoz. 
Megadom a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: A bizottság egyhangúlag  támogatta a rendelet-módosítás elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: Van-e a rendelet-módosítással kapcsolatban kérdés, 
vélemény? Mivel nincs, kérem, hogy aki elfogadja a rendelet-módosítást 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-módosítást 
elfogadta. 
 
(A 18/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI. 25.)Kt. sz. rendelet 
módosításáról –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: Ha lehetőség lesz rá, akkor az önkormányzat 
adhasson be pályázatot, erről is kell egy képviselő-testületi döntés. Aki egyetért 
vele, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
224/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
az önkormányzat pályázatot adjon be a szociális földprogramhoz való 
csatlakozás kapcsán. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
 

Ötödik napirend 
 
       Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elkészítése 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
Bere Károly polgármester: Fontos, hogy az önkormányzat jövőre is forráshiány 
nélkül tudjon működni és a gazdasági programból minél többet meg tudjunk 
valósítani. Valószínű jövőre nem írnak ki sok pályázatot, az előkészítés időszaka 
lesz és a tervezésé. Az ipari park kérdésében viszont előbbre kell lépnünk, ha 
befektetőt akarunk idehozni, mert nincs olyan területünk, amit ki tudunk 
ajánlani. A működési költségeknél két dolgot szerintem át kell nézni a 
képviselő-testületnek, az egyik a közvetett támogatások köre. Úgy gondolom 
minden testületnek meg kellene vizsgálni, hogy mik azok a támogatások, amiket 
a következő négy évben adni akar közvetve a lakosság számára. A másik az 
oktatási intézmény pluszfeladatainak megismerése, mert csak azt látják a 



 13

képviselők, hogy milyen sok plusztámogatást kap az intézmény az állami 
normatíván felül. Az év elején vizsgáljuk meg, hogy  költségvetés elfogadásakor 
már mindenki tisztán lássa, hogy milyen feladatokat lát el az intézmény és mik 
azok, amihez plusz támogatást kell adni. Ezzel kapcsolatban szeretném Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezetőt megbízni, akár oktatási szakemberrel, hogy egy 
előterjesztést készítsen el a költségvetés elfogadása előtt. Közel 84 millió 
forintot adunk támogatásként a lakosság számára, amiről nem is nagyon tud a 
lakosság, hogy egyes díj azért annyi, mert az önkormányzat támogatást ad 
hozzá.  
Megkérdezem Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezetőt, hogy kívánja-e 
kiegészíteni a napirendet? 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A határozati javaslatban ki vannak 
pontozva azok a részek, amire a bizottságtól kértünk javaslatot.  A 
munkavállalókat megillető béren kívüli juttatásokra javaslat volt az előző évi 
mérték, a 270.000,-Ft, illetve a reálérték megtartására is érkezett javaslat a 
bizottsági ülésen. A kafetéria keretet 2010 óta alkalmazzuk. Amikor a 2009. évi 
mértéket hagyta meg a képviselő-testület azzal, hogy kifizetői adót, ill. közterhet 
állapítottak meg az addig adómentes juttatásokhoz, a kedvezményes adózású 25 
% volt és a képviselő-testület hozzárendelte az addigi adott 216.000,-Ft/fő 
juttatáshoz a 25 % adót, így lett 270.000,-Ft. 2011-ben a 25 %-os adó – főleg 
azoknál a juttatásoknál, amit általában igénybe veszünk, pl. az étkezési 
hozzájárulás, üdülési csekk, ez béren kívüli juttatás, ezután adót nem kell fizetni, 
viszont 19,4 %-os munkáltatói hozzájárulást kell fizetni. Ha visszaosztjuk a 
270.000,-Ft-ot, amit 2009-ben állapított meg a képviselő-testület, akkor 2011-
ben a 216.000,-Ft helyett 226.815,-Ft illetmény illeti meg a dolgozókat és  a 
19.4 %  kifizetői adó 43.185,-Ft lenne személyenként, a 216 ezer és a 226.815,- 
Ft között 5 % növekményt kapnának a dolgozók két évre. Javaslom a képviselő-
testületnek, hogy maradjon a bruttó 270.000,-Ft és ebből számolnánk vissza a 
19.4 %-ot és dolgozónként 226.815,-Ft lenne felhasználható cafetéria keretre 
2011-ben. Társadalmi szervezetek, egyházak támogatására a pénzügyi bizottság 
javasolta, hogy a nonprofit megnevezés kerüljön bele a felsorolásba 16 millió 
forint összeget javasoltunk, oly módon, hogy a nagy szervezetek támogatása 
legyen képviselő-testületi hatáskör, a pályázatokról pedig az oktatási, kulturális, 
turisztikai és sportbizottság döntene és egy összeg, a képviselő-testület által 
meghatározott, részéről pedig a polgármester. Így elkülönítetten kerülne bele az 
összeg a költségvetésbe. A vállalkozások támogatására 10 millió forintot 
javasoltunk, de erről is a képviselő-testületnek kell dönteni. 
 
Bere Károly polgármester: A bizottsági véleményeket kérem ismertetni, 
elsőként Várkonyiné Csáforda Évát kérem az oktatási bizottság véleményét 
ismertesse. 
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Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolta jövő 
évi koncepciót.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag  a koncepciót elfogadásra javasolja. 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: Az már most látszik, hogy a jövő év is nehéz lesz pénzügyi 
szempontból. Elhangzott, hogy a mozit be kellene építeni a közművelődési 
fejezetbe, a könyvtár feladatait számszerűsíteni kellene, megadni hozzá a 
költségeket. A kommunális adó megfontolását a bizottság nem támogatja. A 
bizottság kiegészítő javaslatait Sándorné már elmondta. A béren kívüli 
juttatásokat – nem számszerűen –  reálértéken javasolta a bizottság betervezni. A 
társadalmi szervezetek támogatását azzal a kitétellel, hogy hármas bontásban 
kerüljön betervezésre egyhangúlag  támogatja a bizottság. A vállalkozások 
támogatásánál volt nagyobb vita, a 10 milliót 3 igen, 1 tartózkodással, 1 nem 
szavazattal fogadta el a bizottság. Az egész koncepciót 4 igen és 1 nem 
szavazattal fogadta el a bizottság.  
 
Bere Károly polgármester: Van konkrét javaslat, amit szavaztatnom kell? 
 
Koncz Imre Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
elnöke: Amit Sándorné ismertetett csak arról, a kommunális adóról nem 
szavaztunk. A 16 millióról, a 10 millióról és a béren kívüli juttatásról szavazott a 
bizottság. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom az anyagot. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A 10. oldalon, az utolsó bekezdésben szeretném, ha 
kikerülne a vagyonértékesítés szó, nem kellene már önkormányzati vagyont 
értékesíteni. Fontos, hogy az önkormányzati vagyon megmaradjon. A 
vagyonhasznosítással egyetértek. 
 
Bere Károly polgármester: A vagyonhasznosításban benne lehet az értékesítés 
is. Pl. ha a kertészethez kell valakinek 8 hektár föld, azt biztos el fogjuk neki 
adni.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Miért adjuk el, adjuk bérbe. 
 
Bere Károly polgármester: Azért adnánk el, mert szeretnénk ha 50 munkahely 
lenne ezáltal. Meg fogom szavaztatni. 
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Koncz Imre képviselő: Az a szó hiányzik belőle, hogy vagyongazdálkodás, 
abban benne van az értékesítés is. Azért van a vagyon, hogy gazdálkodjunk vele, 
azt nem lehet kijelenteni, hogy nem adunk el semmit. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az önkormányzati telkekre gondoltam az 
értékesítésnél.  
 
Koncz Imre képviselő: Ha eladunk egy használt autót, az is vagyonértékesítés.  
 
Bere Károly polgármester: Vagyongazdálkodásra módosítjuk, de minden 
önkormányzati tulajdon értékesítéséről a képviselő-testület dönt. Nem az van az 
anyagban, hogy mindent el kell adni a hitelek kifizetése miatt. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Felelős vagyongazdálkodás legyen benne. 
 
Bere Károly polgármester: Rendben van. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Milyen arányban lenne a hármas felosztás? 
Mennyi felett rendelkezhetne a képviselő-testület, a bizottság és a polgármester? 
Valamennyire eddig is működött, eddig hogy volt? 
 
Bere Károly polgármester: Hasonlóan gondolom, mint eddig. A 
polgármesternek 500.000,-Ft-os kerete volt, én sem gondoltam többre. A 
nagyoknál működési kiadásnak is lehet nevezni, hogy legyen kézilabda, foci, 
polgárőrség, önkéntes tűzoltó egyesület, ezt a költségvetésben külön 
szabályoznánk. Az egyházakat is valószínű ide érdemes betenni. A többi kis 
civil szervezet pedig a programjainak a támogatására kérhet pályázat útján 
támogatást az oktatási bizottságtól. De konkrét számokat nem tudok mondani.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A nagyoknak nem kell pályázatot 
benyújtani a támogatáshoz. A 16 millió csak a pénzbeni támogatás, ezen felül 
még felvállal az önkormányzat egyéb költségeket. (1 kazetta A oldal) 
Idetartozott a sportegyesület, a tűzoltók, a polgárőrség, az egyházak. Az 
elszámolási kötelezettségük is olyan, hogy ők külön nyilvántartást vezetnek és 
felhatalmazzák a Polgármesteri Hivatalt, hogy bármikor ellenőrizheti, mivel sok 
számlájuk van, azt nem másolják és nem nyújtják be a hivatalhoz. A kisebb 
szervezetek pályázat útján kaphatnak pénzt a működésükre, illetve a 
programjukra. 500 ezer forint volt a polgármesteri keret, amit azok kaptak, akik 
valamiért nem pályázhattak, de a feladat fontos volt, vagy ha a pályázat beadási 
határideje után derült ki, hogy kellene valamire támogatás, ami hasznos a 
településnek. Erről a három tagozódásról kellene dönteni a képviselő-
testületnek, elsősorban a nagy szervezeteknek adható keretről, illetve a 
polgármesteri keretről és a többi a bizottság hatáskör lenne. 
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Koncz Imre képviselő: A vállalkozások ösztönzését szolgáló alapról volt vita a 
bizottsági ülésen. A kisebbségi vélemény az volt, hogy maximum az idei év 
összege kerüljön bele, de az se lenne rossz, ha nulla lenne. Bekerülhet a 10 
millió forint is, a végleges költségvetésnél a számok ismeretében ki lehet még 
venni. Más támogatási formák is léteznek ezekre.  
 
Bere Károly polgármester: Mindenképpen azt javaslom, hogy maradjon meg, 
mivel egyre többen igénylik a helyi vállalkozások. Füzesgyarmaton magas az 
iparűzési adó, építményadó is van, más településekhez képest több adót fizetnek 
a kisvállalkozások. Ezzel a támogatással juttatunk vissza a helyi vállalkozóknak, 
ha munkahelyet is teremt. Kezdő vállalkozónak nagy segítséget jelent. 
Legszívesebben akár 20 millió forintot is terveznék, hogy meg tudjanak 
erősödni a vállalkozások. Jól le van szabályozva, akiknek eddig adtunk, nem 
volt még vele gond. Sikeresen működik más településekhez képest. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Milyen számban és hatásfokkal működnek 
a környező településeken az ilyen segítségnyújtási formák? 
 
Bere Károly polgármester: Úgy tudom Gyomaendrődön, Dévaványán, Békésen 
van, a kistérségben csak nálunk.  
Mivel nincs több kérdés, hozzászólás szavaztatom a módosító javaslatokat. 
Elsőként az alpolgármester javaslatát, hogy a felelős vagyongazdálkodás 
kerüljön bele a szövegbe a vagyonértékesítés és a vagyonhasznosítás helyett. 
Aki támogatja kézfelnyújtással  jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
225/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett  
2011. évi költségvetési koncepció 10. oldal utolsó bekezdésének első 
mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Meg kell vizsgálni a felelős vagyongazdálkodás lehetőségeit, és az abból 
származó bevételeket a fejlesztési kiadások forrásaként kell számításba 
venni a költségvetés tervezése során.” 
 

