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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. január 27-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, Szabó László 
képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő. 

  
Állandó meghívottak: Botlik Tiborné jegyző, Fehér László aljegyző, Sándor 

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

 Szőke Imre oktatási, kulturális, turisztikai és sportbizottság 
tagja, Bánfi Attila intézményvezető, Vass Ignác fürdővezető, 
Lévainé Homoki Éva igazgató, Balázsi László unitárius 
megbízott püspök, Such Mihály MSZP helyi képviselője,  

Napirendhez meghívottak: Süveges Róbert Bio-Sales Bt. képviselője, Novák 
Imre Bio-Sales Bt. képviselője, Kovács Endre polgármesteri 
hivatal informatikusa,  

Jelen van még: Török Gergely KLAPI gazdaságvezetője, Pál Csaba vállalkozó, 
Kovács Márton Kastélypark fürdő dolgozója,  

 

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, 
hogy jelen van 8 fő, Suchné Szabó Edit  képviselő asszony jelezte, hogy később 
fog érkezni. Az ülést határozatképes. 
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A meghívóban szereplő 6. napirendet, a fürdő intézményvezetői állására kiírt 
pályázatot, zárt ülésen javaslom tárgyalni, illetve a most kiosztott anyag közül a 
fellebbezés esetében – az Ötv. 12. § (4)bek. a) bekezdése értelmében – 
elrendelem a zárt ülést. Két bejelentéssel van több, mivel most érkezett egy 
pályázati lehetőség, amit még a bizottság sem tudott megtárgyalni, mivel most 
lett készen a pályázati projekt, most kaptunk meg az előterjesztést. Van-e más 
javaslat a napirendekre? 
Mivel nincs, szavazásra bocsátom a zárt ülés napirendjét. Aki egyetért vele, 
hogy a 6. napirendet, a Kastélypark fürdő intézményvezetői állására kiírt 
pályázatot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
1/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 27-
ei ülésén az alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja meg: 
 

        A Kastélypark fürdő intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző  
 

Bere Károly polgármester: Aki egyetért vele, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kézfelnyújtással 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag  a napirendeket 
megtárgyalásra elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
2/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. január 27-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./   A Bios-Sales Bt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtésről 
Előadó: Süveges Róbert és Novák Imre Bios-Sales Bt. képviselői 

 
2./ Az önkormányzat  2011. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
3./  „Füzesgyarmat város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep 

bővítése” beruházás tárgyában a minőségbiztosítási észrevételekkel 
módosított ajánlattételi felhívások jóváhagyása 
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Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./   Integrált városfejlesztési stratégiai tervkészítés szükségességének vizsgálata 

és a megrendelésről döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
5./ Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat új honlapjának 

elkészítéséhez 
Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester 
 

6./    Bejelentések 
 
Bere Károly polgármester: A Bio-Sales Bt. jelezte, hogy később fognak érkezni, 
így a 2. napirenddel kezdenénk. 
A napirendek előtt – mivel kiküldtem a két ülés között végzett tevékenységről 
szóló jelentést – akinek van ezzel kapcsolatos kérdése, véleménye, mondja el. A 
legtöbbet most a költségvetés tervezésével foglalkozunk, kiemelkedő esemény, 
tárgyalás januárban nem történt.  
Mivel nincs kérdés, vélemény, rátérünk a napirendek tárgyalására. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA  
 
 
Bere Károly polgármester: Eddig ilyen részletes előterjesztés a költségvetés első 
tárgyalásakor még nem volt. De fontosnak tartom a megfelelő döntéshozáshoz, 
illetve a javaslatokat be tudjuk építeni még. Ha semmi változás nem lenne a 
tavalyihoz képest, akkor ez mínusz 22 millió forint forráshiányt jelentene. Végül 
sikerült úgy kihozni, hogy 20 millió forintos fejlesztési keret is be lett építve. 
Vannak olyan fejlesztések, amik tavalyról áthúzódnak, beterveztük a vállalkozói 
alapot, a civil szervezeteknek a támogatást, amennyi tavaly volt, a 
közmunkaprogram kapcsán a 9 millió forintos fejlesztést is terveztünk, ami a 
saját adóbevételünk…. áramszünet. 
Takarékos, szoros a költségvetés, remélem a pályázatok segítenek benne, hogy 
év végére egy jó költségvetési évet tudunk lezárni. 
A jegyző asszony kiosztotta most azt a határozati javaslatsort, amiről szükséges 
most szavazni ahhoz, hogy el tudjon készülni a költségvetés. A fejlesztések 
kapcsán ezt az évet úgy gondoltam a tervezésre szánjuk. Elképzelhető, hogy 
fejlesztési hitelt kell felvennünk a beruházásokhoz, ez szerepel az 
előterjesztésben. Ez csak tájékozató jellegű, igyekszünk ezt csökkenteni 
pályázatokkal, vagy máshonnan fedezetet találni rá.   
A határozati javaslatban javasoljuk a közkifolyók számát 10 darabra 
csökkenteni, mivel jelenleg 29 van. Ez kb. egymillió forint megtakarítást 
eredményezne, de lehet, hogy többet is. A Caminus Zrt-vel tárgyalásokat akarok 
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folytatni, a velük kötött szerződés módosítására, vagy felmondására. Ők 
végezték el a hivatal és az intézmények világításának korszerűsítését takarékos 
világítótestekkel. De közben az iskolát és az óvodát felújítottuk, ahol új 
lámpatestek vannak, nem érdemes bérleti díjat fizetni azok után a lámpatestek 
után, amit nem használunk. Szociális bérlakásoknál a szippantott szennyvíz után 
fizetendő díjtételt 1.000,-Ft-ról havi 2.000,-Ft-ra javaslom módosítani. Ez lenne 
a tényleges költség. A miskolctapolcai üdülő térítési díját úgy kell kialakítani, 
hogy a ténylegesen felmerülő dologi kiadásokat fedezze. Javaslom, hogy 9 
millió forint legyen a közfoglalkoztatás anyag- és eszközszükséglete. A 
kempingben vannak olyan gyógyászati kezelésekhez használható gépek, amiket 
nem használtunk soha, azt javaslom, hogy adjuk el. Akár a gyulai Pándy 
Kálmán Kórháznak, vagy bárkinek, aki megvásárolja. A kisbusz után szeretnénk 
ettől az évtől díjat szedni.  
A laboratórium működési költségeihez a munkabér és járulékai költségeiből 
legalább 50 %-ot a Pándy Kálmán Kórház vállaljon át és ehhez kérek 
felhatalmazást, hogy tárgyaljak a főigazgatóval.   
Közalkalmazottak és köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres személyi 
juttatásának keretét az alkalmazotti létszám változása miatt szeretném a tavalyi 
év 102 %-ában meghatározni, ami 2 % jutalomkeretként lenne meghatározva. A 
cafetéria keretet a törvényi változás miatt csökkenteni kell a tavalyi 270.000,Ft-
ról 200.000,-Ft-ra. A közalkalmazottaknál 136.000,-Ft-ot terveztünk. A 11. 
pontban az javasoljuk, hogy amelyik intézménynél maradvány keletkezik 
automatikusan ne tudja elkölteni. A 12. pont a szennyvízberuházás 
megtervezése költségvetési szempontból. A pénzügyi irodavezetővel azt 
gondoltuk, hogy most még nem tervezzük be, mert reális összegeket nem tudunk 
még, ma lesz kiírva a közbeszerzés. Amikor megkötjük a vállalkozói szerződést, 
akkor tudjuk meg, hogy erre az évre mekkora költség és bevétel esne. De a 
pénzügyi bizottság javaslata alapján beírtuk a 12. pontba. Ez gyakorlatilag nem 
jelent semmit a költségvetésben, csak szépíti a bevételi és kiadási összegeket. Ez 
csak számviteli  kérdés.  
A 13. javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata, mely szerint a 
születendő gyermekek részére 20.000,-Ft támogatást kell megtervezni.  
Ezek a határozati javaslatok, amik a jelenlegi költségvetés-tervezetet 
egyensúlyban tudják tartani.  
Minden bizottság tárgyalta, elsőként megadom a szót a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság megállapította, hogy jól kidolgozott a költségvetési tervezet. Sajnos  a 
szociális ellátások terén a támogatás összege több mint 12 millióval csökkent, 
ezért az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kerete a felére 
csökkent. A bizottság hetente órákig ülésezik, a jogos igényeket lehetőség 
szerint kedvezően bíráljuk el. Az adósságkezelési támogatás remélhetőleg 
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hamarosan elkezdődik és jelentős támogatást nyújt az igénylőknek. A bizottság 
4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a bizottság a 
napirendet. 
 
Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnökének adom meg a szót. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 4 igen és 1 tartózkodással a napirendet elfogadásra javasolja.  
 
