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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. február 17-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, 

 Szalai Zoltán r.alezredes, a szeghalmi Rendőrkapitányság 
vezetője, Bánfi Attila intézményvezető, Kovács Márton 
fürdővezető, Lévainé Homoki Éva igazgató, Szabó Lászlóné 
ESZI tagintézmény-vezetője, Balázsi László unitárius 
megbízott püspök, 

Jelen van még: Török Gergely KLAPI gazdaságvezetője. 
 

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné  
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Bere Károly polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket, megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes, Vida Imre képviselő úr hiányzik, de jelezte, hogy 
később fog érkezni.  
Az 5. napirendi pontot, a „Megújuló energiaforrás hasznosítási program 
lehetősége a füzesgyarmati önkormányzat közintézményeinél” a Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság javaslatára javaslom levenni napirendről és márciusban 
vagy egy bizottsági, vagy testületi ülésen tárgyalnánk meg, amikor az 
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ajánlattevő is itt lenne. Zárt ülésen javaslom megtárgyalni a napirendek közül a 
11. napirendet és az 5. és 6. bejelentést, az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján. 
Aki egyetért vele kérem kézfelnyújtással jelezze.  
Megállapítom,hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a zárt 
ülésre tett javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
43/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 17-
ei ülésén a meghívóban szereplő alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja, 
az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja alapján: 
 

       - Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására benyújtott pályázat 
elbírálása  

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

- Ingatlan megvásárlására ajánlattétel  
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
-  Ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása és bérleti díjának 

megállapítása  
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Aki az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja a 
napirendeket 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  
44/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 17-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./  A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 
11.)önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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3./  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./  Társadalmi szervezetek, egyházak és civil önszerveződések önkormányzati 

költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a felhasználásának 
szabályairól szóló szabályzat módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
5./ Adósságkezelési szolgáltatás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 

 
6./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az 

eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
7./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 

módosított 
5/1993. (VI. 25.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 

 
8./ Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló többszörösen 

módosított 3/1991. (IV. 16.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
9./ Az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
10./ Bejelentések 

1. Folyószámlahitel igénybevételéről döntés 
      Előadó: Bere Károly polgármester 
2. Román-Magyar Határmenti pályázathoz szerződéskötésről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 
3. Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 

4. Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Program keretén belül az 
aradi vízátvétellel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt a két ülés közötti 
tevékenységemről kiküldött anyaggal kapcsolatban kiemelném, hogy február 11-
én járt nálam Virág Mihály úr, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatója. Elmondta, hogy fel fogják újítani a biharnagybajomi utat, és a bucsai 
út egy-két szakaszán is valószínű felújítást fognak végezni. Most tárgyalnak róla 
a központi szervekkel, de nagyobb munkák várhatóak, mert több támogatást 
kaptak, mint az elmúlt években. Jelen van a rendőrkapitány úr az ülésen, de 
sajnos még technikai és jogi dolgokat kell elintézni, hogy át tudjuk adni a Bio 
Sales Bt. által nekik szánt laptopot. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A február 8-ai vízközmű közgyűlésen volt-
e szó az esetleges problémákról, személyi változásokról, erről szeretném, ha 
néhány mondatot mondana polgármester úr. 
 