Bere Károly polgármester: A pénzügyi bizottság javaslata volt, hogy a 270 ezer 
forint kerüljön bele a béren kívüli juttatásoknál, itt a reálérték szót nem értem. 
 
Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen erről nem volt szó, az hangzott el, 
hogy reálértéken maradjon lehetőség szerint. 
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Bere Károly polgármester: Mint előterjesztő a 270.000,-Ft-ra teszek javaslatot. 
Ez a bizottság és az elhangzott véleményeknek is megfelel. 
Aki elfogadja, hogy a köztisztviselők részére 270.000,-Ft-os kafetériát 
tervezzünk a jövő évre, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
226/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett  
2011. évi költségvetési koncepcióban az önkormányzat intézményeinél 
dolgozó munkavállalókat megillető béren kívüli juttatások és az azt terhelő 
kifizetői adó fedezetét a 2010. éves szinten biztosítja, mely a 
köztisztviselők részére 270.000,-Ft. 
 

Bere Károly polgármester: A társadalmi szervek, egyházak, önszerveződések 
támogatása a 2011. évi költségvetésbe 16 millió összegben kerüljön be, illetve 
különüljön el a jövő évi költségvetésben. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
227/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett  
2011. évi költségvetési koncepciót az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
A társadalmi szervek, egyházak, önszerveződések támogatása a 2011. évi 
költségvetésbe 16 millió forint összegben kerüljön be úgy, hogy külön-
külön meg legyen jelölve a Füzesgyarmati Sport Klub Egyesület, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Közhasznú Társaság, az egyházak 
működési támogatása, melynek nagyságrendjéről a képviselő-testület dönt, 
a polgármesteri keret és az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság által kiosztandó támogatási összeg. 
 

Bere Károly polgármester: A harmadik javaslat, hogy a vállalkozók 
támogatására jövő évben 10 millió forint legyen a költségvetésben 
meghatározva. Aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
228/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióban a vállalkozók támogatására 10 
millió forint kerüljön betervezésre. 

 
Bere Károly polgármester: Aki a módosításokkal együtt a 2011. évi 
költségvetési koncepciót elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a 
koncepciót elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
229/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbi koncepcionális elvárásokkal elfogadja: 
 
1. Meg kell jeleníteni a 2011. évi költségvetésben az előző évi 
követelésekből elvárható bevételeket, valamint kötelezettségekből eredő 
kiadásokat. 
 
2. Az eredeti előirányzatban tervezhető valamennyi bevételt és kiadást a 
költségvetés összeállításánál szerepeltetni kell. 
 
3. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott törvény 
alapján önkormányzatunk által igénybe vehető források maximális 
lehívására kell törekedni. 
 
4. A helyi működési bevételeket, valamint a helyi adóbevételeket érintő 
rendeleteket és határozatokat  módosítás céljából,  előremutató 
javaslatokkal  a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére elő kell 
terjeszteni, és a költségvetést a hozott döntések szerint kell megtervezni. 
 
5. Minden intézményvezető köteles felülvizsgálni, hogy:  
- az alapítói okiratban rögzített feladatait tudja e a továbbiakban teljesíteni, 
- szolgáltatásai iránt a szükséglet milyen irányban változott, 

- az eddig általa ellátott feladatokat más módon, más szervezetben, látná e 
gazdaságosabban  teljesíteni. 
 
6. A 2010. évi  foglalkoztatott létszám önkormányzati szinten 2011.  évben 
csak az önfinanszírozó feladatellátásoknál emelkedhet. 
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7. A munkabéreket a hatályos közalkalmazotti illetménytábla és 
köztisztviselői illetményalap szerinti mértékben kell a költségvetésben 
szerepeltetni, az alapbéren felüli juttatásokat jogcímenként külön ki kell 
mutatni.  
 
8. A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepcióban az 
önkormányzat intézményeinél dolgozó munkavállalókat megillető béren 
kívüli juttatások és az azt terhelő kifizetői adó fedezetét a 2010. éves 
szinten biztosítja, mely a köztisztviselők részére 270.000,-Ft. 
 
9. Közérdekű foglalkoztatás keretét az általuk ellátandó feladatok létszám 
és anyagszükséglete szerint kell kidolgozni. 
 
10. A dologi kiadások tekintetében a mérőszám egy egységére jutó kiadást 
(pénzszükségletet) kell meghatározni. Mérőszám alatt a fogyasztott m3,  
kWh, szerződés szerint fizetendő éves díj, feladott levelek db száma, stb. 
értendők. 
     
11. Felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő 
közvetett támogatások körét, keresni kell az alternatív lehetőségeket a 
feladatok más formában történő megvalósításához. Indokolt esetben az 
átvállalt költségek csökkentésére készüljön javaslat a költségvetési 
rendelettervezet beterjesztésekor. 
 
12. A szociális célú normatív támogatást teljes mértékét szociális célú 
kiadásokra kell fordítani. 
 
13. A lakossági adósságkezelésére munkaprogramot kell kidolgozni a 
fizetőképességük  helyreállítása érdekében. 
 
14. A társadalmi szervek, egyházak, önszerveződések támogatása a 2011. 
évi költségvetésbe 16 millió forint összegben kerüljön be úgy, hogy külön-
külön meg legyen jelölve a Füzesgyarmati Sport Klub Egyesület, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Közhasznú Társaság, az egyházak 
működési támogatása, amelynek nagyságrendjéről a képviselő-testület dönt, 
a polgármesteri keret és az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság által kiosztandó támogatási összeg. 
  
15. Vállalkozások foglalkoztatás ösztönzését szolgáló keretbe 10 millió 
forint kerüljön betervezésre. 
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16. Felhalmozási kiadások közül elsődlegesen a folyamatban levők 
befejezését, a pályázatként benyújtottak önerejét kell betervezni. A 201l. 
évben induló új beruházásoknál is megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani a pályázati források feltárására, amennyiben az önkormányzat a 
pályázati kiírásnak megfelel, a Képviselő-testületet tájékoztatni kell és a 
továbbiakban a  döntésük szerint kell eljárni. 
 
17. Kiemelten kell készülni a szennyvízberuházás műszaki és pénzügyi 
megvalósítására, ennek érdekében külön munkacsoportot kell felállítani. 
 
18. Iparterület kialakítására alternatív megoldásokat kell kidolgozni és 
döntésre azt a képviselő-testület elé kell terjeszteni.  
 
19. A gazdasági programban későbbi időszakra meghatározott fejlesztési 
elképzelésekhez a terveket folyamatosan – kihasználva a pályázati 
lehetőségeket – el kell készíttetni. 
 
20. Meg kell vizsgálni a felelős vagyongazdálkodás lehetőségeit, és az 
abból származó bevételeket a fejlesztési kiadások forrásaként kell 
számításba venni a költségvetés tervezése során. 
 
21. A Kistérségi Társulás elnöke Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
polgármestere. E tényből adódó valamennyi kötelezettséget számításba kell 
venni, és az általa biztosított lehetőségekre készülni kell mind a 
tervezéskor, mind a működés során. Törekedni kell arra, hogy a 
szolgáltatások azon körének székhelye, - ahol annak ellátása területi 
feltételhez nem kötött  – Füzesgyarmatra kerüljön. 
    
22. Követelmény mind a tervezésnél, mind az évközi alkalmazások során a 
közfeladat ellátás szakmai és gazdasági követelményrendszere 
kettősségének érvényesítése,  a célszerű és takarékos gazdálkodás. 
 
23. A költségvetési tervjavaslatban a 2011. évi keretszámok mellett a 
költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait is szerepeltetni kell.  
  
24. A Képviselő-testület igényt tart arra, hogy minden intézményvezető az 
elemi költségvetéshez mellékeljen írásos magyarázatot, melyben leírja, 
hogy milyen konkrét célokat kíván megvalósítani 2011. évben, és milyen 
forrásokat kíván arra felhasználni. 
 
25. A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakra 
szóló gazdálkodás tekintetében a képviselő-testület úgy határoz, hogy az 
önkormányzat polgármesteri hivatala és valamennyi intézménye a 2010. évi 
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utolsó módosított költségvetési előirányzatának 90 %-áig vállalhat 
kötelezettséget, teljesíthet kiadást. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
             intézményvezetők 
Határidő: 2011. évi költségvetés elfogadásáig 

 
Hatodik napirend 

 
        A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló  6/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelet módosítása 
Eladó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta kérem a bizottsági 
vélemények ismertetését. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatja az SZMSZ módosítását. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja az 
SZMSZ módosítását. 
 
Koncz Imre képviselő Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési 
Bizottság elnöke: Ügyrendi bizottságként tárgyaltuk és a jobb kezelhetőség 
érdekében az alábbi ügyrendi javaslatok hangzottak el, amit a bizottság 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag  támogatott: Mellékletként kerüljön be a meghívottak 
névsora, a fogadóórák időpontja és a demográfiai adatok. A 8. §-ban az 
alpolgármester feladatainál „az önkormányzat kulturális életének városi szinten 
történő szervezését” a szervezés helyett a koordinálás szó kerüljön bele, a 
bizottsági jelenlegi elnevezése módosuljon Gazdálkodási és ellenőrzési 
bizottságra. A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal azt javasolta, hogy az 
állandó meghívottak körét ne bővítsük a területileg illetékes rendőrkapitánnyal. 
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e is része az anyagnak, a bizottság ügyrendi 
javaslata, hogy az 1. sz. mellékletet és a szöveget összhangba kell hozni, ezt 3 
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság.  
 
Bere Károly polgármester: A rendőrkapitány meghívását továbbra is javaslom, 
protokolláris szempontból. A legtöbb önkormányzat SZMSZ-ében szerepel 
meghívottként. Az alakuló ülésre – mivel nem volt benne az SZMSZ-ben – nem 
hívtuk meg és ezt nehezményezte kapitány úr. Régebben benne volt, de a 
törvénymódosításkor kikerült belőle, de szerintem nincs akadálya, hogy kapjon 
meghívót. 
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Koncz Imre képviselő: Mivel évente általában egyszer jön el, ezt tekintsük 
protokolláris dolognak és ne küldjük el az előterjesztéseket, csak a meghívót.  
 
Bere Károly polgármester: Ennek nincs akadálya, hogy csak a meghívót küldjük 
el. Az új képviselő-testület megalakulása után Bucsáról is kaptam meghívót a 
testületi ülésükre, ezek szerint a környező településeknek is küldenek meghívót.  
Van-e kérdés, vélemény? A 7. sz. mellékletet kiegészítettük, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság feladatkörét és a bizottsági üléseken kiosztottuk. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Amit kipostáztunk abból hiányzott a szociális bizottság 
néhány feladat- és hatásköre. Minden bizottság  már így véleményezte, kérem 
ezt eredeti előterjesztésként figyelembe venni.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs, elsőként 
szavaztatom a rendőrkapitánnyal kapcsolatos javaslatot, majd amit Koncz Imre 
képviselő úr elmondott kiegészítéseket, majd utána az egészet. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A bizottság névváltozása is a pénzügyi bizottság 
kiegészítő javaslatában van benne? 
 
Bere Károly polgármester: A bizottság egyhangúlag  elfogadta, így együtt 
szavaztatom a többi módosító javaslattal. 
Aki egyetért vele, hogy ne hívjuk meg a rendőrkapitányt a testületi ülésekre, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a 
módosító javaslatot nem fogadta el. 
 