Bere Károly polgármester: Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre képviselő Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Elhangzott 
a bizottsági ülésen, hogy a központi források csökkennek, főként a szociális 
kiadások. A takarékos gazdálkodás alapelvként elfogadható, de a megtakarítás 
egy idő után a minőség rovására megy. Az SZJA bevételek, amit a település 
fizet a nagy kasszába, abból kb. 100 millió forinttal kevesebbet kapunk vissza. 
Külön támogatásokra – ÖNHIKI – valószínű nem lesz jogosult az 
önkormányzat. Az iparűzési adóbevételnél, ami megvan jelenítve a 
szennyvízberuházás kapcsán, ezzel csak időszakosan lehet számolni. A 
szennyvízberuházásnál előirányzatot tettünk bele.  (hanghiba)  
Az iskolánál elhangzott, hogy a törvényi előírások megvannak, csak a fedezet 
nincs meg hozzá. A cafetériával kapcsolatban nem tudtunk döntést hozni. Két 
javaslat is elhangzott, egyik, hogy a közalkalmazottak részére a 2010. évi összeg 
kerüljön betervezésre, ez nem kapta meg a többségi szavazatot, a másik javaslat 
volt, hogy a közalkalmazottak cafetéria juttatása egyezzen meg a 
köztisztviselőkével, ez sem kapta meg a többségi szavazatot. A bizottság 4 igen 
és 1 nem szavazattal támogatja az előterjesztést.  
 
Bere Károly polgármester: A szociális támogatások csökkenése az átmeneti 
támogatásokat érinti legjobban. Viszont 30 millióval többet tudunk szociális 
kiadásokra fordítani, mint tavaly, mivel beterveztük az adóság-rendezési 
programot és a lakásfenntartási támogatás más szabályokkal és nagyobb 
összegekkel lesz megállapítható szeptembertől. Nagyon sok igény van az 
átmeneti segélyekre és felére csökkent pedig az adható összeg. 24 millióról 12 
millióra. A KUKA Robotics Kft. két vezetője volt nálam és elmondták, hogy 
most már a füzesgyarmati a legnagyobb üzemük és várhatóan több bevételünk 
lesz iparűzési adóból. Közel 700 főt alkalmaznak és folyamatosan vesznek fel 
dolgozókat. Az oktatási intézményeknél terveztünk legnagyobb megtakarítást, 
közel 20 millió forintot. Az egyeztetések során a jelenlegi struktúra 
megőrzésével vállalta az oktatási intézmény ezt a megtakarítást.  
Megérkezett Suchné Szabó Edit  képviselő asszony, így jelen van 9 fő képviselő. 
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Ezek után vitára bocsátom az anyagot.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottsági ülésen volt egy módosító javaslat, hogy alanyi jogon járjon  a 
gyermekeknek születésük után a 20.000,-Ft nettó összeg és ezt az összeget az 
önkormányzat vállalja át. A bizottság 3 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a 
javaslatot. Ezt a támogatást az a Füzesgyarmaton élő szülő kaphatja, aki 
legalább már egy éve Füzesgyarmaton tartózkodik.  
 
Bere Károly polgármester: A következő testületi ülésre a bizottság majd 
kidolgozza a részletes feltételeket, ha a képviselő-testület elfogadja most ezt 
a javaslatot. Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nincs kérdés, hozzászólás szavaztatom a határozati javaslatot egyenként. 
Első határozati javaslat a közkifolyók számának csökkentése 10 darabra. Aki 
ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal 
a határozati javaslat 1. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
3/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt:  
- a közkifolyók számát 10 darabra csökkenti. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
Caminus Zrt.-vel történő tárgyalásra való felhatalmazást – elfogadja kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 2. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
4/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- A Caminus Zrt.-vel, a 145/2003. (VI. 20.)Kt. számú határozat alapján a 

belső világításra kötött bérleti szerződést módosítani kell, vagy 
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felmondani, a jelenlegi bruttó 350.000,-Ft/hó bérleti díj csökkentése 
érdekében. 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a zrt-vel tárgyaljon a bérleti 
szerződés felmondásának feltételeiről. 

  
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
szippantott szennyvíz díjának emeléséről – elfogadja kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 3. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
5/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
 
- A szociális bérlakásoknál a szippantott szennyvíz után fizetendő díjtétel, 

a tényleges kiadásnak megfelelően, havi 2.000,-Ft-ra módosul. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
miskolctapolcai üdülő dologi kiadásának beszedését – elfogadja, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a 
határozati javaslat 4. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
6/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
 
- A miskolctapolcai üdülő térítési díját úgy kell kialakítani, hogy a 

ténylegesen felmerülő dologi kiadásokat fedezze. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – 
közfoglalkoztatás anyagköltségének 9 millió forinttal való megtervezését  – 
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 5. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
7/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
 
- A közfoglalkoztatás anyag- és eszközszükséglet biztosítására 9 millió 

forintot különít el. 
 
 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
kempingben található gyógyászati eszközök értékesítését – elfogadja kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 6. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
8/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- A kemping bejárati épületébe beépített, valamint a polgármesteri 

hivatalban elhelyezett gyógyászati kezelésekhez alkalmazható gépeket, 
berendezéseket értékesítésre kijelöli. Lehetőség szerint felajánlja a 
gyulai Pándy Kálmán Kórház, vagy más egészségügyi intézmény 
részére. 

 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját –a 
kisbusz bérbeadásával kapcsolatos javaslatot –  elfogadja kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 7. pontját elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
9/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- A Ford Transit kisbusz bérbe adásának feltételét és lehetőségét ki kell 

alakítani és a személyszállítási szolgáltatásból legalább 500.000,-Ft 
bevételt kell megtervezni. 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a labor 
kiadásainak csökkentése érdekében folytatott tárgyalások megkezdését –  
elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a 
határozati javaslat 8. pontját elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
10/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- Megbízza a polgármestert, hogy az Egészségügyi Központban működő 

laboratórium működési költségeihez a munkabér és járulékai 
költségeiből legalább 50 %-ban történő költségátvállalás érdekében 
tárgyaljon a gyulai Pándy Kálmán Kórház főigazgatójával. 

 
 

Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
bérkeret meghatározása 102 %-ban, a 2 %-kal való növekedés rendelet-
tervezetbe való beépítését –  elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 9. pontját elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
11/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
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1. A közalkalmazottak és köztisztviselők rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatásának keretét az alkalmazotti létszám változása miatti 
szintrehozás után megállapított előző évi mérték 102 %-ában kell 
megtervezni, a 2 % növekmény a rendelet-tervezetben jutalomkeretként  
jeleníthető meg. 

 
Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját –a 
cafetéria köztisztviselőknél 200.000,-Ft, közalkalmazottaknak 136.000,-Ft 
kerüljön be a költségvetésbe –  elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
határozati javaslat 10. pontját elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
12/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- A köztisztviselők cafetéria keretére 2011. évben bruttó 200.000,-Ft, míg 

a közalkalmazottak részére bruttó 136.000,-Ft béren kívüli juttatás 
tervezhető. 

 
 

Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
pénzmaradvány előirányzata nem módosulhat, azaz az intézmények nem 
költhetik el  –  elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 
határozati javaslat 11. pontját elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
13/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
 
- Az intézmények által elért többletbevétel fogalmán a 292/2009. (XII. 

19.)Korm. rendelet 59/A §-ban megfogalmazott bevételt kell érteni.  
A többletbevétellel az önkormányzat költségvetésének megalkotásáig a 
költségvetési szerv bevételi előirányzatait nem lehet módosítani. 
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Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját – a 
szennyvízberuházás kapcsán történő betervezést – elfogadja kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással a 
határozati javaslat 12. pontját elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
14/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 

 
- A szennyvízberuházás költségeiből eredeti előirányzatként kell 

megtervezni nettó 89.816.085 Ft alap és 149.693.473 Ft ÁFA bevételt, 
és nettó 89.816.085 Ft alap és 149.693.473 Ft ÁFA kiadást. 

 
 

Bere Károly polgármester: Aki a határozati javaslat következő pontját –  
20.000,-Ft-tal támogassuk a születendő gyermekeket szociális alapon –  
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem 3 
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
15/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez a 2010. évi egyes működési kiadásokból az 
alábbi változásokról dönt: 
 
- A születendő gyermekek részére 20.000,-Ft támogatást kell 

megtervezni, mely támogatási formát a szociális rendelet módosításával 
kell kialakítani. 

 
 

Bere Károly polgármester: Aki az előterjesztett költségvetési javaslatot 
támogatja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
16/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetés tervezéséhez előterjesztett javaslatokat – a 3/2011. (I. 27.) -
15/2011. (I. 27.)Kt. sz. határozataival –  elfogadta. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetés-
tervezetét az elfogadott javaslatok figyelembevételével terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2011. február 17. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Második napirend 

 
    „Füzesgyarmat város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep 

bővítése” beruházás tárgyában a minőségbiztosítási észrevételekkel 
módosított ajánlattételi felhívások jóváhagyása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
 

Bere Károly polgármester: Megérkeztek a Bio-Sales Bt. képviselői is, de most 
már a napirend után adom meg nekik a szót. 
Másfél éve dolgozunk azon, hogy ki tudjuk írni a közbeszerzést a 
szennyvízberuházással kapcsolatban. Úgy tűnik ha ezt az előterjesztett anyagot 
most elfogadjuk, akkor megtörténhet a pályázat kiírása a közbeszerzésre.  A 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: hanghiba…A 
bizottság egyhangúlag  támogatja a kiírást. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, 
aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag,  a határozati javaslatot elfogadta. 
 