Bere Károly polgármester: Nagyon nagy gond, hogy az elmúlt években nagyon 
sokan nem fizették a közműfejlesztési díjat. A novemberi intéző bizottsági 
ülésen kiderült, hogy 26 millió forintos kintlévőség van és úgy beszéltük meg 
Sári úrral, hogy ők megpróbálják behajtani, de sajnos ez nem járt sikerrel, mert a 
kintlévőség 36 millió forintra nőtt. Ha az állami támogatást is hozzászámoljuk, 
akkor már közel 50 millió forint a hiány. Ez azonnali intézkedést igényelt. A 
közgyűlésen ezért módosítottuk az alapszabályt. Ezek után igazgatót 
választottunk, aki csak a behajtásokkal foglalkozik, ez pedig Laskai András, akit 
a jelenlévő tagok egyhangúlag  megválasztottak. Szerződtettük dr.Nagy Gábor 
jogászt, akinek a lakástakarék-pénztárakkal kapcsolatban tapasztalata van. 
Kidolgozott egy olyan lehetőséget, hogy a jelenlegi tartozásokat nem kell 
azonnal megfizetni, hanem új lakástakarék-pénztár szerződést lehet kötni és havi 
3.000,-Ft-ot kell fizetni, ez 5 év alatt eléri azt az összeget, amit előzőleg elértek, 
akik fizetik a kezdetektől. Ez 6-700 lakost érint, akiknek ezt a lehetőséget 
felajánljuk. Nagyon fontos, hogy ebben eredményt érjük el, mert az OTP nem ad 
hitelt, ha továbbra sem fizetik a lakosok a hozzájárulást. Hétfőn voltunk az OTP-
nél tárgyalni és biztosítottak az együttműködésükről, mivel látják, hogy talán 
még időben elkezdtük ezt a rendszert, ami biztosíthatja, hogy stabilizáljuk a 
víziközmű társulás anyagi helyzetét és fel tudja venni a hitelt, amire ígérvényt 
kaptunk az OTP-től. A kezdeti tapasztalatok jók, Gábor jogilag tudja intézni, 
András pedig mindenkit ismer és el tudja érni, hogy bejöjjenek szerződést kötni 
azok, akik tartoznak. 
Ezek után rátérünk a napirendekre. 
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Napirendek tárgyalása 
 

Első napirend 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Bere Károly polgármester: A 287/2010. számú határozat határidejét javaslom 
meghosszabbítani, mert ilyen összegben megfelelő gépet nem tudtunk még 
beszerezni. Javaslom május 31-re módosítani a végrehajtás határidejét. A 
4/2011. számú határozat a Caminus Zrt.-vel kapcsolatos tárgyalásokról szól, a 
mai napon érkezett meg a Zrt. levele, hogy 5.900 ezer forinttal elszámolnának 
velünk. További levelezést fogunk velük folytatni, igyekszünk a legkedvezőbb 
részletfizetést kiharcolni. Kb. felét tudnánk megtakarítani az eddigi 
kiadásoknak. A 18/2011. számú határozat az integrált városfejlesztési stratégiai 
tervkészítésről szól. A tárgyalások elkezdődtek és a márciusi ülésen javaslatot 
fogok tenni a pályázattal egybekötött  megoldásra. 
 
Fehér László aljegyző: A 229/2010. számú határozat végrehajtásáról szóló 
jelentésben az utolsó sorban az „… előirányzatának 90 %-áig” szöveg után be 
kell illeszteni az „időarányosan” szót, mert a gazdálkodás 2011-ben 
időarányosan történhetett meg, erről szól a 25. pont. Kérem ezt eredeti 
előterjesztésként vegye figyelembe a képviselő-testület.  
 
Bere Károly polgármester: Kérem a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
elnökét, Koncz Imrét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen 
szavazattal, egy tartózkodással a napirendet elfogadásra javasolja.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A 8. oldalon a 243/2010. számú határozatot kérem 
módosítsa a képviselő-testület. Az Amondó szerkesztése átkerült a Kulturális 
Intézményektől a polgármesteri hivatalhoz és a lapot az önkormányzat 
képviselő-testülete adja ki. A képviselő-testület nem önálló költségvetési szerv, 
ezért javasolta a minisztérium hivatala, ahol nyilvántartják a helyi újságokat, 
hogy a polgármesteri hivatal legyen a kiadó. A felelős kiadó maradhat a jegyző, 
a felelős szerkesztő nem lehet polgármester, alpolgármester, hanem hivatali 
dolgozót javasol. Csák Emese személyi asszisztens intézi az Amondóval 
kapcsolatos tennivalókat, így őt javaslom felelős szerkesztőnek Ibrányi Éva 
alpolgármester asszony helyett. A szerkesztőség címénél a polgármesteri hivatal 
szót nem kell beírni. Tehát a határozatot a fentiek szerint módosítani kell a 
nyilvántartásba vételhez.  
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Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény kérem, hogy aki az 
elhangzottak szerint – a kiadó a polgármesteri hivatal lesz, a felelős szerkesztő 
Csák Emese –  a 243/2010. (XI. 25.)Kt. számú határozat módosításával egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal a határozat módosítását elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
45/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 243/2010. (XI. 
25.)Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
„A lapot kiadja:Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Felelős szerkesztő: Csák Emese személyi asszisztens 
A szerkesztőség címe: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző” 
 
A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a módosítás miatti szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
Határidő: 2011. február 28. 
 