H A T Á R O Z A T  
230/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság javaslatát – mely 
szerint a a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletbe ne kerüljön bele, hogy az állandó 
meghívottak körét ne bővítsük a területileg illetékes rendőrkapitánnyal – 
nem fogadta el. 
 

Bere Károly polgármester: Tehát marad az eredeti rendeletmódosítás, hogy 
kerüljön bele az SZMSZ-be, hogy meghívjuk a rendőrkapitányt. 
Aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
egyéb javaslataival, hogy a bizottság neve ezután Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság legyen, valamint mellékletként kerüljön bele a rendeletbe a 
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meghívottak névsora, a fogadóórák időpontja és a demográfiai adatok, valamint 
a  8. §-ban az alpolgármester feladatainál „az önkormányzat kulturális életének 
városi szinten történő szervezését” a „szervezés” helyett a „koordinálás” szó 
kerüljön bele a rendeletbe. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
231/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 
javaslatát, mely szerint  

- a bizottság neve „Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság”-ra módosuljon, 
- mellékletként szerepeljen a rendeletben a meghívottak névsora,  
- a fogadóórák időpontja, 
- a demográfiai adatok,  
- a 8. §-ban az alpolgármester feladatainál „az önkormányzat kulturális 

életének városi szinten történő szervezését” a „szervezés” helyett a 
„koordinálás” szó kerüljön bele a rendeletbe. 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki a módosításokkal együtt elfogadja az SZMSZ 
módosítását, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  6/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelet 
módosítását 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  elfogadja. 
 
(A 19/2010. (XI. 25.)Kt. számú rendelet – a Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  6/2003. (IV. 1.)Kt. számú 
rendelet módosítása –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát határozattal kell elfogadni. A pénzügyi bizottságnak volt egy 
módosító javaslata, hogy az 1. sz. mellékletet és a szöveget összhangba kell 
hozni, de ez természetes és csak adminisztratív dolog. Javaslom, hogy aki ezzel 
a módosító javaslattal együtt elfogadja a bizottság javaslatát, kézfelnyújtással 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
232/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja azzal a 
módosítással,  hogy a 1. sz. mellékletet és a szabályzat szövegét összhangba 
kell hozni. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szabályzat szövegének és az 1. 
sz. melléklet összhangba hozásáról. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 

Hetedik napirend 
 

       Közterület-felügyelet létrehozásáról rendeletalkotás 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület elhatározta, hogy közterület-
felügyeletet hoz létre, hogy a helyi rendeleteket be tudjuk tartatni. Ez alapján 
készült az előterjesztés. Már alkalmazásba is került egy fő közterület-felügyelő, 
aki hétfőn kezdi a tanfolyamot, január 28-án vizsgázni fog és február 1-től 
hivatalosan is lesz Füzesgyarmaton közterület-felügyelő. A következő napirend 
kapcsán kiderül, hogy milyen problémákat kell majd neki megoldani. 
Tárgyalta a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A testület többsége 
elfogadta, hogy legyen közterület-felügyelő, így a bizottság egyhangúlag  
támogatta a rendelet elfogadását.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: A 4. oldalon szerepel, hogy a felügyelő kapcsolatot 
tart a rendőrséggel, polgári védelemmel stb. egyéb szervekkel. Az iskolával 
nem? 
 
Bere Károly polgármester: Az egyéb szervekbe belefér. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kiemelten kezelném! Jó lenne, ha az is 
beletartozna, hogy ha szórakozóhelyen kiskorúakat lát, akkor joga legyen 
intézkedni. 
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Botlik Tiborné jegyző: A kapcsolattartás arra irányul, hogy a közterület-
felügyelő feladatai ellátása során hatósági személynek minősül, viszont az 
eszközei korlátozottabbak, mint a rendőrségnek, vagy a hivatásos tűzoltóknak 
stb. kérhesse a feladata ellátásához ezeknek a szerveknek a segítségét, mert erre 
lehetőséget biztosít a törvény és a helyi rendelet is. Az iskolával való 
kapcsolattartás inkább a gyámhatóság és a családsegítő feladata. A problémát a 
jegyzői gyámhatóság felé kell jelezni, aki kapcsolatot tart az iskolával és a 
családsegítővel, ha olyat tapasztalnak, hogy a kiskorúak veszélyeztetik az 
egészségüket, vagy a testi épségüket. Az egyébbe beletartozik az is, hogy látni 
fogja, hogy milyen problémák vannak és ennek az elhárításában együttesen 
igyekeznek megoldást találni.  
 
Koncz Imre képviselő: Az elnevezés is közterület, ami nem közterület, ott csak 
úgy intézkedhet, mint bármelyik más állampolgár. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Pl. a napórára, a játszótérre gondoltam, 
ahol tiltott tevékenységet folytatnak a gyerekek. A munkaideje viszont úgy 
szerepel a rendeletben, hogy megegyezik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a 
munkaidejével. Viszont a közterületeken a gyerekek nem nappal csinálják 
ezeket a dolgokat. 
 
Fehér László aljegyző: A munkarendje viszont nem egyezik meg, csak a 
munkaideje, ami neki is heti 40 óra. Különböző időszakokban fog dolgozni, 
hogy ne legyen kiszámítható, hogy mikor fog megjelenni a közterületeken. 
 
Bere Károly polgármester: Biztos nem heti 40 óra lesz neki, erről beszéltünk 
vele, hogy amikor olyan dolgot észlel, azt  nem hagyhatja szó nélkül akkor sem, 
ha letelt neki a napi munkaideje. A polgárőrök és a mezőőr is szinte állandó 
szolgálatban van, ha olyat észlel, intézkedik. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Hol lesz elérhető, nyilvános lesz az 
elérhetősége? A lakosság fordulhat majd hozzá, ha olyat tapasztal? Nem muszáj 
a rendőröknek jelezni? 
 
Bere Károly polgármester: Pl. az illegális szippantások esetében, -  ami miatt 
főként létrehoztuk ezt a munkakört – amint meg lesz a vizsgája, közzé fogjuk 
tenni az elérhetőségét és lehet majd hívni. Most még csak helyszínel, nincsenek 
jogosítványai.  
 
Suchné Szabó Edit képviselő: A szórakozóhelyeken a zajhatások megszüntetését 
és az éjszakai hangoskodásokat is a közterület-felügyelőtől várjuk. Lehet hívni 
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ebben az esetben is a közterület-felügyelőt, ha hajnalban zajonganak a 
városban?  
 
Bere Károly polgármester: Ehhez már több közterület-felügyelő is kellene, hogy 
minden esetben hívható legyen. De a nyári időszakban, amikor jellemző az 
éjszakai zajhatás, akkor próbálja az aljegyző úr úgy beosztani a munkaidejét, 
hogy ez is megoldható legyen és hétvégére is essen. Leginkább a szaghatás miatt 
akartam a közterület-felügyelőt alkalmazni.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Ha rendeletben szabályozzuk, hogy mi a teendő, ha 
közterületen hangoskodnak az emberek, és zavarják a lakosok nyugalmát,  akkor 
a rendőrség eljárhat. A rendőrség éjjel-nappal hívható, ezt már is meg lehet 
tenni, a rendőrség kimegy helyszínelni és feljelentést tehet ha szabálysértést 
tapasztal és ez alapján a szabálysértési hatóság eljár. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, vélemény, aki elfogadja a       
Közterület-felügyelet létrehozásáról szóló rendeletet kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletet elfogadta. 
 
(A  2200//22001100..  ((XXII ..  2255..))KK tt ..  sszz..    rr eennddeelleett   ––    aa  kköözztteerr üülleett--ffeellüüggyyeelleett   mműűkkööddéésséérr őőll   
ééss  mműűkkööddéésséénneekk  eeggyyeess  kkéérr ddéésseeii rr őőll   ––  aa  jj eeggyyzzőőkköönnyyvv  mmeell lléékklleettéétt   kkééppeezzii ..))  
 

Nyolcadik napirend 
 
    A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet 

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: A legfontosabb a rendeletmódosításban a 3. §-ban 
foglalt szabályozás, ami a közterület-felügyelő legfontosabb feladata lesz majd. 
Őt majd ki tudjuk küldeni, ha a gazdálkodó szervek olyan tevékenységet 
végeznek, amit nem szabadna és ezért szinte egész nyáron bűzben volt 
Füzesgyarmat. Meglátjuk egy év múlva, hogy milyen eredménnyel jár a 
tevékenysége, de biztos, hogy sok bírságot tud kiszabni, ha minden marad úgy, 
mint ahogy az idén volt.  
Megadom a szót Koncz Imre képviselő úrnak, a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A rendelet 
szellemisége nem biztos, hogy megfelelő, mivel sok a kötelezettsége és kevés a 
joga a lakosságnak. A fakivágás engedélyéről is volt szó, de ezt törvény 
szabályozza. A közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatban kérdés 
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volt, hogy miért a polgármesternek a hatásköre kiadni, de ez nem véletlen, 
hanem így törvényes. A bizottság egyhangúlag támogatja a rendeletmódosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Kérdés, javaslat, vélemény? 
 
Bere Katalin képviselő: Az van a tervezetben, hogy este 20 órától reggel  7 óráig 
nem működhetnek a zajkeltő gépek. Akkor diszkót reggel 7-tól este 8-ig lehet 
tartani? Mivel zajkeltő gépnek minősül a zene? Eddig nem 10 óráig volt? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Benne van a rendeletben, hogy motoros kerti gépek, 
építkezéseken használt zajkeltő gépek és berendezésekre vonatkozik, mivel 
ilyen esetekben jöttek bejelentések, hogy már hajnalban el kezdenek ezekkel 
dolgozni és estig zúgnak, ami zavarja a lakosság nyugalmát. főleg hétvégén, de 
hétköznap is. Tehát ez nem a szórakozóhelyek nyitva tartására vonatkozik, bár 
ott is be kell tartani, hogy a környező lakosság nyugalmát nem zavarhatja. 
Működhet, csak ne zavarja a lakosokat.  
 
Bere Katalin képviselő: A lakosok milyen formában szereznek erről a 
rendeletről tudomást? Ebben az esetben is fontos lenne, mint a közterület-
felügyelő esetében, hogy milyen ügyekben intézkedhet. Nem csak elektronikus 
formában kellene a lakosságot tájékoztatni, mert az idős emberek nem az 
interneten keresztül jutnak információhoz. Valamilyen módon írott formában is 
célszerű lenne tájékoztatást adni. 
 
Bere Károly polgármester: Vagy hírlevélben, vagy az Amondóban egy 
cikksorozatban tájékoztatnánk a lakosságot.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A teljes rendelet 30 oldal körül van. Beszéltünk már róla 
alpolgármester asszonnyal is, hogy fontos, hogy a most alkotott rendeletek 
tartalma, a lakosságot érintő jogok és kötelezettségek eljussanak minden 
lakoshoz. A mostani Amondóban már írtunk a közterület-felügyelő 
alkalmazásáról. Egy hírlevélben is célszerű lenne tájékoztatni a lakosságot a 
most alkotott rendeletekről, ha nem lesz hely az Amondóban. Nem gondolom, 
hogy a rendelet teljes szövegével, hanem közéérthetőbb megfogalmazással.  
 