 
 
 
 
 



 13

H A T Á R O Z A T  
17/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat Város 
(2/A-2/B-4-5-6-7-8-9. öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep 
bővítése” tárgyú beruházás megvalósítására készített: 
 

- kivitelezési feladatok, 
- FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátás, 
- projektmenedzsment feladatok 

 
közbeszerzési ajánlattételi felhívások dokumentációit a Környezetvédelmi 
Fejlesztési Igazgatóság minőségbiztosítói által tett észrevételek módosításával, 
kiegészítésével egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívások Közbeszerzési Értesítőben 
való közzétételéről haladéktalanul gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

Harmadik napirend  
 

A Bios-Sales Bt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtésről 
Előadó: Süveges Róbert és Novák Imre Bios-Sales Bt. képviselői 

 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm a Bio-Sales Bt. képviselőit. Egy éve 
folyik Füzesgyarmaton a PET palack gyűjtés és ettől az évtől kezdve a Bio-Sales 
Bt. látja el a feladatot egy tavalyi határozatunk alapján. Felkértük a Bt. 
képviselőit, hogy tájékoztassák a lakosságot, illetve a képviselőket, hogy hogyan 
kívánják megvalósítani a begyűjtést. 
 
Süveges Róbert Bio-Sales Bt. képviselője: hanghiba 
A lakosság hozzáállása nagyon jó, hiszen a begyűjtéstől számított 3-4 órán belül 
még egy autót kellett beállítani, mert olyan mennyiségű volt zsákos PET palack. 
Júliustól decemberig Füzesgyarmatról több mint 8 tonna PET palackot 
gyűjtöttünk össze. Ez kb. 200-220 ezer palackot jelent. Korrekt a hozzáállás, 
minimális intézkedéssel a cégek, intézmények felé, még jobb eredményt tudunk 
elérni. Mivel ilyen eredményes volt eddig a gyűjtés, ezért minden hasznosítható 
hulladékra kibővítjük a házhoz menő, zsákos gyűjtést. Jóval erősebb, vastagabb 
zsákot biztosítunk a lakosoknak és nem kell külön szelektálni a papírt, a 
műanyagot, fémitalos dobozokat, üveget, egy zsákba kerülhetnek bele. Mi ezt 
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újraválogatjuk, tehát minden anyagot bele lehet rakni egy zsákba. Várjuk az 
intézmények, cégek jelentkezését, ahol ipari szinten el lehet kezdeni ezt a 
tevékenységet.  
 
Bere Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Az óvodában a gyereket próbáljuk környezettudatos 
neveléssel rászoktatni a szelektív hulladék gyűjtésére. A begyűjtött hulladékok 
elszállítására a Bio-Sales Bt-vel szerződést kell kötni az óvodának? 
 
Süveges Róbert: Szeretnénk minden intézménnyel szerződni. Azokat az 
iskolákat, akik részt akarnak venni ebben a tevékenységben, szeretnénk 
jutalmazni. Nem anyagiakra gondolok elsősorban.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Akkor keresni kell Önöket a szerződéskötés miatt. 
Régebben gyűjtötték a kupakokat külön, mi is külön gyűjtjük, amiért fizettek, ez 
él még?  
 
Süveges Róbert: Ha kizárólag az intézmény külön gyűjti a kupakokat, annak 
más egységára van.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A szerződéskötéskor majd megbeszéljük a 
részleteket. Egyébként nagyon támogatom a szelektív hulladékgyűjtést.  
 
Novák Imre Bios-Sales Bt. képviselője: A napokban minden háztartás megkapta 
az újabb sárga, szelektív gyűjtőzsákokat a tájékoztató levéllel együtt, amiben 
szerepelnek a 2011. évi szállítási időpontok is., ami a hónap utolsó szerdája. 
Füzesgyarmat volt az első, de most már  több település csatlakozik. Ecsegfalván 
már megkötöttük a közszolgálati szerződést, Dévaványán, Körösladányban, és 
többen jelezték a csatlakozási szándékukat. Ha a szelektív gyűjtés módjával 
kapcsolatban szükséges a lakosságot tájékoztatni, szívesen állok rendelkezésre. 
 
Szabó László képviselő: Elhangzott, hogy minden hulladék egy zsákba kerülhet. 
De a PET palackok közül az olajos és a vegyszeres nem? Eddig sem lehetett azt 
gyűjteni. 
 
Süveges Róbert: A PET palack és a háztartásban előforduló más műanyag 
csomagolású anyag is gyűjthető: tusfürdős, öblítős doboz, tehát ami nem 
veszélyes anyag, tehát nem szennyezett vegyszerrel, alkohollal, hypóval, 
festékkel, oldószerrel. Vagy esetleg akkor, ha nagyon alaposan ki van öblítve. 
De hivatalosan veszélyes anyaggal szennyezettet nem gyűjtünk.  
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Bere Károly polgármester: Mivel nincs több hozzászólás, megköszönöm a Bt. 
munkáját, én is úgy ítélem meg, hogy eredményes munkát végzünk velük. A 
hulladékgazdálkodási törvényben kiemelt cél a hulladékgazdálkodás, gyűjtés és 
ennek éllovasai vagyunk. Biztos lesznek kérdések a gyűjtéssel kapcsolatban, de 
igyekszünk majd rá a műszaki csoport segítségével megválaszolni. A 
tájékoztatóról szavaznunk nem kell, megköszönöm a munkájukat. 
 
Süveges Róbert: Tavaly volt egy felajánlásunk a rendőrség felé, ezért most 
átadok egy számítógépet, amit a társaságunk az ő hatékonyabb munkájuk 
érdekében ajánl fel a rendőrség részére. 
 
Bere Károly polgármester: Köszönjük a rendőrség nevében. A további részvétel 
alól felmentem a Bt. képviselőit. 
 
Süveges Róbert és Novák Imre elköszön és elhagyja a termet. 
 

Negyedik napirend 
 
        Integrált városfejlesztési stratégiai tervkészítés szükségességének 

vizsgálata és a megrendelésről döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István műszaki csoportvezető 

 
Bere Károly polgármester: Az integrált városfejlesztési stratégiai terv szükséges 
a különböző pályázatokhoz. Az a kérdés, hogy foglalkozzunk-e ebben az évben 
vele. A határozati javaslat nem jó, mert nem tárgyaltam még le, hogy kitől 
rendeljük meg és mennyiért. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság ülésén 
módosítottuk a határozati javaslatot. Átadom a szót Konc Imrének a bizottság 
elnökének. 
 
Koncz Imre képviselő Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Már 
Egerben bővebben hallhattunk erről. Ez a terv kijelölné azokat a területeket a 
városban ahol támogatással, vagy anélkül lehet fejlesztéseket végrehajtani. Az 
anyagban szerepel, hogy az Unió részéről elvárás a város-rehabilitációknak a 
támogatása, bár ilyen pályázat az elkövetkezendő évben biztos nem lesz kiírva, 
így akár el is maradhatna ez merült fel a bizottsági ülésen, illetve 
megcsinálhatnánk magunk is. Ha még is elkészül, akkor olyan legyen, hogy az 
építési tervek alapjául is szolgáljon. Az bizottság az alábbi módosított határozati 
javaslatot egyhangúlag fogadta el: A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester urat, hogy kezdjen tárgyalásokat a terv tartalmáról, a bekerülési 
költségéről és utána kerüljön vissza a képviselő-testület elé az anyag.  
 
Bere Károly polgármester: Azt támogatom, hogy a településrendezési terv 
alapjául szolgálna ez a terv. Szeretném, ha minél több mindent meg tudnánk 
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tervezni, olyan szinten, hogy pályázat beadása ezek alapján könnyebb lenne. 
Meg kell vizsgálni, hogy mely pályázatoknál lehetne előkészítésként ezt 
elkészíteni. (Köszöntöm Both Imre újságíró urat, aki most érkezett meg.) 
Vitára bocsátom az előterjesztést.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Egyetértek az integrált városfejlesztési 
stratégiai  terv szükségességével, de hogy legolcsóbb legyen nem lehetne 
pályázatot kiírni rá? Hátha többen jelentkeznének és az olcsóbbat választanánk. 
 
Bere Károly polgármester: Minden megrendelésről a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság dönt. Ha eljutunk odáig, hogy mit tartalmazzon és milyen 
összegű lehet, akkor küldhetünk ajánlatot olyan cégeknek, akik ezzel 
foglalkoznak és a legkedvezőbbet választjuk.  
 
Szabó László képviselő: Ez egy hosszú távú terv, ami meghatározhatná a város 
fejlődésének az irányát. A költségvetésben magas összeg szerepel, ami soknak 
tűnik, de ha ez a terv gerince lehet a fejlődésnek, segítséget ad a jövőben, akkor 
megéri. Főleg, ha polgármester úr ebből meg tud takarítani. 
 