Lévainé Homoki Éva Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmények igazgatója: Az önkormányzati rendeletek megtalálhatók a 
könyvtárban, bárki elolvashatja. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több hozzászólás, aki elfogadja a 
környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet módosítását 
kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A 2211//22001100..  ((XXII ..  2255..))KK tt ..  sszz..    rr eennddeelleett   ––  aa   környezetvédelemről szóló 13/2000. 
(VI. 15.)Kt. számú rendelet módosítása – a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kilencedik napirend 
 
       A közterület használatáról szóló 12/2000.(VI. 15.)Kt. számú  rendelet    

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Botlik Tiborné jegyző: Nem készült külön előterjesztés a rendelet-tervezethez. 
Ez a rendelet-tervezet az eddigi többszörösen módosított közterület-használatról 
szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalása és felülvizsgálata különös 
tekintettel az előző rendeletmódosításokra, és azóta történt törvényi 
változásokra. Különösebb újabb elemeket nem tartalmaz, ezekkel igyekeztünk 
pontosítani és egyértelműbbé tenni. Benne van továbbra is a 3. § (4) 
bekezdésében, hogy Füzesgyarmat közigazgatási területén házaló kereskedelem 
és házaló gyűjtés tilos! Sajnos még mindig vannak házaló kereskedők és nem 
mindig tisztességes szándékkal. E rendelet alapján el tud járni a rendőrség. Egy 
adminisztrációs hiba maradt a rendeletben, a 10. § (2) bekezdésében a 
közterületek kategóriába sorolását az 1. sz. függelék tartalmazza, de ez elmarad, 
korábban sem használtuk. A rendelet melléklete a díjakat tartalmazza, a 
reklámtáblára eddig nagyon kicsi volt a díjszabás, ezt módosítani javasoljuk a 
rendelet-tervezetben. 10 % körüli emelést tartalmaz az előző évi díjakhoz. A 
záró rendelkezéseknél a hatálya lépés „január 1-jén” helyett 10-e szerepel, ez 
természetesen hibás, a január 1-jén a helyes. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az van a 
rendeletben, hogy a közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági 
ügyekben a polgármester jár el, és az  merült fel a bizottsági ülésen, hogy 
mennyi ideje van a polgármesternek arra, hogy reagáljon egy-egy ügyre. De 
mivel a közigazgatási eljárásról szóló törvény szabályozza, így kell a 
rendeletben is szerepeltetni. A bizottsági ülésen az hangzott még el, amit a 
jegyző asszony már mondott, hogy január 1-jén lép hatályba, illetve a 
reklámtálba esetében is plusz áfával értendő a díj, a taxik és az üzemanyagtöltő 
állomás kerüljön ki a díjak közül. A bizottság 4 igen és 1 nem szavazat mellett 
támogatja a rendeletmódosítást.  
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, 
aki a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság módosító javaslatát elfogadja, 
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kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
233/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság alábbi módosító javaslatát a 
közterület használatáról szóló rendelet-tervezetre vonatkozóan: 
 
1. A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba,  
2. a reklámtálba díjszabása 500,-Ft/m2/hó + áfa, 
3. taxik és az üzemanyagtöltő állomás kerüljön ki a díjak közül 

 
Bere Károly polgármester: Aki a módosítással együtt elfogadja a rendelet-
tervezetet, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a közterület használatáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadta. 
 
(A közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló 22/2010. (XI. 25.)Kt. 
számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
 

Tizedik napirend 
 

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
Bere Károly polgármester: A belső ellenőrzést az önkormányzat a Szeghalom 
Kistérségi Többcélú Társulással közösen végzi, ezért adnak ők ajánlatot a 
javaslatunkra, hogy mit ellenőrizzenek.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatja a terv elfogadását, itt is egy évszám van elírva, amit 
javítani kell. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az első lapon azt írtam, hogy „20111-
2015. évekre vonatkozóan”. Értelemszerűen az utolsó egyest le kell húzni.  
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Bere Károly polgármester: Ezt nem fogom módosító javaslatként szavaztatni, ez 
csak egy elírás. Van-e kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, kérem, hogy aki elfogadja az ellenőrzési ütemtervet 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, egyhangúan a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
234/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezete 2011. évi 
ellenőrzési ütemtervének Füzesgyarmat Város Önkormányzatára vonatkozó 
részét elfogadja. 
 
Határidő: a végrehajtásra 2011. december 31.  
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Tizenegyedik napirend 
 
        A Kastélypark fürdő alapító okiratának módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
Bere Károly polgármester: Tárgyalta a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, 
megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre bizottság elnöke: Az előterjesztésből kiderül, hogy a Schultz Panzió 
önkormányzati tulajdonba vétele miatt szükséges az alapító okirat módosítása. A 
bizottság egyhangúlag  támogatja az alapító okirat módosítását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 
Mivel nincs, aki támogatja az alapító okirat módosítását, kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  
támogatja az alapító okirat módosítását. 
 

H A T Á R O Z A T  
235/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 1-
jei hatállyal a Kastélypark fürdő alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az alapító okirat 4./ pontból kikerül az 
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„Az intézmény típusa:  
Tevékenysége jellege alapján: közszolgáltató tevékenység 
   Közszolgáltató szerv fajtája: közüzem” szövegrész. 
Az alapító okirat 4./ Működési területe:     kiegészül a   
 „Füzesgyarmat, Kossuth u. 90 sz. alatti 512/29/A/11 és 512/29/A/12 
helyrajzi számú” szövegezéssel. 
Az alapító okirat 5./ pontból kikerül az 
„Alaptevékenysége 2009. december 31-ig:”  megjelölés és a hozzá tartozó 
szövegrész, 
a „Kiegészítő tevékenysége 2010. január 1-től: 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
Kisegítő tevékenysége: nincs” szövegrész. 
Az alapító okirat 10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: felsorolás 
kiegészül a 
„Füzesgyarmat, Kossuth u. 90 sz. alatti 512/29/A/11 és 512/29/A/12 
helyrajzi számú” szövegezéssel. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2010.december 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  
 
 

Tizenkettedik napirend 
 

       A Kastélypark fürdő intézményvezetői állására pályázati kiírás 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: A jelenlegi fürdővezető januárban tölti be a 62. évét, 
így nyugdíjba fog vonulni, ezért időszerű a pályázat kiírás a fürdővezetői állás 
betöltésére. A korábbi pályázati kiírás lett átdolgozva, minimális feltételekkel, 
hogy minél több pályázat érkezzen be és füzesgyarmati is tudjon a pályázatra 
jelentkezni. Átadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
az hangzott el, hogy ez alapján minden füzesgyarmati jelentkezhet. A bizottság 
javasolja, hogy a pályázati feltételeknél legyen benne első körben a felsőfokú 
végzettség, ezt egyhangúlag  támogatta a bizottság. A szakirányú végzettséget 
bontsuk ki, hogy mire vonatkozik: gépész, villamos- és építész végzettség, ezt a 
bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a bizottság. Az elbírálásnál 
előnyt jelent az idegen nyelv ismerete, ezt is javasolta a bizottság egyhangúlag. 
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Javasoljuk még egyhangúlag előnyként megjelölni olyan szakirányú 
végzettséget, amivel a főmérnöki pozíciót is be lehet tölteni. Ha ez alapján 
bírálja el a testület, akkor ezzel két álláshely lesz meghirdetve. 
 
Bere Károly polgármester: Ha gépész a pályázó, akkor nem. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az nem elég, 
valamilyen vízügyi végzettség is kell arról volt szó a bizottsági ülésen. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A jogszabály azt írja elő, hogy ha 1500 fő fölötti a fürdő 
kapacitása, akkor szükséges a főmérnök, de ha az intézményvezetőnek van 
szakirányú felsőfokú végzettsége, gépész-, villamos-, építészmérnök, építész, 
gépész, üzemmérnöki képesítése, akkor nem kell külön főmérnököt alkalmazni.  
Ezért mondja a bizottság elnöke, hogy ha az intézményvezetőnek nincs 
felsőfokú szakirányú végzettsége, akkor külön kell gépészt is alkalmazni. Most 
nincs ilyen, mivel a jelenlegi vezetőnek megvan ez a képesítése.  
 
Bere Károly polgármester: Felsőfokú végzettségűnek nem tudunk annyi bért 
adni, ami szükséges lenne. Máshol dupla annyit kereshet, mint a közszférában. 
(1. kazetta B oldal vége) 
Meghirdethetjük  első körben így is, de valószínű, hogy nem találunk alkalmas 
embert ennyi fizetésért. Jelentkező biztos lenne, de alkalmas legyen, legyen 
turisztikai vénája stb. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A főmérnök alkalmazása szükséges, de nem muszáj 
közalkalmazottnak lenni heti 40 órában, lehet megbízási szerződéssel is 
alkalmazni, kötetlen munkaidőben.  
 
Bere Károly polgármester: Ha főmérnököt így alkalmazunk, akkor ez a pályázati 
kiírás jó? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Jó. 
 
Bere Károly polgármester: Ezt beszéltük is Ignáccal, hogy ő szívesen maradni 
egy ideig.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság ezekkel a 
módosításokkal egyhangúlag  támogatja a pályázati kiírást. Első körben 
próbáljuk meg. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Egy intézményvezetőnek azért manapság már 
diplomával, széles látókörrel kell rendelkezni. Többféle területen kell neki 
toppon lenni, hogy egy fürdőt irányítson. A középiskolai végzettség – amit 
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esetleg már 20 éve megszerzett – és nem képezte magát, nem hiszem, hogy 
megállja a helyét.  
 
Bere Károly polgármester: Az 5 éves szakmai gyakorlat elő van írva.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy a 
fürdővezetőként eltöltött szakmai gyakorlatról van szó? Mondta a jegyzőnő, 
hogy nem,  hanem az elmúlt időszakban megszerzett szakmai gyakorlatokat 
foglalja magába. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Miért nem tudunk diplomás bért fizetni? 
 
Bere Károly polgármester: Ilyen pozícióba az ismeretségi körömből pl. dr.Csák 
Gyula felelne meg, akinek minden végzettsége megvan, és aki kb. egymillió 
forintot keres jelenleg. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kötelező ennyit fizetni? 
 
Bere Károly polgármester: Nem kötelező, de aki minden szempontból 
megfelelne a közalkalmazotti bérért nem fog idejönni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az egymillió és a mostani bér közti 
összeget kell megajánlani.  
 
Bere Károly polgármester: Annyit nem tud az önkormányzat ajánlani, mert 
ennyit nem tud a fürdő kitermelni. Ignác már nyugdíj előtt volt, amikor kiírták 
ezt a pályázatot, ő is több bért kaphatott volna pl. Hajdúszoboszlón. Az adott 
életkorának megfelelő volt a bére, ami viszonylag magasabb volt a 
közalkalmazotti bértábla alapján, mint amit most egy 35 éves pályázó kapna. 
Egy felsőfokú végzettségű is kb. bruttó 200-250 ezer forintot kaphatna.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: És vezetői pótlék? 
 
Bere Károly polgármester: Azzal együtt ennyi. Elő lehet írni nyelvismeretet meg 
még több mindent, de a verseny miatt nem fogunk találni ilyen embert. De 
megpróbálhatjuk. Olyat fogunk találni, aki munkanélküli, vagy nem talál állást, 
de annak biztos oka van. Az 5 éves szakmai gyakorlat, felsőfokú végzett, a kettő 
kicsit erős. Szerintem nem találunk ilyet. 
 
Koncz Imre képviselő: A nyelvismeret csak előnyt jelent. A felsőfokú végzett és 
a szakirányú szakmai gyakorlat az előírás.  
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Vida Imre képviselő: A bérigény megjelölést csatolni kellene a pályázónak. 
Könnyebb lenne elbírálni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nagy hangsúlyt fektetünk a turizmusra a 
jövőben, akkor próbáljunk olyan embert találni, tisztességes bért adni neki, aki 
megfelel erre a feldatra. Nem tudom vannak-e jogi határai, hogy magasabb bért 
kapjon. 
 
Bere Károly polgármester: Kell egy viszonylag jó vezető, akit meg tudunk 
fizetni és mögötte jó lenne, ha lenne egy menedzsment is, egy állandó ember, 
akit számon lehet kérni. Ignáccal a viták 90 %-a azért van, mert nem volt 
megfelelő úszómester, olyan aki figyel a takarításra, nem volt állandó pénztáros. 
A panaszok nagy része ezért volt. Azt kell megnézni, hogy mennyit tud a fürdő 
kitermelni, hogy ne kelljen pluszt pénzt adni. Egy jó menedzservezető nem 
biztos, hogy elfogadja, hogy közcélú munkásokkal kell neki dolgozni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Hogy ezek az elvárások teljesüljenek csak 
emelni kell a bért, hogy követelni lehessen.  
 
Bere Károly polgármester: Egy középiskolai végzettségű embernek egy ilyen 
fizetés, amit tudunk adni versenyképes lenne. Egy felsőfokú végzettségűnek 
ennyi bér nem lenne elég.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Szakirányú végzettség és 5 éves 
szakmai gyakorlat mellett még képezheti valaki magát. Ha megvannak az 
alapkompetenciák utána folytathatja a tanulást. 
 
Bere Károly polgármester: Előírhatjuk neki, hogy végezze el a gépésztechnikusi 
iskolát.  
 
Koncz Imre képviselő: Azt nem támogatom, hogy még ezután az önkormányzat 
pénzén képezze magát.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az önkormányzat pénzén hányan 
képezik és képezték még magukat? 
 
Koncz Imre képviselő: Ennek ehhez semmi köze. Ha már így írjuk ki, hogy az 
önkormányzat fizeti a további tanulmányait? 
 
Bere Károly polgármester: Nem így írjuk ki, csak ha olyan személyt találunk. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Rengetegen fognak jelentkezni. 
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Bere Károly polgármester: Az a jó, ha sokan jelentkeznek. 
 
Koncz Imre képviselő: Ha első körben nem próbáljuk meg, akkor ezután 
semmivel szemben nem lehet elvárásunk.  
 
Bere Károly polgármester: A piaci helyzetet ismerve javasoltam így. Az a 
probléma más cégeknél is, hogy ezen a környéken felsőfokú végzettségű 
megfelelő menedzsert nem könnyű találni. Fontosnak tartom azt is, hogy 
helyben lakjon, mert folyamatosan ott kell lenni nyáron.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nincs megfelelő szolgálati lakásunk? 
 
Bere Károly polgármester: Lakhatna a motelben is? Vagy találhatnánk szolgálati 
lakást is. Az előnyök közt nem javasolta a bizottság a turisztikai végzettséget, 
azt pedig fontosabbnak tartom a felsőfokú végzettségnél, illetve az értékesítést 
is. A menedzsernek a legmagasabb végzettséget írjuk el, a középfokúnak aki ott 
dolgozik annak nincs semmi előírva, sőt állandó alkalmazott sem nagyon van. 5 
fő állandó alkalmazott van, állandó úszómester egy sincs. Ignác is mindig 
mondta, hogy nincs megfelelő szakmai háttér.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: A szakmai felügyelet a hivatalnál van, ezért 
nyáron sűrűbben, télen ritkábban szoktunk kimenni ellenőrizni. Nagyon 
összetett a fürdővezető feladata, mert hidrogeológiai dolgokhoz is érteni kell, 
menedzsmenti szerepe is van, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne 
forduljon elő baleset a fürdőben. Köztudott, hogy most hoztak ítéletet egy 
halálos fürdőbaleset ügyében. Tehát nagy a felelőssége egy fürdővezetőnek. Két 
alkalommal már folyt bírósági eljárás a strandon történt baleset ügyében, 
mindkettőt megnyertük, mivel nem állapították meg az önkormányzat 
felelősségét, de könnyen előfordulhatna fordítva is. Most a fürdőnél a gépészeti 
szakmai rész rendben van, de bármikor felmerülhet probléma és azt tudni kell 
kezelni egy vezetőnek. 
 
Koncz Imre képviselő: Továbbra is az a véleményem, hogy legalább első körben 
próbáljuk meg felsőfokú végzettséggel kiírni. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha a műszaki végzettségű nem lesz, de 
felsőfokú végzettségű és turisztikai, vendéglátó tevékenységgel jelentkezik 
valaki… 
 
Bere Károly polgármester: Ezt a bizottság nem javasolta előnyként. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: De a második körben a felsőfokú 
végzettség és hangsúlyozva a nyelvismeretet, vagy vezetői tapasztalatot 
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előnyként tekinteni. Mert az sem mindegy, hogy valaki eddig beosztottként 
dolgozott, vagy vezetőként. Referenciát is kellene kérni. 
 
Bere Károly polgármester: Azt úgy is bele fogja írni a pályázatba, hogy eddig 
hol dolgozott. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha nem találunk ilyen szuper embert, vagy 
ha nem tudja a város megfizetni, akkor is ragaszkodjunk a felsőfokú 
végzettséghez és a turisztika, vendéglátás, vagy értékesítés téren való 
jártassághoz. 
 
Bere Károly polgármester: Szavaztatom a javaslatokat. Elsőként, hogy a 
közalkalmazotti törvény alapján van a bérmegjelölés, a vitában pedig az 
hangzott el, hogy megegyezés szerinti bérezést legyen. Azaz kérjünk bérigényt, 
de ez úgy helyes, hogy megegyezés szerint. 
 
Vida Imre képviselő: A bérezés ne a közalkalmazotti bértábla alapján legyen 
megállapítva, hanem… 
 
Bere Károly polgármester: Megegyezés szerint, azaz ír egy bérigényt és majd a 
képviselő-testület eldönti, hogy megadja, vagy nem. 
 
Vida Imre képviselő: Vagy kér majd premizálást. 
 
Koncz Imre képviselő: Ha közalkalmazott, akkor nem lehet más alapján a bérét 
megállapítani.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A törvény engedi, hogy munkáltatói döntésen alapuló 
bért adjon és a képviselő-testület a munkáltatója. Az alap a törvény szerinti 
besorolás, de akár a dupláját is megadhatja a képviselő-testület. Értékrend és 
bérigény alapján eldöntheti a képviselő-testület, hogy mennyi bért ad. A törvény 
és megegyezés alapján ki lehet írni. 
 
Koncz Imre képviselő: Az hangzott el, hogy bérigényt jelöljön meg, de ez nincs 
benne a szövegben… 
 
Bere Károly polgármester: Akkor úgy lenne kiírva, hogy a kinevezés 
meghatározatlan időre szól, a bérezés megegyezés alapján. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A közalkalmazotti bértábla tól-ig határos, 
mi a minimumban vagyunk, ahol van rá mód, lehet több is. Ezért van az, hogy 
más településen ugyanolyan képesítésű, ugyanannyi jogviszonnyal többet keres, 
mint nálunk. Ebben az esetben is lehetne ezt alkalmazni. 
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Bere Károly polgármester: Ezért áthidaló javaslat, hogy bérigény alapján, 
továbbgondolva, hogy jogszerű legyen, megegyezés alapján. Én az eredetit 
fogom támogatni, mert ki kell alakítani ott egy stábot… 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha vállalkozásba csinálná? 
 
Bere Károly polgármester: Gyomaendrődön azért kellett Ignácot visszahívni, 
mert a vállalkozás elvitt vagy 60 millió forintot. A vállalkozás vagy 20-30 fürdőt 
irányított. 
 
Botlik Tiborné jegyző: A meghatározott időről is szó volt a bizottsági ülésen. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Szó volt róla és 
végül abban maradtunk, hogy a határozatlan a jobb. 
 
Bere Károly polgármester: Az első módosító javaslat, hogy a bérezés 
megegyezés alapján történjen.  
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
236/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
fürdő vezetői állására úgy írja ki a pályázatot, hogy a bérezés megegyezés 
alapján történik. 

 
Bere Károly polgármester: Következő módosító javaslat, hogy felsőfokú iskolai 
végzettséget írjunk elő. Aki támogatja kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 
hogy 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a javaslat nem kapta meg a többséget. 
 

H A T Á R O Z A T  
237/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el azt 
a módosító javaslatot, hogy a Kastélypark fürdő vezetői állásához felsőfokú 
iskolai végzettség szükséges. 

 
Bere Károly polgármester: Aki a felsőfokú szakirányú végzett kiírásával 
egyetért… 
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Koncz Imre képviselő: Ilyen javaslat nem volt, csak, hogy szakirányú végzettség 
előny legyen.  
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondoltam a gépész, építész azt jelenti… 
 
Koncz Imre képviselő: Nem, arról volt szó, hogy a szakirányú végzettséget meg 
kell jelölni, hogy mik azok.  
 
Bere Károly polgármester:  Az egyértelmű, hogy meg kell jelölni, ezt nem 
szavaztatom.  
Az idegen nyelv ismerete előnyt jelent, ez hangzott el javaslatként, aki egyetért 
vele, hogy ez szerepeljen a kiírásban kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a módosító javaslatot 
elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
238/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta azt a 
módosító javaslatot, hogy a Kastélypark fürdő vezetői állására kiírt 
pályázatban szerepeljen előnyként az idegen nyelv ismerete. 

 
 
Bere Károly polgármester: Módosító javaslat volt alpolgármester asszony 
részéről, hogy az értékesítési tapasztalat előnyt jelen. Aki elfogadja, kérem hogy 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, 2 nem szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
239/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja azt a 
módosító javaslatot, hogy a Kastélypark fürdő vezetői állására kiírt 
pályázatban szerepeljen előnyként az értékesítési tapasztalat.  
 

 
Botlik Tiborné jegyző: Csatolni kell a bérigény megjelölését.  
 
Bere Károly polgármester: Megegyezés alapján, akkor így egyértelmű. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Először arról szavaztunk, hogy bérezés 
megegyezés szerint. Én akkor nem szavazom meg, hogy ha középfokú 



 39

végzettséggel írjuk ki a pályázatot. A legfontosabb hogy hogyan írjuk ki a 
pályázatot, utána a bérezés.  
 
Bere Károly polgármester: Mindig az utolsó módosító javaslatot kell először 
szavaztatni és ez volt az utolsó.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor legközelebb jobban odafigyelek.  
 
Bere Károly polgármester: A papír alapján és az elhangzottak alapján is így 
kellett szavaztatni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Csak arra vonatkozott, hogy ha felsőfokú 
végzettsége van, ha középfokú akkor nem. 
 
Bere Károly polgármester: A vélemény viszont rögzítve lesz a jegyzőkönyvben. 
Aki a módosításokkal együtt a pályázati felhívást elfogadja kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem 
szavazattal a pályázati felhívást elfogadja. 
 

H A T Á R O Z A T  
240/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 
felhívást teszi közzé:  

 
 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
 

KASTÉLYPARK FÜRD Ő  
intézményvezetői állás betöltésére. 

 
A kinevezés meghatározatlan időre szól. Bérezés a közalkalmazotti törvény 
elvei alapján, megegyezés szerint. 
Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, 
- középfokú iskolai, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év 

szakmai gyakorlat. 
 
Az elbírálásnál előnyt jelent az idegennyelv-ismeret, vezetői és értékesítési 
tapasztalat, valamint füzesgyarmati helyismeret. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai és szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát, 
- a tevékenység ellátásával kapcsolatos szakmai programot, 
- részletes szakmai önéletrajzot. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2010. december 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31. 
Az állás betölthető: 2011. február 1-től. 
A pályázatot postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban Bere Károly 
polgármester címére - 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. - kell megküldeni.  

A borítékra "Pályázat a Kastélypark fürd ő intézményvezetői állásra" 
feljegyzést kérjük ráírni. 