Bere Károly polgármester: Ha az alapján a felmérés alapján rendeljük meg, amit 
a műszaki csoport végzett, akkor a fejlesztésre fordítandó pénz felét elköltjük 
egy tervcsomagra. Körül fogom járni, hogy a legolcsóbban és a 
leghatékonyabban tudjuk a tervet elkészíteni.  
 
Bere Katalin képviselő: A már meglévő alapokat tartsa meg és építse be aki 
készíti majd az új terveket, mert azok az elképzelések sok ember véleményét 
tükrözik, egy nagy munka eredménye volt, kár lenne, ha elveszne.  
 
Bere Károly polgármester: Meglepő lenne, ha más javaslatok lennének, mint 
amit évek alatt elkészítettünk. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Tudom készült már néhány éve terv, valamint 
van városmenedzser az önkormányzatnál. Amikor összeáll ez a struktúra nem 
lehetne házon belül megoldani? Vannak olyan önkormányzatok, akik saját 
maguk készítették el. E nélkül nem lehet uniós pályázatot beadni. 
 
Bere Károly polgármester: Nekem is az a véleményem, hogy jobb lenne ha 
házon belül meg tudnánk oldani, csak a műszaki csoport most nagyon le van 
terhelve a szennyvízberuházás kapcsán és nincs rá idejük. Ezért gondoltam 
külsőssel, vagy ha nem most csináljuk meg, akkor másfél év alatt elkészülhet 
házon belül is.  
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Koncz Imre képviselő: Nem sürget bennünket semmi, mert amihez nekünk 
kellene, azok az uniós pályázatok biztos nem lesznek kiírva. A 
városrehabilitációk, amik ki voltak írva az utóbbi években, nem fogunk pénzt 
kapni, az biztos.  
 
Vida Imre képviselő: A másfél év lehet olcsóbb lenne, de sokba kerülhet 
hosszútávon. Egy nyertes pályázat esetén elszámolható, akármennyi is az 
összeg. Uniós pénzből ha sikerülne 80-85-90 %-os  támogatottságú pályázatot 
nyerni abban el lehetne számolni. Egymillió forintból 100 ezer forintos 
önköltségünk van, 10 millióból 1 millió önköltségünk lenne. Fontos lenne, hogy 
minél előbb meglegyen, és az elképzeléseinket, ami a költségvetésben szerepel, 
meg tudjuk valósítani. Inkább áldozzunk rá pénzt és törekedjünk arra, hogy 
pályázatban el tudjuk számolni és fejlesztés legyen ebből.  
 
Bere Károly polgármester: Egyetértek Vida Imre képviselő társammal, hogy az 
lenne a legjobb és leghatékonyabb, ha külső céggel el tudjuk készíttetni és el is 
tudjuk számolni.  
Mivel nincs több kérdés, vélemény, szavaztatom a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság javaslatát, hogy hatalmazzon fel a képviselő-testület, hogy 
alaposabban járjam körbe. Aki egyetért vele kérem kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
18/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bere 
Károly polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az integrált 
városfejlesztési stratégiai tervkészítés tartalmáról, a bekerülési költségéről. 
 
A soron következő testületi ülésen a tárgyalás sikerességéről tájékoztassa a 
képviselő-testületet.  
 
Határidő: 2011. február 17. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Ötödik napirend 
 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat új honlapjának 
elkészítéséhez 
Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester 
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Ibrányi Éva alpolgármester: A bizottsági ülésen alaposan kitárgyaltuk a 
napirendet, nincs kiegészítsem. A lakosság felé tájékoztatásul elmondom, hogy 
igényként merült fel egy új honlap elkészítése, ami XXI. századi, dinamikus, 
…(1 kazetta vége) A város érdeke a turizmus fejlesztése, ezért fontos, hogy a 
honlapunk azt sugározza, hogy érdemes Füzesgyarmatra látogatni, de a 
lakosságnak is segít az ügyintézésben, valamint tájékoztatja a városban 
történtekről.  
Egy olyan terv készült el, ami nagyon jól kezelhető, felhasználóbarát. Nagy 
segítségemre volt Kovács Endre a polgármesteri hivatal rendszergazdája, akinek 
ezúton köszönöm meg a munkáját. Nekem megvolt az elképzelésem, hogy 
milyennek kellene lenni a honlapnak, nagyok sok honlapot megnéztem és így 
állt össze bennem a kép, hogy milyen lehetne az amit könnyen lehetne kezelni, 
de még is sok információt nyújtana, amivel ki tudnánk tűnni a térségből. Ezek 
alapján én csináltam egy kezdetleges honlaptervet és Kovács Endre ez alapján 
egy nagyon professzionális anyagot készített el, amit köszönök neki. A szakmai 
részéről ő fog majd tájékoztatást adni, ha lesz kérdés. 
 
Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Hosszasan tárgyaltuk és 4 igen és 1 tartózkodás mellett a bizottság 
javasolja elfogadásra.  
 
Bere Károly polgármester: Két dologról kell tárgyalnunk, az új honlapról, mivel 
az előző testületi ülésen eldöntöttük, hogy új honlapot kell szerkeszteni, a másik 
hogy pályázatot írunk ki a szerkesztésre. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A legutóbbi testületi ülésen az volt a szándék, hogy 
a szellemi terméket megvásárolnák és utána  mi szeretnénk üzemeltetni. Így az 
önkormányzatnak kevesebb pénzébe kerülne, és az informatikusunk tudná 
működtetni, csak jól meg kell csinálni. Szeretném, ha a pályázat kiírásra 
kerülne. 
 
Suchné Szabó Edit képviselő: Fontos a honlap megújulása, csak a bizottsági 
ülésen kiderült, hogy van egy érvényes szerződésünk a honlap karbantartására, 
ami kicsit inkorrekt volt és ezt helyre kell rakni az önkormányzatnak, hogy 
hogyan képzeljük a pályázat kiírását. A forrás honnan lesz biztosítva, beépült a 
költségvetésbe? A bizottsági ülésen a struktúrát jónak tartottuk, csak arra nem 
kaptunk választ, hogy mennyibe kerülhet, mert felmerült, hogy ez lehet 
többmilliós nagyságrendű.  
 



 19

Bere Károly polgármester: Itt van az ülésen Pál Csaba, aki üzemelteti jelenleg a 
honlapot. A korábbi testületi ülésen arról volt szó, hogy új honlapot, új dizájnt 
szeretnénk, ezzel volt az alpolgármester úr megbízva és ezt terjesztette elő a mai 
ülésen. Annyi előnye van a mostani üzemeltetőnek, hogy ő több információval 
rendelkezik, mint mások, akik esetleg pályázni fognak.  
 
Kovács Endre rendszergazda: Annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy 
Szeghalom honlapja struktúrájában, méretében, webtechnológiában kb. azonos 
azzal, amit mi tervezünk. Megkérdeztem dr.Oláh Ernő címzetes főjegyző urat és 
250.000,-Ft-ért csinálták és utólagos kiadásuk nincs, mert olyan technológiára 
épült a weboldal, hogy egy tartalommenedzseri rendszer segítségével ők karban 
tudják tartani.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen még 
nem tudtunk árat, illetve, hogy be van-e tervezve a költségvetésben? 
 
Bere Károly polgármester: A következő testületi ülésen már be tudjuk tervezni, 
amikor már tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. Ha ennyibe fog kerülni, akkor 
meg fogjuk találnia forrását.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Egyetértettünk a bizottsági ülésen a honlap 
megújulásával és a pályázat kiírásával, nem is a szakmai oldalával van baj, 
hanem az emberivel. Még ha nincs is érvényes szerződés, akkor is a jelenlegi 
üzemeltetőt be kellett volna vonni, hogy tudjon róla. Máskor körültekintőbben 
kellene eljárni a hasonló esetekben. A tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy 
nem zárja ki semmi, hogy a korábbi üzemeltető, Pál Csaba részt vegyen a 
pályázatban.  
 
Szabó László képviselő: A költségekkel kapcsolatban én is érdeklődtem. Ez egy 
olyan műfaj, ami sokféle és összetett tehet, illetve értékében is más lehet. 
Mindenkinek más az ízlése, más tetszik, más dolgot talál jónak egy weblap 
megtekintésekor. A fontos az, hogy funkcionálisan tudjon szolgáltatni azoknak, 
akik használják, mert úgyis az lesz, hogy egy részének tetszik, a másiknak nem.  
Egy Békés megyei nagy cég honlapját hasonlítottuk össze, annál a cégnél a 
kétszerese volt az összeg, de nem lehet összehasonlítani, mert sokat számít, 
hogy mit szeretnénk, mert egy-egy kapcsolati tényező akár 10 ezrekkel is 
növelheti a költségeket. A 250.000,- és az 500.000,-Ft-ot között vegyünk példát, 
mert az lehet teljesebb és a kettő között lehet ami számunkra megfelelne.  
 