A pályázat elbírálása: Az önkormányzat Képviselő-testületének döntésével, 
szükség esetén kieséses módszerrel, több fordulóban történik.  

Részletesebb felvilágosítást Bere Károly polgármestert ől lehet kérni a 
66/490-922 telefonszámon. 

 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye közzé. 
 
Határidő: 2010. december 3. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Tizenkettedik napirend 
 
 Bejelentések 

1. Dr.Hámori Árpád fogászati praxisának átadásáról döntés 
 
Bere Károly polgármester: A fogorvosi praxis átadása kapcsán az első 
bejelentés, hogy Dr.Hámori Árpád fogászati praxisát megvásárolta dr.Wlaszáts 
István és a feladatellátásra az önkormányzattal szerződést kell kötni. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatta a bizottság a kérést. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Szintén egyhangúlag  
támogatta a bizottság. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki támogatja 
a kérelmet kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
kérelmet támogatja.  
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HATÁROZAT  
241/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a dr.Hámori 
Árpád  vállalkozó fogorvossal a Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2. 
számú fogorvosi körzetének területi ellátására kötött feladat-ellátási 
szerződést  2010. december 31-ei határidővel megszünteti, és a 
feladatellátást 2011. január 1-jével meghatározatlan időre átadja Perla 
Dentel 2009. Korlátolt Felelősségű Társaságnak, (képviseli: dr.Vlaszáts 
Istán Jácint ügyvezető). 
Hozzájárul ahhoz, hogy az OEP közvetlen finanszírozási szerződést kössön 
a vállalkozóval.  
 
Kötelezi a vállalkozót, hogy a fogorvosi körzetben jelenleg foglalkoztatott 
közalkalmazott szakasszisztenst változatlan feltétellel vegye át és 
gondoskodjon a továbbfoglalkoztatásáról.  
Az önkormányzat tulajdonát képező, Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1. szám 
alatti orvosi rendelőben kialakított fogorvosi rendelőt a leltár szerinti, 
kötelezően előírt minimum felszereltséggel működtetésre, térítésmentesen 
átadja. A működtetés időtartama alatt a vállalkozó köteles a felszerelés és 
berendezés karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről gondoskodni, a 
szerződés megszűnése esetén hiánytalanul visszaszolgáltatni az 
önkormányzat részére.  
A rendelőben felmerült rezsi (fűtés, világítás, takarítás) költséget az 
önkormányzat költségvetésében meghatározott díj alapján köteles fizetni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy Dr. Hámori Árpáddal a megbízási 
szerződést bontsa fel és Dr. Vlaszáts István Jácinttal a megbízási szerződést 
kösse meg. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Második bejelentés 
 

    Az Amondó további szerkesztésének és kiadásának feltételeire módosító  
javaslat 

 
Bere Károly polgármester: Változna több dolog, a lényege az, hogy az Amondó 
szerkesztését, felügyeletét Ibrányi Éva alpolgármester asszony látná el. Megérett 
az újság a megújulásra, ezért vezetői szinten is foglalkozni kell jobban vele, 
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azért, hogy egy szép újságot tudjunk kiadni, amivel a lakosság is meg lesz 
elégedve. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sportbizottság is tárgyalta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Számszakilag nem 
jöttünk rá, hogy hogy jött ki ez az eredmény. Az látszik, hogy drágább lesz. 
Ezért a bizottság 2 igen és 3 nem szavazat mellett nem támogatja a módosítást.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: 2 igen 3 tartózkodás volt. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: Nem, 3 nem szavazat volt, 
én biztos nemmel szavaztam, így nem lehetett 3 tartózkodás.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezek szerint akkor félreértettem.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Két javaslat volt a bizottsági ülésen, elsőként, hogy minél hamarabb 
teremtsük meg a lehetőséget, hogy füzesgyarmati legyen a szerkesztő, a másik, 
hogy 2011. december 31-ig vizsgáljuk felül, hogy mennyire nyerte el a lakosság 
tetszését az új formában megjelenő Amondó. 4 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal a bizottság támogatta a határozati javaslatot.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az előterjesztésben a számok nem jól vannak írva, a 
gazdálkodási bizottság ülésére nem vittem el a számításokat, most ismertetném. 
2300 db-ra számolva 41.365,-Ft a különbség. Színes fejléccel, fekete-fehér 
formátumban, remélhetőleg igényesebb kivitelben és jobb minőségi tartalommal 
tudjuk összeállítani. Fontos, hogy olyan szerkesztője legyen az újságnak, akinek 
tapasztalata van helyi újság készítésében. Ugyanúgy kell összeszedni az 
információkat, mint eddig, csak szakértő szemmel kell összerakni, ami megfelel 
a mai kornak. Ezért kérem a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy 
vállalkozóként szakembert foglalkoztathassunk, akinek helyi újság 
szerkesztésében gyakorlata van. Viszont a felelős szerkesztő én leszek. 
Maximálisan egyetértek vele, hogy egy év múlva vizsgáljuk felül, kérjük ki a 
lakosság véleményét.  
 
Koncz Imre képviselő: A 41.365,-Ft pluszköltség igaz, de 200 példánnyal 
kevesebb jelenik meg és nem 12, hanem 11 alkalommal. Így már nem 41 ezer a 
különbség, hanem kb. 100 ezer. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ha minőségileg jobbat akarunk, az nem lesz 
olcsóbb. 
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Bere Károly polgármester: Az önkormányzatnak csak 41 ezer forinttal kerül 
többe, az alpolgármester lesz a felelős szerkesztő és ő oldja meg…. 
 
Koncz Imre képviselő: Elfogadom, de ha évente hatszor jelenik meg, vagy 
egyszer sem, akkor mennyivel lenne olcsóbb az önkormányzatnak. Ezért nem 
lehet összehasonlítani. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A tisztességes tájékoztatáshoz mindenkinek joga 
van, annak is akinek nincs kábeltévéje. A helyi újság mindenkihez eljut, ezért 
szükség van rá ezután is.  
 
Bere Károly polgármester: Egyetértünk, hogy meg kell újulnia a lapnak és 
mindenkinek joga van az információhoz, viszont attól tartok – ezért is értek 
egyet az egy éven belüli felülvizsgálattal – hogy nehogy egy jobboldali havi 
újság jelenjen meg egy év múlva, a szakember személyéből kiindulva.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ez ki van zárva.  
 
Bere Katalin képviselő: Bizottsági ülésen is felmerült ez, hogy pártatlan 
tájékoztatást szeretnénk.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezért értek egyet az egy éves felülvizsgálattal, mert 
nem félek ettől. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A tisztességes tájékoztatásról volt szó, 
akkor a lakosság felé elmondom, hogy mi a félelmem. Az újságot 
önkormányzati pénzből finanszírozzuk, ami közpénz, és felelősségteljesen kell 
vele bánni. Nagy nehezen megtudtuk, hogy ki lesz az a szerkesztő, aki nagyon jó 
szakember, és több helyi újságot is szerkeszt. Nincs itt, ezért nem akarom a 
nevét mondani, de egy diploma nélküli magyar tanár, szélsőjobboldali nézetei 
vannak, még azon túlmutató is, mert többször hallottam az előadását. Ezért 
félek, hogy cenzúrázás, vagy pártpolitikai nyomásgyakorlás történik majd a 
helyett, hogy füzesgyarmatiaknak, Füzesgyarmatról szóló újságot szerkesszünk. 
Kitartok mellette, hogy itt is vannak olyan tehetséges, kreatív emberek, akiket be 
lehetne vonni a munkába. A lakosság nem lett megkérdezve, hogy esetleg valaki 
részt venne-e a munkában. Ki lehetett volna hozni 870 ezer forintból és most a 
javaslat szerint 1.595 ezer forint lesz, mert a vállalkozó havi bruttó 60 ezer 
forintért szerkeszti az újságot. Nem bántásként, bocsánatot is kérek, de nem 
tartom szakembernek, mert nem újságíróról van szó, nem folyóirat-
szerkesztőről. Nyílván ő fogja cenzúrázni, meg Éva, hogy mi kerülhet bele az 
újságba.  
 
Vida Imre képviselő: Remélem nem azok, akik eddig cenzúrázták. 
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Bere Károly polgármester: Vissza kell utasítanom Kincses Zoltán nevében, mert 
róla van szó, és ő nem szélsőjobboldali ember, semmilyen rasszista, soviniszta 
megnyilvánulása nyilvánosan nem volt. Arról beszélt egy unitárius előadáson, 
hogy a sumér írás, esetleg a magyar írással rokon, az nem azt jelenti, hogy ő 
szélsőjobboldali. Magyar szakon végzett, éppen még nincs diplomája, hosszú 
évekig tanított a Péter András Gimnáziumban, a gyerekek nagyon szerették, mai 
napig korrepetál, érettségire készít fel, több helyi újság szerkesztője. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeghalmon is szerkesztő? 
 
Bere Károly polgármester: Szeghalmon nincs most helyi újság tudomásom 
szerint. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Arra félelemre, hogy nem lesz törvényes, nem felel 
meg a közszolgálatiságnak azt kell mondanom, hogy a felelős kiadó a város 
jegyzője lesz, aki a törvényességért felel. Ha úgy ítéli meg, hogy nem felel meg 
a törvényeknek, akkor jelezni fogja és azt mondja, hogy nem adható ki. Ez 
garancia kell, hogy legyen. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel önkormányzati lap, ezért a 99 %-a 
önkormányzati hírekből fog állni. Nem közéleti lapot indítunk az önkormányzat 
pénzéből.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mi lesz benne 1 %-ban? 
 
Bere Károly polgármester: Mikor mennek a vonatok pl. az nem önkormányzati 
hír.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ezért fizetünk másfél millió forintot… 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Eddig mi került 1.446 ezer forintba? A Boksz Print, 
a kiszállítás díja és a postaköltség. Most jobbat akarunk csinálni, plusz 41 ezer 
forintért… 
 
Várkonyiné Csáforda Éva: Nem a jobbítással van a gond… 
 
Bere Károly polgármester: Nyugodtan beszélhetünk róla, hogy Kincses Zoliról 
van szó és nincs ő bebetonozva. Az a lényeg, hogy a felelős szerkesztő Ibrányi 
Éva alpolgármester és bízom benne, hogy szép és jó újságot fog kiadni. Minden 
eddigi kiadvány, amiben ő közreműködött és amilyen rendezvényeket eddig 
szervezett az garancia számomra. Nem szélsőjobboldali rendezvényeket szokott 
Éva szervezni.  
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Koncz Imre képviselő: Megint elhangzott a 41 ezer forint, de nem ennyiről van 
szó… 
 
Bere Károly polgármester: Nem tudjuk összehasonlítani, mert egy szebb újság 
lesz, picit drágábban. A költségvetést nem terheli több a 41 ezer forintnál.  
 
Koncz Imre képviselő: Nem azt akartam mondani a nullával, hogy ne jelenjen 
meg az újság. Nincs értelme a kettőt így összevetni.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az előterjesztésben benne van, 
hogy a polgármester feladatként jelölte ki a kommunikációs megjelenések 
figyelemmel kísérését az alpolgármesternek.  Ez alapján tette meg az 
előterjesztését. Úgy gondolom, hogy szükséges egy színvonalas, igényes 
tartalmú kiadvány és nevetséges, hogy 40 ezer forintról vitatkozunk. Ha itt lenne 
Kincses Zoltán biztos megvédené magát. Én is az unitárius gyülekezethez 
tartozom és nem vagyok szélsőjobboldali. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem jól értelmezted, ott hallottam egy-két 
előadását… 
 
Bere Károly polgármester: Ne folytassunk ideológiai vitát, hogy ki a 
szélsőséges. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Valóban 1 % lesz ami lesz az újságban az 
önkormányzati híreken kívül? 
 
Bere Károly polgármester: Sarkítva értettem, mint ahogy Koncz Imre is sarkítva 
mondott dolgokat. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ezt én komolyan gondoltam, hogy így lesz. 
 
Bere Károly polgármester: Szavaztatom a módosító javaslatokat, kérem az 
oktatási bizottság elnökét ismertesse a javaslatokat. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Szabó László képviselő úr javasolta, hogy minél hamarabb teremtsük 
meg a lehetőségét, hogy füzesgyarmati szerkesztő álljon az újság élén, vannak 
füzesgyarmati médiaszakos egyetemi hallgatók. 
 
Bere Károly polgármester: Értelmetlen erről szavazni, mert a felelős szerkesztő 
Ibrányi Éva alpolgármester lenne, ha Kincses Zoli jövő hónapban nem ér rá, 
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mást fog megkérni. Eddig soha  nem vitatkoztunk azon, hogy kik írnak az 
újságba. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Kár, mert valami baj csak van az újsággal, 
ha most meg akarják újítani. 
 
Bere Károly polgármester: Most van rá lehetőség. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mindig nyíltan el kell mondani, hogy mi a 
gond, a 4 év alatt el kellett volna mondani… 
 
Bere Károly polgármester: Ebből a pénzből  ilyen ronda újságot lehetett csinálni, 
ezt Lévainé Homoki Éva is elismerte. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Most ennyi pénzből egy nagyon jó újságot 
lehet? 
 
Bere Károly polgármester: Mert átszervezzük az egészet, más lesz a vezetés, 
meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A lényeg, hogy 41 ezer forint különbséggel, és 
egy számmal kevesebb lesz. 
 
Lévainé Homoki Éva igazgató: Nem fog egy számmal kevesebb megjelenni, 
mert eddig is minden évben 11 számban jelent meg az újság.  
 
Bere Károly polgármester: Köszönöm a pontosítást. Nem biztos, hogy minden 
hónapban ugyanazok fogják írni az újságot, lehet hogy másik négy újságíró is 
lesz. Egy ember lett kiemelve, de pl. Gasparik Robi minden hónapban írt. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az oktatási bizottsági ülésen Kovács Gábor mondta, 
hogy ő fog majd írni az újságba, amit előre is köszönök neki.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A felülvizsgálat mire irányulna? Van a képviselő-
testületnek egy 2003. évi határozata, amit jelzünk, hogy hatályon kívül helyez a 
képviselő-testület, de az csak annyiban módosul, hogy a felelős szerkesztő nem 
a kulturális intézmény vezetője, hanem Ibrányi Éva alpolgármester asszony.. Az 
SZMSZ-ünk szerint személyére a polgármester tesz javaslatot. A másik 
módosítás a szerkesztőség címe, eddig a kulturális intézmény volt, most a 
polgármesteri hivatal lesz. Nem 12 alkalom, hanem 11 alkalom és nem 2500 
példány, hanem 2300 példány jelenik meg. A képviselő-testület minden döntését 
felülvizsgálhatja. Ha ezt a határozatot módosítani akarja, arra törvényi lehetőség 
van. Nem ebben a határozatban foglaltakat kívánja felülvizsgálni, hanem az 
Amondó működésével kapcsolatban, azt egy külön határozatban fogalmazza 
meg a képviselő-testület. 
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Ibrányi Éva alpolgármester: Javaslom, hogy jövő novemberben legyen az 
Amondóban egy elégedettségi kérdőív, játék formájában, aki visszajuttatja a 
kérdőívet nyer valamit.   
 
Bere Károly polgármester: A jövő évi munkatervbe, novemberbe be kell tenni, 
hogy az Amondó kiadásával kapcsolatos tájékoztatás, és ezzel meglesz a 
felülvizsgálat. A nyilvánossághoz tartozik a füzesgyarmati honlap is, azzal is 
meg lesz Éva bízva.  
Aki egyetért vele, hogy jövő év novemberben az Amondó újsággal kapcsolatban 
az alpolgármester adjon tájékoztatást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
242/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Ibrányi 
Éva alpolgármestert, hogy a 2011. novemberi képviselő-testületi ülésen az 
Amondó újsággal kapcsolatban adjon tájékoztatást. 
 
Felelős: Ibrányi Éva alpolgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
243/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Amondó a Füzesgyarmati 
Önkormányzat Közéleti és Kulturális Lapja” címmel alapított és 
nyilvántartásba vett lapot 2010. december 1-től az alábbiak szerint 
szerkeszti és adja ki:  
 
A lapot kiadja: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Felelős kiadó: Botlik Tiborné jegyző 
Felelős szerkesztő: Ibrányi Éva alpolgármester 
A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat, Szabadság tér 
1. 
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A lap értékesítése: térítésmentesen forgalmazható 
Megjelenik: évente 11 alkalommal, 2300 példányban, 8 oldalon A/4-es 
nagyságban. 
 
A megjelenés költségeit az önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
A képviselő-testület a 16/2003. (II. 18.)Kt. számú határozatot hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Ibrányi Éva alpolgármester 

 

 

Harmadik bejelentés 
 

Az önkormányzat számlavezetésére tett ajánlatról döntés 
 
Bere Károly polgármester: Volt az OTP nálam, a Raiffeisen Banktól, Sándor 
Gyuláné pénzügyi irodavezető körbejárta, hogy érdemes-e váltani, utána 
készülte el az előterjesztés.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Két határozati 
javaslat van az előterjesztésben, a bizottság az „A” határozati javaslatot 
egyhangúlag nem támogatja, a „B” határozati javaslatot egyhangúlag  támogatja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy kérjünk ajánlatot a takarékszövetkezettől és a K&H 
Banktól is.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Jeleztem a bizottsági ülésen is, hogy ez a 
három bank lett megkérdezve két éve is. Az OTP Bank árajánlata azóta nem 
változott, a Kereskedelmi Bank akkori árajánlata alacsonyabb volt, viszont nincs 
helyi képviselete, postahivatal közbeiktatásával, postai betétkönyvvel tudjuk 
megoldani a pénzforgalmat, vagy meg kell keresni a legközelebbi fiókot. A 
postát akkor megkérdeztük 913 ezer forintba került volna a mi pénzforgalmunk, 
ha ott ment volna keresztül. A takarékszövetkezetnek kb. két és félszerese az 
ajánlata azoknak a díjtételeknek, ami az OTP- nél van. AZ OTP-nél 972 ezer 
forint volt az ajánlat, a Kereskedelmi és Hitelbanknál 1.580 ezer, a 
takarékszövetkezetnél 3.309 ezer forint. Ha a képviselő-testület úgy dönt, 
megkérjük ismét a pénzintézetektől az ajánlatot, de minden jel arra mutat, hogy 
ez lesz az eredmény nagyságrendileg. (2. kazetta A oldal vége) 
A jelenlegi folyószámla-vezetési szerződést kellene meghosszabbítani, mert a 
Területi Államháztartási Hivatalnál ez a számlaszám van bejelentve és a 
változtatás előtt egy hónappal be kell jelenteni, hogy utalni tudják az állami 
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támogatásokat. Amíg árajánlatot kapunk és amíg dönt a képviselő-testület addig 
– legalább két hónapra – meg kellene hosszabbítani.  
 
Bere Károly polgármester: Az árajánlatkérés lehetne „C” javaslat, nem lehet a 
„B”-t kiegészíteni. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A B javaslatot 
elfogadtuk, csak e mellett – mivel egy hónap alatt fel lehet mondani – kérjen az 
önkormányzat egy külön javaslatot. A kettő nem zárja ki egymást, most marad 
az OTP-s, ahogy eddig volt, és mellette kérünk ajánlatot. Ha olyan jó ajánlat 
érkezik, akkor az OTP-t fel lehet mondani egyhónapos felmondási  határidővel.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki 
támogatja a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatát, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen 
szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslat nem kapta 
meg a szükséges többségi szavazatot. 
 
Bere Károly polgármester: Az „A” határozati javaslattal értek egyet, aki 
támogatja kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az „A” határozati 
javaslatot sem fogadta el. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Lejár a szerződésünk december 31-én, 
valamilyen döntést hozni kell.  
 
Bere Károly polgármester: A „B” javaslatot eredeti formában tudom támogatni, 
hogy kezdjünk tárgyalásokat, de más ajánlatnak nem látom értelmét. 
 
Koncz Imre képviselő: Fogadjuk el az OTP-t és kezdjen a polgármester 
tárgyalásokat annak érdekében, hogy a költségek csökkenjenek és ha lehet a 
szolgáltatás javuljon, mellette ettől párhuzamosan a jövő elején kérjen ajánlatot 
a takarékszövetkezettől meg a Kereskedelmi és Hitelbanktól. 
 
Vida Imre képviselő: Nem csak anyagi javulásra gondoltunk, hanem a 
kiszolgálás színvonalára is, ezért nem fogadtuk el az első verziót. 
 
Bere Károly polgármester: Ezt a részét elfogadom.  Ha tárgyalok az OTP-vel, 
akkor azt mondom őket fogjuk választani, ha minél kedvezőbb árat adnak. A 
pénzügyi bizottság javaslatában azt érzem, hogy egy tender írunk ki és 
mindenkitől kérjünk árajánlatot. A „B” határozati javaslatot tenném fel újra 
szavazásra, hogy nem kérünk mástól árajánlatot, az OTP-vel már el is indult a 
tárgyalás. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az „A” javaslathoz 
is mondhattuk volna, hogy kérünk ajánlatokat a másik két pénzintézettől is. Nem 
függ össze a kettő. Most az OTP-vel meg kell állapodni és ellenőrzésképpen 
még kérünk ajánlatot.  
Ha nagyságrendileg jobb ajánlatot adnának, akkor…. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Kiegészítve azzal, hogy meghosszabbítjuk jövő év 
december 31-ig. 
 
Bere Károly polgármester: Ezt el tudom fogadni, aki támogatja ezzel a 
pontosítással, hogy ellenőrzésképpen kérünk ajánlatot. 
 
Koncz Imre képviselő: Egyik javaslatot sem fogadtuk el,  
 
Bere Károly polgármester: De most szavaztatom a B verziót. 
 
Koncz Imre képviselő: Akkor először arról szavazzunk a B verzióról. 
 
Bere Károly polgármester:Aki támogatja a „B” verziót kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
244/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos 
Takarékpénztár Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatósága és a 
Füzesgyarmat Önkormányzat között kötött bankszámla szerződést 
meghosszabbítja 2011. december 31-ig. 
 
Ezzel egyidejűleg a számlavezető pénzintézet szolgáltatási díjainak 
felülvizsgálatát rendeli el. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az intézmények ez 
irányú költségeinek csökkentése érdekében az OTP Dél-alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságánál. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért vele, hogy kérjünk ajánlatot más 
pénzintézettől is, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 
egyhangúlag  elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
245/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy ellenőrzésképpen kérjen ajánlatot a Kereskedelmi és 
Hitelbanktól, valamint a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 
Füzegyarmati Fiókjától számlavezetési szolgáltatási díjra vonatkozóan. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
Negyedik bejelentés 

 
Kistérségi felzárkóztató program pályázatáról döntés 
 

Bere Károly polgármester: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
támogatásával hároméves szociális kistérségi felzárkóztató program zajlik a 
kistérségben. Ennek köszönhetően a szociális és gyermekjóléti intézményünket 
fel tudjuk újítani. Már három éve zajlik és a jövő évben meg tudjuk csinálni. 
Annyival kiegészül a javaslat, mivel az Ösvény Esélynövelő Alapítvány már 
korábban benne volt ebben a programban, meg is kapta egy részét a 
támogatásnak, közbeszerzést kaptunk. Változott a jogszabály, csak az 
önkormányzaton keresztül lehet támogatást kapni, hogy felújításra kerüljön az 
Ösvény által használt ingatlan. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az első határozati 
javaslat az ESZI felújításáról szól, viszont az anyagból nem derül ki, hogy mi 
lesz a bölcsődével, de ott nem maradhat, ha felújítjuk az ESZI-t. Viszont ezt a 
pénzt most lehet csak lehívni, ezért a bizottság egyhangúlag  támogatta a 
határozati javaslatot. Viszont a bölcsőde sorsáról dönteni kell. 
 