Kovács Endre informatikus: A 250.000,-Ft-ot úgy vettem, hogy nem milliós 
nagyságrendekben gondolkodunk, hanem 500-600 ezer forintig. Kb. ez az a 
intervallum, amibe ez kerülni fog.  
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Szabó László képviselő: Vannak olyan honlapok, ami kisebbnek néznek ki, de 
mégis nagy értéket képviselnek, mert olyan területek vannak a fülek mögött, 
amit a laikusok nem látnak, hogy mennyi munkával jár mire elkészül. Ha 
beadják a pályázatokat, akkor tudjuk meg, hogy milyen értéket képvisel. 
 
Koncz Imre képviselő: A saját médiánkkal sincs szerencsénk, mert az Amondó 
is úgy indult, hogy XXI. századi, meg színes lesz, de arról nem volt szó, hogy 
negyedakkora méretben lesz, hatodakkora betűkkel. Bízom benne, hogy ez 
jobban fog sikerülni. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Mi is láttuk, hogy ez nem jó formátum és a mostani 
szám már az A/4-es formátumban jelent meg. Eredetileg is arról volt szó, hogy 
színes fejléccel és fekete-fehér formátumban jelenik meg az Amondó. 
Megpróbáltunk egy szebbet kihozni, ennek már újság kinézete van. Elismerem, 
hogy az nem volt szerencsés formátum. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Sajnos a helyesírási hibák még mindig 
hemzsegnek benne, ezt magyartanárok állapították meg, erre még oda kellene 
figyelni. A nyomdában nem ellenőrzi a számítógépes rendszer? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Sajnos, még amikor ötödjére visszaküldik akkor is 
találunk benne elütést, helyesírási hibát. Aki dolgozik monitoron tudja, hogy 
elkerülhetetlen egy elütés, elírás. Én is találtam benne még most is, de nem 
hemzseg a helyesírási hibáktól, kettőt találtam benne.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Sok van benne, a magyartanárok 
összegyűjtik majd a hibákat, mert nem elütésről van szó, pl. a dátumok nem 
helyesen vannak írva, mert azt, hogy „1-jén” nem helyesen van az újságban. 
Erre oda kellene figyelni.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Igyekszünk odafigyelni. 
 
Bere Károly polgármester: Előző években nem volt ilyen kritika az Amondóval 
kapcsolatban, annál azért jobban sikerült a mostani újság, több információ van 
benn. Térjünk vissza az eredeti napirendhez. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Van egy érvényes szerződés az 
üzemeltetésre. Pál Csaba nem lett megkeresve, nem lett tájékoztatva, szeretném 
ha ezt a hibát korrigálnánk emberileg.  
 
Bere Károly polgármester: Pál Csabával már háromszor tárgyaltam, a héten 
személyesen is egyeztettünk, hogy egy új honlapot szeretnénk készíteni.  Eddig 
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nem kérdeztük meg, hiszen egy belső egyeztetés folyt és most jutottunk el odáig, 
hogy mit szeretnénk megvalósítani. Megadom a szót Pál Csabának. 
 
Pál Csaba vállalkozó: A füzesgyarmati weboldallal kapcsolatban határozatlan 
idejű szerződésem van a hivatallal, közel két éve. A megbízás arra szól, hogy a 
város honlapját új arculattal, új szerkezeti kialakítással készítsem el és utána az 
aktualizálást, a fényképgalériát, a folyamatos karbantartást végezzem. Amikor 
megkerestem a hivatalt ezzel kapcsolatban és felajánlottam a segítségemet, 
bemutattam egy kész weblap-tervet az akkori polgármesternek, aki ezt elfogadta 
és a régi weblap le lett cserélve az általam készítettel. Felajánlottam, hogy 
hivatali üzemeltetésben maradhat. A szerződést azért készítettük, hogy a hivatal 
a különböző médiákban az édesapám által készített fényképeket felhasználta 
már korábban is, és a weboldalnál elvállaltuk, hogy a rendezvényeken készült 
fényképek felkerülnek a weblapra. Ezért került szerződésbe foglalva, hogy én 
tartom karban a weblapot. Úgy gondolom a munkámat az elvárásnak 
megfelelően végzem, kritikát, észrevételt a két év alatt nem kaptam. Amikor a 
hivatali rendszergazdától megkapom a leveleket igyekszem azonnal feltenni, de 
ha ez nem  megoldható, akkor azt mindig jeleztem neki, hogy másnapra tolódik 
a feladat. Elég sok munka van a weblapban, de örülök, hogy füzesgyarmatiként 
tehettem ennyit a városért, ahová visszajöttem lakni. Rosszul érintett, amikor a 
TV-ből értesültem arról, hogy a képviselő-testület tárgyalja az új weblap 
készítését. Ekkor megkerestem alpolgármester asszonyt, aki elmondta, hogy új 
pályázat készül, amit a képviselő-testület tárgyalni fog. Ez meglepő volt 
számomra, mert amíg a határozatlan idejű szerződésemmel  képes vagyok arra, 
hogy ellássam a feladatot, és a két éve végzett munkáért nem akartam nagyobb 
juttatást kapni, sőt elmondtam azt is, hogy ha az önkormányzat olyan anyagi 
helyzetben van, akkor kész vagyok tárgyalni arról, hogy még ennél is kedvezőbb 
áron ezt a munkát elvégezzem. Rákérdeztem alpolgármester asszonynál, hogy 
mi a baj a honlappal, miért kell új pályázatot kiírni, mivel eddig nem jelezte 
senki, hogy baj van vele. Azonnal felajánlottam a segítségemet arculati 
elemekben, szerkezeti elemekben. A kifogás az volt, hogy a weblap statikus, 
mint sok más önkormányzatnál is. De jelenleg már nem az, mivel hétvégén több 
olyan módosítást hajtottam végre, ami az önkormányzatnak pénzébe nem került. 
Ha lehetőségem van rá, máskor is szívesen megteszem ami a város érdekét 
szolgálja. Jelenleg szerintem a szeghalmi weblappal is összehasonlítható, ill. 
több olyan település weblapjával, ahol turizmussal foglalkoznak, mint Siófok, 
Hajdúszoboszló. Azok az elemek, ami dinamikusságra utalhat, azokat 
megtettem, akadálymentesített a weblap, növelhető a betűméret. Természetesen 
még lehet rajta javítani, kapott egy animál flesh fejlécet. Úgy gondolom, a 
feladatot, amit kaptam az önkormányzattól elláttam, ha az ötleteimet valaki 
megkérdezte volna, akkor ezeket már el tudtam volna mondani, persze én is 
jelentkezhettem volna vele. Ha olyan elvárások elé kerültem volna, aminek nem 
tudok megfelelni, akkor megoldottuk volna, nem ragaszkodtam volna 
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mindenképpen az üzemeltetéshez és ahhoz, hogy a további fejlesztéseket én 
végezem el. Amíg a tudásom alkalmas erre, úgy gondolom alkalmas a későbbi 
fejlesztésekre is, ezért állok az önkormányzat rendelkezésére. 
  
Bere Károly polgármester: Üzemeltetőként van itt Csaba, de a napirend a 
honlaptervezésről szól és úgy gondolom több füzesgyarmati vállalkozót meg 
kell kérdezni ez ügyben. Lehet akkor történt a hiba, amikor két éve a 
polgármester úr, vagy a testület nem kérdezett meg másokat is. Most úgy 
gondoltam, hogy demokratikusan kell eldönteni, ezért került most a képviselő-
testület elé az előző testületi ülés után, amikor Molnár László megkeresett 
bennünket ebben az ügyben.  
 
Botlik Tiborné jegyző: Nem követett el senki hibát. Eddig az történt, hogy az 
elmúlt testületi ülésen előterjesztettünk egy ajánlatot, amit egy helyi vállalkozó 
adott be honlapkészítésre. A testület megtárgyalta, de nem hozott döntést az 
ajánlattal kapcsolatban. Megállapította, hogy van honlapunk, meg vagyunk vele 
elégedve, de lehetne más arculat, más formátum, és a felmerült igényeket nem 
tudja már betölteni, nem felel meg az elvárásoknak. Az a döntés született, hogy 
új kellene és készítsük el, hogy milyen igények vannak és ez alapján készüljön 
javaslat és több vállalkozónak is adjunk lehetőséget pályázati kiírással, hogy 
tegyen ajánlatot. Az elmúlt ülésen nem volt olyan döntés, ami alapján az 
érvényben lévő szerződést fel kellett volna mondani, így nem volt a jelenlegi 
üzemeltetővel miről tárgyalni. A szerződés él, a honlapunknak működni kell, a 
változásról nem hozott döntést a képviselő-testület. Ha most kiírja a pályázatot 
az új honlap készítésre, akkor kell tárgyalni az üzemeltetővel a szerződésről.  
 
Szabó László képviselő: A tervezett új honlapot is karban lehetne tartani a 
jelenlegi szerződés alapján. Arról most nem volt még szó, hogy ki fogja 
karbantartani, arra van egy szerződés.  
 