Bere Károly polgármester: Még az előző testület javaslata volt, hogy még ebben 
az évben át kell tekinteni az ingatlanok hasznosítását, már tárgyaltam róla Bánfi 
Attilával, hogy mi legyen a bölcsődével, hangzottak el ötletek, a decemberben 
dönteni kell a képviselő-testületnek.  
Már három éve zajlik ez a pályázat, és erről a képviselő-testület még soha nem 
határozott. Sokkal többet kaphattunk volna, ha a Regionális Fejlesztési 
Tanácstól kaptunk volna támogatást.  
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Bár már nem dolgozom már az Ösvénynél, de bejelentem személyes 
érintettségemet.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az önkormányzatot anyagilag nem érinti. 
 
Bere Károly polgármester: Önkormányzati épület lenne belőle felújítva.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: A második határozati 
javaslatról még nem volt szó, az a Klapka utcai iskola felújításáról szól. 
egyhangúlag  támogatja a bizottság.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Kizárásra javaslat 
nem érkezett. Aki támogatja az első határozati javaslatot kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  az első 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
246/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5525 Füzesgyarmat, 
Bethlen G. u. 9.) füzesgyarmati intézményének felújításának és bővítésének 
megvalósításához szükséges bruttó 4.633.956,-Ft önerőt a 2011. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
A beruházás forrásösszetétele: 
  
 Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás által biztosított forrás: 
  (A Szociális Kistérségi Felzárkóztató Program keretein belül)  

bruttó 12.500.000,- Ft 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzata által biztosított forrás:  
 (2011. évi költségvetéséből) bruttó            4.633.956,- Ft 
 
 Összesen:    bruttó            17.133.956 Ft 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata mint tulajdonos, hozzájárul a 
Füzesgyarmat, Bethlen G. u. 9. szám alatti épületeinek (Egyesített Szociális 
Intézmény és Idősek Napközi Otthonának épülete és a Bölcsőde) 
felújításához.  
A felújított épület az Egyesített Szociális Intézmény és Idősek Napközi 
Otthona épülete lesz, melyet a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény fogja üzemeltetni. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Bere Károly polgármester: Aki a második határozati javaslatot elfogadja, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O  Z A T  
247/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hároméves 
Szociális Kistérségi Felzárkóztató Kistérségi Program keretein belül „Az 
Ösvény Esélynövelő Alapítvány infrastruktúra fejlesztése” címmel 
pályázatot nyújt be. 
A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 
2011. évben megkezdi. 
A fenti keret terhére az önkormányzat az alábbiak szerint nyújt be 
pályázatot: 
 
A beruházás teljes pénzigénye bruttó:  4.950.000,-Ft 
A beruházás teljes pénzigénye nettó:  3.960.000,-Ft 
ÁFA költség 25 %:        990.000,-Ft 
Az igényelt támogatás összege 90%: 4.500.000,-Ft 
Szükséges önerő 10 %:                        450.000,-Ft 

 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat az önkormányzat magára nézve kötelezően elismeri 
és betartja. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

Ötödik napirend 
 

Rovással írt helységnévtábla elhelyezéséről döntés 
 
Bere Károly polgármester: Magánszemélytől érkezett egy megkeresés 
rovásírással elkészített helységnévtábla ügyében. Két bizottság is tárgyalta, 
megadott a szót a bizottság elnökeinek. 
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Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: 4 igen, 1 nem szavazattal a bizottság támogatta a javaslatot oly módon, 
ahogy a gazdasági bizottság javasolta. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az merült fel a 
bizottsági ülésen, hogy meg tudja csinálni az önkormányzat is ezt a táblát és 
akkor nem kerül ennyibe, az ötletet pedig köszönjük.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki támogatja 
a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O  Z A T  
248/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a 
kezdeményezést, hogy rovásírással elkészített helységnévtábla kerüljön 
elhelyezésre a városba vezető utak mellé. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy költségtakarékossági okokból, a 
polgármesteri hivatal szakembereivel készíttesse el a táblákat. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

Hatodik bejelentés 
 
Az önkormányzat TÖOSZ tagságának a megszüntetése 
 
Bere Károly polgármester: A TÖOSZ-tól kaptunk egy levelet, hogy fizessünk be 
123.480,-Ft tagdíjhátralékot. Úgy emlékeztem, hogy nem vagyunk már tagja, 
2007-ben kiléptünk. Ezek szerint nem léptünk ki, el kell dönteni, hogy 
maradjunk tagok, vagy nem. Egy másik érdekképviseleti szervezetnek, a 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének viszont tagjai vagyunk. 
Voltam is rendezvényen, és úgy látom közelebb áll hozzánk, egy 120 fős 
szervezet, úgy látom hasznos a tagság, a város számára a fontosabb 
információkhoz hozzájutunk és az érdekképviseletet el lehet látni. Ha a testület 
többsége azt mondja, hogy maradjunk a TÖOSZ-nak is a tagjai, azt is el tudom 
fogadni, de akkor be kell fizetni a tagdíjat.  Van-e kérdés, vélemény? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A TÖOSZ mit takar? Ki az elnöke? 
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Bere Károly polgármester: Ez a legnagyobb önkormányzati szövetség, a 
csorvási polgármester, Szilágyi Menyhért a megbízott vezető, most lesz majd 
tisztújítás.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A legnagyobb érdekszövetsége az önkormányzatoknak, 
megpróbálja az önkormányzatok érdekeit érvényesíteni a törvények, rendeletek 
alkotásánál, de ugyanúgy a kisvárosi is, tehát egymás mellett működnek. Talán a 
kisvárosinál jobban tudjuk érvényesíteni a jogainkat. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: 2010. január 1-től szüntetjük meg, nem 
2011. január 1-től? 
 
Botlik Tiborné jegyző: Megpróbáljuk 2010. január 1-től, mert korábban írtunk 
már nekik egy levelet. A költségvetés megalkotásakor fel volt sorolva, hogy 
milyen tagdíjakat fizet az önkormányzat és akkor már jelezte polgármester úr, 
hogy a TÖOSZ-t nem célszerű fenntartani, de akkor nem hoztunk rá testületi 
döntést. Arra a levélre nem válaszoltak, csak most kérték a tagdíja.  Telefonon 
azt a tájékoztatást adták, hogy a levelet nem fogadják el, testületi döntés kell. 
Hátha sikerül a levéllel együtt visszamenőlegesen érvényesíteni, ha nem, akkor 
csak 2011. január 1-től.  
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja, hogy a TÖOSZ tagságot 2010. január 
1-től megszüntessük kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
249/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat  TÖOSZ tagságát 2010. január 1-től megszünteti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: A kiosztott bejelentéseken túl, dönteni kell, hogy 
mikor tartson a képviselő-testület közmeghallgatást. Minden évben kell tartani, 
és ebben az évben még nem volt. Jövőre a szennyvízberuházás miatt sok 
közmeghallgatás jellegű esemény lesz. Javaslom, hogy december 9-én tartsuk a 
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közmeghallgatást és a napirend a 2010-2014. évi gazdasági program legyen. Az 
SZMSZ szerint a művelődési házban kell tartani. A 9-e lenne az, amire fel lehet 
készülni, utána már nagyon közelegnek az ünnepek. A 17 órát javaslom kezdési 
időpontnak, mert hamar sötét van.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Nemzeti Együttműködés 
Nyilatkozatát miért nem függesztették ki az önkormányzat épületében, van-e rá 
lehetőség? 
 
Bere Károly polgármester: Nem kötelező, de gondolkodtam rajta, ki fogjuk 
függeszteni. Ez nem testületi hatáskör.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Nem kötelező, de úgy volt 
megfogalmazva, hogy kérhetik. 
 

Bere Károly polgármester: A nyilatkozat elfogadásakor a Magyar 
Parlament kérte. Intézkedni fogok ebben az ügyben.  

Aki egyetért azzal, hogy 2010. december 9-én, 17 órától a művelődési házban a 
képviselő-testület közmeghallgatást tartson a 2010-2014. évi gazdasági program 
ismertetése napirenddel, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

HATÁROZAT  
250/2010. (XI. 25.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-
én, 17 órától a művelődési házban közmeghallgatást tart. 
 
A közmeghallgatás napirendje: A 2010-2014. évi gazdasági program 

ismertetése 
Előadó: Bere Károly polgármester  

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 9. 

 
 
Bere Károly polgármester: Ha jövőre elfogadja a Parlament az új Alkotmányt, 
akkor azt is ki lehet majd tenni. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Sok szülő kérése, hogy a Mátyás utcai óvodának 
az udvarán lévő udvari játékokat szeretnék használni az ott élő gyerekek. 
Hogyan lehetne ezt megoldani? Tudom, hogy a játszótérnek szigorú szabályai 
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vannak, nem tudom milyen állapotban vannak a játékok, biztos felül kell 
vizsgálni. Ha lehetőség van rá, akkor minél előbb a gyerekeknek lehetővé 
kellene tenni, hogy játszanak ott.  
 
Bere Károly polgármester: Az ingatlanhasznosítás kapcsán visszatérünk rá, nem 
tudom a jogszabályok mit engednek meg.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az ott élő szülők összefogásával is fel lehetne 
újítani a játékokat, ha kapnak lehetőséget. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Annak idején is együtt festettük a szülőkkel a 
játékokat, de az ismert játszótéri balesetek miatt, biztos megvan szigorítva. A 
közterület-felügyelő egyik fontos feladata, hogy figyelje a játszótereket is.  
 
Bere Károly polgármester: Nem akarom ezt most sarkosítani. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Ki fogjuk dolgozni.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
2010. december 3-án, 16 órai kezdettel jótékonysági vásárt szervez a vörösiszap 
katasztrófa károsultjainak. Mint a szülői szervezet elnöke kérem, hogy 
ajánljanak fel használt játékokat, könyveket, illetve a szülők segítségét is kérjük 
ezeknek az árusításához. Kérjük a városlakókat is, hogy látogassák ezt a 
programot. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban, Lévai Adrienntől lehet 
információt kérni. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Mint a Kézműves Egyesület alapító tagja és a 
református gyülekezet tagja szeretettel hívok mindenkit vasárnap este 5 órakor a 
református templom előtti adventi ünnepségre. Ugyanúgy, mint tavaly fel fogjuk 
állítani az életnagyságú Betlehemet, lesz műsor, forró tea, kézműves vásár, és az 
adventi koszorún meggyújtjuk az első gyertyát.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Egerben 2010. november 4-én rendezték 
meg a Palócgálát, regionális és nemzetközi népzenei fesztivált, az Aranypáva 
együttesek gálahangversenyén a füzesgyarmati népdalkör is szerepelt, és a zsűri 
a fesztivál nagydíját ítélte oda számukra. 
 
Bere Károly polgármester: Bucsinénak személyesen is gratuláltam és ezúton is 
gratulálok a népdalkör tagjainak, további jó munkát és jó egészséget kívánok 
nekik.  
Mivel nincs több bejelentés, a következő testületi ülés december 16-án, 16 
órakor lenne.  
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Ezzel a mai nyílt ülést bezárom, zárt ülésen folytatja a munkát a képviselő-
testület.  
 
 
 

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