Bere Károly polgármester: Egymás mellett beszélünk el szerintem is, mert nem 
arról van szó, hogy a mai nappal kidobjuk a Pál Csaba által szerkesztett honlapot 
és nem lesz semmi és ha meglesz, hogy ki nyeri a pályázatot új szerződést 
kötünk valakivel. Parttalan is a vita, ezért szavazásra bocsátom a határozati 
javaslatot. Még egyszer megadom Pál Csabának a szót. 
 
Pál Csaba vállalkozó: Ha kezdettől fogva megkapom ezt a tájékoztatást, ami 
most elhangzott, akkor tudtam volna, hogy miről van szó. Ha ezt már korábban 
tudom, akkor lehet nem is vagyok most itt. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Én elmondtam, hogy egyenlő esélyekkel indul 
mindenki a pályázaton, és nem vagy kizárva.  
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Pál Csaba: Én úgy gondoltam, hogy rendben, hogy kiírnak új weblapra 
pályázatot, de ha van egy szerződésem, akkor miért ne próbálhatnám meg én is. 
Kaphattam volna egy határidőt, hogy mikorra mutassak valamit és ha az nem 
felel meg, akkor jogos az új pályázat. 
 
Bere Károly polgármester: Két határozati javaslatot szavaztatok. Aki egyetért 
azzal, hogy készítsünk új honlapot az elkészült szakmai anyag alapján, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.  
 

H A T Á R O Z A T  
19/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város honlapjának 
megújítása céljából előterjesztett szakmai javaslatot elfogadja.  
 
 

Bere Károly polgármester: Másik határozati javaslatom, hogy új pályázatot 
írjunk ki a honlap készítésre…. 
 
Koncz Imre képviselő: Most hangzott el egy ajánlat. 
 
Bere Károly polgármester: Ő is meg fogja kapni a lehetőséget. Meglátjuk, 
melyik kap többséget és ez alapján tárgyalunk tovább erről a kérdésről.  
Az új honlap készítésére írjunk ki pályázatot és 60 napon belül lehessen beadni. 
Aki támogatja, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 
6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elfogadta, hogy pályázat kerüljön kiírásra 
új honlap készítésre. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
20/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Füzesgyarmat város új honlapjának elkészítésére. 
 
Megbízza Ibrányi Éva alpolgármester asszonyt, hogy a pályázat kiírásáról  
–  a szakmai anyag figyelembevételével – gondoskodjon. 
 
Felelős: Ibrányi Éva alpolgármester 
Határidő: 2011. február 15. 
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Bere Katalin képviselő: A felhívásban legyen benne, hogy milyen összegben 
várjuk a pályázatokat. 
 
Bere Károly polgármester: Az 500.000,-Ft-ot? De nem szoktunk pályázatba 
összeget beírni. 
 
Szabó László képviselő: Nem szabad összeget meghatározni, mert akkor 
annyiban fogja megszabni. 
 
Bere Katalin képviselő: Akkor a pályázó írja bele a pályázatba. 
 
Bere Károly polgármester: Természetesen. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Nincs döntési kényszer és ha olyan árak érkeznek, akkor 
új pályázatot lehet kiírni.  
 
Bere Károly polgármester: A Kastélypark fürdő intézményvezetői állására 
beérkezett pályázatokat zárt ülésen tárgyaljuk, így a 6. napirend a bejelentések. 
 

Hatodik napirend 
 
Bejelentések 
 

1. Dr.Jánky Béla kérelme 
 
Bere Károly polgármester: Dr.Jánky Béla vállalja továbbra is a nőgyógyászati 
szakrendelést, csak kéri a szerződésben megállapított díját 5.000,-Ft-tal 
megemelni.  
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Nem kötelező 
feladat, de a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a kérelem 
elfogadását.  
Van-e még más javaslat? Mivel nincs, aki támogatja a kérelmet, kézfelnyújtással 
jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem 
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
21/2011. (I. 27.)Kt. hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a füzesgyarmati 
lakosok részére végzett ingyenes nőgyógyászati szakrendelés 
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finanszírozásához – 2011. január 1-től – bruttó 45.000,-Ft-ot biztosít a 
feladatot ellátó dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász szakorvos részére.  
 
A támogatást a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 287/2009. (XI. 26.)Kt. számú és 
módosítja a 192/2004. (XI. 25.)Kt. számú határozatát.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően, módosítsa a 
feladat ellátására dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász szakorvossal kötött 
vállalkozói szerződést. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
2. bejelentés: Ibrányi Éva alpolgármester és Kovács Gábor bizottsági tag 
kérelme 
 
Bere Károly polgármester: Ibrányi Éva alpolgármester asszony tiszteletdíja 
bizonyos részéről Kovács Gábor bizottsági tag az egész tiszteletdíjáról le kíván 
mondani, hogy ezzel az összeggel civil szervezetet támogassanak. Az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatban szerepel, hogy milyen módon 
lehet megoldani. Minden év januárjában megtárgyaljuk majd, mert könyvelés 
szempontjából így megfelelő. Van-e még más képviselőnek is ilyen felajánlása, 
hogy céltartalékba helyezzünk valamennyi összeget és utána utaljuk át a 
megfelelő civil szervezetnek.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Így nem tartom ezt jónak, mert korlátozza 
azt, hogy kit lehet támogatni belőle, ezért nem éltem ezzel a jogommal. 
Alpolgármester asszony már mondta, hogy a református egyháznak ajánlja fel, 
Kovács Gábor a Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesületnek. Én napi szinten 
próbálom megoldani, mint eddig, hogy segítsek a rászorultaknak. Ez a megoldás 
abban az esetben jó, ha konkrét szervezet van, akit támogatni szeretnének, mint 
az Éva és a Gábor esetében. 
 
Bere Károly polgármester: Nem tudtunk jobb jogi megoldást kitalálni. Így a 
szuperbruttó összegét tudja felajánlani és a civil szervezet több pénzt kap, ha 
valaki a nettó összeget ajánlja fel az már jóval kevesebb.  
Mivel nincs több hozzászólás aki egyetért az I. számú határozati javaslattal  
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
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H A T Á R O Z A T  
22/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ibrányi Éva  
alpolgármester tiszteletdíját –  kérelmére  –  5 %-kal csökkenti és 2011. január 1-
től a mandátuma fennállásáig, illetve a felajánlás visszavonásáig, 142.500,-Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az így keletkezett megtakarítást, mely évente 114.300,-Ft, 
egyház, civil- és gyermekszervezetek többlettámogatására elfogadja és a 
céltartalékba helyezi.  
 
A céltartalék felhasználásáról a polgármester dönt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj csökkentése ügyében, valamint a 
keletkezett megtakarítás évente történő céltartalékba helyezéséről és 
felhasználásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért az II. számú határozati javaslattal  
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
23/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Gábor oktatási, 
kulturális, turisztikai és sportbizottság tag tiszteletdíjáról történő lemondását – 
2011. január 1-től, mandátuma fennállásáig, illetve a felajánlás visszavonásáig 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület az így keletkezett megtakarítást, mely évente 411.480,-Ft, 
egyház, civil- és gyermekszervezetek többlettámogatására elfogadja és a 
céltartalékba helyezi.  
 
A céltartalék felhasználásáról a polgármester dönt. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj megszűnése ügyében, valamint a 
keletkezett megtakarítás évente történő céltartalékba helyezéséről és 
felhasználásáról gondoskodjon.  
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
3. bejelentés: Központi Óvoda üzemeltetésével kapcsolatos panasz 
 
Bere Károly polgármester: Székelyné dr.Rudner Bernadett gyermekorvos az új 
óvoda épületében akusztikai és penészesedési problémára hívta fel a figyelmet. 
Átadom a szót Csák István műszaki csoportvezetőnek. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: A tájékoztatóban néhány dolgot már 
leírtunk, de azóta volt egy szakmai megbeszélés, ahol megtárgyaltuk a panasz 
jogosságát.  
A penészedést a sűrűbb szellőztetés úgy néz ki megoldja. Az akusztikával 
kapcsolatban nem tudjuk vitatni a felvetés jogosságát, mert nincs olyan 
szakértőnk, aki ezt el tudta volna bírálni, ezért szakértőt kértünk fel, aki meg 
tudja mondani azt is, hogy hogyan tudjuk a problémát megoldani. 150-200 ezer 
forintért végzi el a méréseket és mond szakvéleményt. 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság csak 
tárgyalt róla, de döntést nem hoztak, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnökének adom meg a szót. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottsági ülésen már elmondta alpolgármester asszony, hogy a 
penészedést úgy néz ki, hogy meg lehet szüntetni, de az akusztikával 
kapcsolatos problémát szakembernek kell megvizsgálni. A bizottság egyetértett 
vele, hogy kérjünk fel szakértőt és a garanciális időn belül oldják meg ezt a 
problémát.  
 
Bere Károly polgármester: Mikor megkaptam ezt a levelet, haladéktalanul 
intézkedtem, hogy a tervezővel és a kivitelezővel megoldást találjunk erre a 
problémára. A penészedés a magas páratartalom miatt alakult ki, ezért ez 
megoldódik a sűrűbb szellőztetéssel. Az akusztikával kapcsolatos problémát 
pedig a garanciális javításra  elkülönített 10 milliós összegből kell megoldani. 
Az építő jelezhette volna, hogy ilyen problémák lehetnek. 
 
Szabó László képviselő: Korábban foglalkoztam akusztikával és hanghatásokkal 
ezért úgy gondolom, hogy lehet tervezési hiba miatt alakult ki ez a helyzet. Az 
anyag tér hatása és nem megfelelő összeillesztése nagy problémát jelenthet, mert 
van hangszennyezés is és nem biztos, hogy a nagy hangerő okozza a problémát, 
hanem a folyamatos terhelés. Mindenképpen a garanciális időn belül ezt meg 



 28

kell oldani, nem lenne szerencsés a gyerekeket kitenni annak, hogy 
hallássérültek legyenek e miatt. Ha az előírt anyagokat használták, akkor lehet 
tervezési hiba is. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Azt javaslom, hogy írjunk egy felszólító 
levelet a tervezőnek és a kivitelezőnek, amiben leírjuk, hogy mi a panasz és 
bizonyítsák ők, hogy az épületben ilyen jellegű problémák nem lehetnek. Akkor 
nem nekünk kell szakértőt fogadni. Ha olyan az eredmény, hogy cáfolják ezt a 
tényt, akkor majd ráérünk mi szakértőt fogadni, hogy bizonyítsuk az igazunkat.  
 
Bere Károly polgármester: Az ötlet jó, csak lehet így elhúzódik a probléma 
megoldása. De mindenképpen a garanciális alapból kell a javítást megoldani.  
 
Koncz Imre képviselő: Csak nem felszólító levéllel kellene kezdeni, hanem 
barátságos hangnemben megbeszélni velük, mivel kötelezni nem lehet őket, ha 
jogi útra tereljük, az elhúzódik. Ráadásul ez egy olyan dolog, hogy a szakértők 
sem fognak egységesen állást foglalni.  
 
Bere Károly polgármester: Majd meglátjuk, hogy mi lesz a tárgyaláson, de a célt 
el kell érni. 
Van-e még hozzászólás? Az a határozati javaslat, hogy oldjuk meg a problémát 
és a garanciális alap terhére. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R O Z A T  
24/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere Károly 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Központi Óvoda tervezőjével és 
kivitelezőjével az óvodában felmerülő akusztikai probléma megoldásával 
kapcsolatban, és tájékoztassa a tárgyaló feleket, hogy a költségeket a garanciális 
alapból kell finanszírozni. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 

 
 
4. bejelentés: A DAREH taggyűlésében való képviseletről határozathozatal 
 
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyaltunk már a Dél-kelet 
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás való delegálásról. A taggyűlésben elsősorban a 
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polgármester képviseli a települést, utána az alpolgármester, de mindkettőjük 
akadályoztatása esetén is biztosítani kell a képviseletet. Bizottsági ülésen nem 
volt szó róla, most javaslom Szabó László képviselő urat, hogy mindkettőnk 
akadályoztatása esetén ő képviselje Füzesgyarmatot. Van-e más javaslat? Csak 
képviselő lehet a helyettesítő. Eddig a műszakról jártak az ülésekre, de szavazati 
joggal nem rendelkezik. Mivel nincs más javaslat, megkérdezem, hogy Szabó 
László képviselő úr elfogadja-e a felkérést? 
 
Szabó László képviselő: Elfogadom, köszönöm a megbízást. 
 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 
 

HA T Á R O Z A T  
25/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bere 
Károly polgármestert, hogy a Dél-kelet Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Taggyűlésében az önkormányzatot képviselje. 
 
Akadályoztatása esetén – helyettesítésére – Ibrányi Éva alpolgármestert 
hatalmazza fel. 
 
Mindkettőjük akadályoztatása esetében Szabó László, az önkormányzat 
képviselő-testületének tagja – megbízó felhatalmazói levél birtokában – 
képviselje a települést a DAREH Taggyűlésében.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy értesítse a  Társulást a 
képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

5. sz. bejelentés:  
 
Bere Károly polgármester: Most osztottuk ki az előterjesztést, ami a decemberi 
kistérségi ülésen vetődött fel, hogy érdemes lenne a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Programra pályázatot benyújtani. Egy 
pályázatíró céggel felvettem a kapcsolatot. Ez egy fontos pályázat lenne, mert 
megteremtődne Magyarország és Nagyvárad között a vasúti összeköttetés 
lehetőségét Gyomaendrőd, Körösnagyharsányon keresztül. Több fejezete is van 
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a pályázatnak, az egyik az üzletember találkozó, üzleti kapcsolatok építése. 
Ezzel a céggel azt a lehetőséget tártuk fel, hogy érdemes lenne 
Füzesgyarmatnak, mint a térség turisztikai központjának pályáznia, hátha lenne 
valamilyen lehetőség a romániai beutazók kapcsán elérni. Jó az ajánlata a 
pályázatíró cégnek, más kapcsolatok  révén ismerem a  P&Bert Management 
Conzultingot. A pályázatírásért nem kérnek pénzt, azt szeretnék, ha már eleve a 
pályázatba különböző dolgokba az ő nevükre beépítenénk, főleg a 
projektmenedzsment és az elszámolás kapcsán. A második oldalon van, hogy 
vezető partner lennének és saját erő lenne 1.4 millió forint, 5 %-os saját erővel 
lehet pályázni. A jelenlegi költségvetésünket nem is nagyon érintené, mert 200 
nap a pályázati elbírálás határideje, így áthúzódna jövő évre. A Kulturális 
Intézmények költségvetésébe be lehetne építeni, mert úgy írnánk meg a 
pályázatot, hogy saját erőből finanszírozzuk  rendezvényeket, kulturális 
találkozókat, valakinek a munkabérét be tudjuk építeni, ezért a költségvetést 
nem nagyon érintené. Azért szerepel Bors, mert ott van Nagyvárad mellett, egy 
kistelepülés, akik a tárgyalási időszakban a legkönnyebben elérhetőek voltak és 
a turisztikai célnak megfelelnek. 
 
Koncz Imre képviselő: Első ránézésre nem tiszta, mert azért nem kérnek pénz a 
pályázat megírásáért, hogy majd később fizetünk érte. Nem is biztos, hogy a 
feltételeket teljesíteni tudjuk. 3.000,-Ft-ot kér pályázatonként és utána mindent ő 
csinálna és nem tudunk pályázatot kiírni ezekre a feladatokra, ha így megkötjük. 
Biztos lesznek olyan pályázatok, amit pályáztatni kell, vagy külön közbeszerzés 
kell, ezért ez nem fear ajánlat. Nem tudom, hogy ki az aki ezt az ajánlatot tette, 
de neki biztos előnyös. 
 
Bere Károly polgármester: Ez egy ilyen cég, de most a pályázat megírása nem 
kerülne pénzbe és a pályázatból finanszíroznánk a további költségeket. 
 
Koncz Imre képviselő: De ha közbeszerzést kell kiírni egy pályázatra… most 
ezzel elkötelezzük magunkat, hogy ő bonyolít mindent, a közbeszerzési kiírást, 
lefolytatja a közbeszerzést, holott ez lehet törvényellenes. 
 
Bere Károly polgármester: Úgy gondoltam ezekből a feladatokból lenne nekik 
hasznuk, és a befektetett összeget vissza tudja kapni.  
 
Koncz Imre képviselő: Csak utána nem tudunk belőle kijönni, ha ez elfogadjuk. 
 
Bere Károly polgármester: De ez csak erre az egy pályázatra vonatkozik.  
 
Koncz Imre képviselő: De nem ez van leírva.  
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Bere Károly polgármester: A Koncz Imre képviselő úr által elmondattak alapján 
át fogjuk fogalmazni ami le van ide írva az előterjesztésbe. Ez a határozati 
javaslat minta a vasútfejlesztésre vonatkozott a kistérség részéről, mivel gyorsan 
kellett elkészíteni benne maradt több minden aminek nem kellett volna. De át 
fogjuk dolgozni, most csak arról döntsünk, hogy a pályázatot beadjuk, a többi 
részletet a februári testületi ülésen hagynánk jóvá….(1 kazetta B oldal vége) 
…. települést is bevonnánk a rendezvényekbe, de az anyagi előnye 
Füzesgyarmaton és Borson jelentkezne. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Zimándújfalu a testvérvárosunk ő nem 
lehetett, mert kistérségi… 
 
Bere Károly polgármester: Azért szerepel Bors, mert a turisztika kapcsán 
nekünk Nagyvárad felé kell menni, illetve Bors vette fel velünk a kapcsolatot a 
kistérségi projektbe, így velük gyorsan tudtunk tárgyalni. Zimándújfalut 
nehézkesebb és időigényesebb lett volna megkeresni és nincs olyan sok idő a 
pályázat elkészítésére. A héten lett kidolgozva a projektötlet. Azért van ilyen 
szintre előkészítve, mert ez egy maradék projekt, a másik kettő kistérségi szinten 
menne. Ott is lenne üzletember, informatikai fejlesztési dolog, illetve a vasúti 
összeköttetés megvalósulására fektetünk sok energiát.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Zimándújfaluval a jó kapcsolatot továbbra 
is ápolni fogjuk? 
 
Bere Károly polgármester: Természetesen, ez a pályázat azt nem befolyásolja.  
Azt javaslom, hogy most arról döntsünk, hogy beadjuk a pályázatot, elkezdjük 
a munkát és a pályázatíró céggel való szerződést, amikor készen van a pályázat 
és látszik ők mit fognak csinálni a programban, akkor visszahozom a képviselő-
testület elé. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag, a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

HA T Á R O Z A T  
26/2011. (I. 27.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
„Vállalkozáserősítő program a Körös-Sárréten, valamint Bors és 
térségében” c. projekt megvalósítására. 
A program a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Programra benyújtásra kerülő pályázatból kerül finanszírozásra.  
„PRIORITÁS TENGELY 2. Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a 
határmenti térségben; 
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BEAVATKOZÁSI TERÜLET 2.1. Határon átnyúló üzleti együttműködés 
támogatása 
TEVÉKENYSÉGI TERÜLET 2.1.2. Üzleti együttműködés támogatása 
A projekt Vezető Partnere: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
Projekt Partner: Bors település Önkormányzata 
 
Kért pályázati összeg: 28 millió forint (100 358 €) 
VP és a PP aránya: tervezett 50-50% 
VP-re eső pályázati rész: 14 000 000 Ft  (50 179 €) 
PP-re eső pályázati rész: 14 000 000 Ft  (50 179 €) 
VP saját forrás: 1,4 millió 5% (5 018€) 
PP saját forrás:  0,56 millió Ft  2 % (2 007€) 
VP állami támogatás: 2,8 millió (10%) (10 036€) 
PP állami támogatás: 3,64 millió (13%) (13 047€) 
 
Megbízza a polgármestert, hogy készíttesse el a pályázatot, majd a beadás 
előtt terjessze a soron következő képviselő-testület elé a pályázatíró céggel 
kötendő szerződés-tervezettel együtt. 
 
Határidő: 2011. február 17. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
Bere Károly polgármester: Ezzel a nyílt ülés napirendjeit megtárgyaltuk, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Sokan panaszkodnak, hogy sok a kóbor kutya a 
városban, nem tudtam megnyugtató választ adni rá, hogy milyen intézkedést 
fogunk hozni ennek a megszüntetésére. 
 
Bere Károly polgármester: Két hete folyamatosan érkeznek bejelentések a kóbor 
kutyákkal kapcsolatban. Az állatvédelmi törvényben előírtaknak megfelelően 
kell eljárnunk a befogásukkor. A kábító lövedékkel való befogás nagyon drága, 
ezért a hurkos megoldást kellene alkalmazni. A mai napon egy kutyát 
befogtunk, a törvényi kötelezettség idejéig a napközi konyháról kap ennivalót. A 
kábel-TV-n fogjuk hirdetni, ha ilyen kóbor ebet találunk, hogy jöjjön érte a 
gazdája. 
 
Fehér László aljegyző: Elkészült a kennel és tudjuk fogadni a kutyákat, amit 
befognak. A közterület-felügyelő meg fogja keresni a legközelebbi 
kutyamenhelyet – ami Békéscsabán és Orosházán van – hogy tudják-e fogadni a 
kutyákat, akinek nem lesz gazdája, hogy ne kelljen végső megoldásként az 
elaltatáshoz folyamodni.  



 33

 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A lakosság jelezte, hogy a Széchenyi utca 
30. szám előtt egy nagy lyuk van az aszfalton. Írásban kérték a javítását, mert 
nagyon balesetveszélyes, de még nem történt meg. Olyan jelzés is érkezett, hogy 
a bajomi híd előtt az utat nem jégmentesítik, az összefolyásnál két oldalt nagy 
árkok vannak tele vízzel, ami szintén balesetveszélyes. Kinek a feladata a 
jégmentesítés? Valamint az út minősége évek óta tarthatatlan, és ugyanez a 
helyzet Bucsa és Füzesgyarmat között. Várható-e a javításuk? 
 
Bere Károly polgármester: Gondolom a Széchenyi utcán meg tudjuk oldani a 
kátyút, mert az önkormányzati út. A bajomi és a bucsai úttal kapcsolatban már 
két levelet is írtunk polgármesterségem alatt, hogy tegyék rendbe, de arra 
hivatkoznak, hogy nincs rá pénz. Mindent el fogok követni annak érdekében, 
hogy sor kerüljön az utak felújítására. A belvízkárok kapcsán számítok rá, hogy 
helyre tudunk hozni több utat a belterületen.  
 
Csák István műszaki csoportvezető: A Széchenyi utcai kátyút jeleztük a 
közútkezelő felé, illetve még az Arany János utcán, a Klapka utcán és a Kossuth 
utcán is vannak kátyúk, amit javítani kellene. Szóban azt válaszolták, hogy a 
hideg idő miatt nem lehet tartós javítást végezni, ha javul az idő, akkor meg 
fogják csinálni. 
 
Bere Katalin képviselő: Bucsa felől a vasúti átjáró után nagyon balesetveszélyes 
az út. Már akkor voltak kátyúk amikor még jó idő volt, akkor kellett volna 
megcsinálni. 
 
Bere Károly polgármester: Meg kellene nézni a jogi lehetőségét, hogy azokat a 
belterületi utakat, amit a közútkezelő tart fent mi javíthatjuk-e? Legalább a 
kisebb kátyúkat akkor mi kijavítanánk,de a vasúti átjáróhoz biztos nem tudunk 
hozzányúlni. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A nehéz szociális helyzetben lévő 
gyermekes családok részére január 19-én vágótyúkok kerültek kiosztásra, 
természetbeni juttatásként. Ezúton köszönöm meg Hajdú Józsefnek és párjának 
az adományt, illetve a lebonyolításban a szociális csoport munkáját. 
 
Bere Károly polgármester: Megköszönöm én is Hajdú úrnak, hogy felajánlotta 
ezt az lehetőséget. A héten elkezdődött a tűzifa kivágása és a jövő héttől a 
szociálisan rászoruló családoknak fogunk belőle juttatni.  
 
Balázsi László unitárius püspök-helyettes: Február 13-án délelőtt az MTV1 és 
délután az MTV2 sugározza azt a műsort, amikor füzesgyarmati gyerekek 
farsangi műsorát láthatják a nézők. Ezúton köszönöm meg az önkormányzat 
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segítségét, hogy a kisbuszt a rendelkezésünkre bocsátották. Február 25-én van a 
kommunizmus áldozatainak emléknapja, de mi február 20-án tudjuk 
megünnepelni és az unitárius templomban emléktáblát avatunk városi ünnepség 
keretében. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  
 
Bere Károly polgármester: Zárt ülésen fogjuk tárgyalni a Kastélypark fürdő 
intézményvezetői állására beérkezett pályázatokat. Jelen van Vass Ignác, aki 
utoljára van jelen, mint fürdőigazgató és kérte, hogy szeretne elköszönni a 
testülettől. Megköszönöm neki a képviselő-testület nevében az eddigi munkáját, 
és jó egészséget kívánok neki a nyugdíjas években, mivel ebben a hónapban 
töltötte be a 62. életévét.  
 
Vass Ignác fürdővezető: Köszöntök minden jelenlévőt. 6 éve kerültem, szinte 
napra pontosan, a füzesgyarmati – akkor még – Strandfürdő élére. A 6 év alatt 
sok segítséget kaptam a képviselő-testülettől. Természetesen mint minden 
munkaterületen, itt sem volt minden tökéletes, volt akinek nem voltam 
szimpatikus. Viszont én a 6 év alatt sok ismerőst, barátot szereztem és jó 
emlékként fogom megőrizni az itt eltöltött időt. Akivel nem sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani azért volt, mert a munkám során nem egyezett a 
véleményünk. Büszke vagyok a 6 év alatt elért eredményekre, amiben része volt 
a képviselő-testületnek és az apparátusnak és természetesen a fürdő dolgozóinak 
is. Magyarországon szinte mindenhol ismerik a Kastélypark fürdőt és a határon 
túl is, hiszen sokan jönnek Erdélyből, német, svájci, holland vendégek is voltak 
már. Bízom benne, hogy a lendület nem törik meg a vezetőváltással. Szeretném, 
ha úgy gondolnának vissza rám, hogy nem hiábavaló volt ez a 6 év amit 
töltöttem. Köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy eredményes legyen 
ez a 6 év és a füzesgyarmatiaknak, hogy elfogadták azt, amit csináltam.  
 
Bere Károly polgármester: Még egyszer boldog nyugdíjas éveket kívánok. Ezzel 
a nyílt ülést bezárom. A következő testületi ülés a tervek szerint február 17-én, 
16 órakor lesz.  
 
 
 

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