 
Bere Károly polgármester: Aki egyetért vele, hogy a 287/2010. számú határozat 
végrehajtási határidejét módosítsuk 2011. május 31-re, kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a 
határozat végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosította. 
 

H A T Á R  O Z A T  
46/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 287/2010. (XII. 
16.)Kt. számú határozat végrehajtási határidejét 2011. május 31-re 
módosította. 
 

Bere Károly polgármester: Aki a módosításokkal együtt a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, 
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hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag,  a határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
47/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésre 
előterjesztett lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést – a 
módosításokkal együtt –  elfogadta. 
 
 

Második napirend 
 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 
11.)önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
Bere Károly polgármester: Ismét átadom a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen 
szóba került az iskolának a 16 millió forintos plusz támogatása, hogy mi célt 
szolgált. Eszközbeszerzésre és továbbképzésre lett költve az intézmény 
vezetőjének tájékoztatása szerint. Kérdés volt, hogy miért nem bérre lett költve. 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal végül támogatta a rendeletmódosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Felelős gazdálkodást folytatott az önkormányzat 
tavaly is, még zárszámadáskor idekerül a testület elé a tavalyi költségvetési 
rendelet, de nagyobb változások már nem lesznek benne. Mivel nincs kérdés, és 
vélemény, aki elfogadja a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-
tervezetet, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom,hogy a képviselő-testület 8 
igen szavazattal, egyhangúlag  a rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(Az 1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet –  az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 11.)önkormányzati rendeletének 
módosításáról –  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Harmadik napirend  
 
   Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
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Bere Károly polgármester: Már a januári testületi ülésen is tárgyaltuk az előzetes 
költségvetést, ami egy szigorú, szoros költségvetés, főként a dologi költségek, az 
átadott pénzeszközök terén. Igyekeztünk a koncepcióban meghatározottak 
szerint összeállítani a költségvetést. Sajnos fejlesztésre kevés pénz maradt, az 
előző fejlesztéseket folytatjuk, 20 millió forintról dönthet szabadon a képviselő-
testület. A szennyvízberuházás bekerült a költségvetésbe az előző ülésen hozott 
döntés alapján. Sajnos a cafetéria terén csökkenteni kellett, viszont 2 %-os 
jutalomkeretet terveztünk. A szociális normatíva jelentős összeggel csökkent, 
12.5 millióval kevesebb van, mint tavaly, viszont az adósságkezelés kapcsán 
közel 30 millióval több juthat el a lakossághoz. A közmunkaprogram változott 
oly módon, hogy kevesebb embernek tudunk munkát adni, mint tavaly. A 
lehetőségeket maximálisan kihasználva igyekeztünk a költségvetést megtervezni 
az apparátussal. Úgy gondolom minden fontosra jut pénz: a civil szervezetek 
támogatására, a vállalkozók támogatására 10 millió forintot terveztünk és a 20 
millió forintot fejlesztésre. Ezt kiegészíti a közmunka-programra kapott 9 millió 
forint, így a saját embereinkkel értékteremtő munkát tudunk végeztetni. Nem 
került bele a költségvetésbe az ipari parkkal kapcsolatos ügyek. Várhatóan a 
márciusi testületi ülésre tudok ezzel kapcsolatban határozati javaslatot hozni, 
hogy lehetne új területeket találni az ipari fejlesztésekre. A 
vagyongazdálkodással kapcsolatban nem készítettünk még pontos felmérést, 
hogy mit lehetne értékesíteni, vásárolni. A 20 milliós fejlesztési keretre 
igyekszünk megfelelő pályázatokat találni. Átadom a szót Koncz Imrének, a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Jóval kevesebb 
pénzből gazdálkodhatunk, mint tavaly, kb. 380 millió forint a csökkenés. 
Csökkennek a támogatások kb. 180 millióval, a kiadási oldalon csökkennek a 
személyi jellegű kiadások, mivel a közmunkára fordítható pénz jóval kevesebb. 
A szociális segélyekre kapott pénz csökken. A közérdekű foglalkoztatásban 29 
fő 6-8 órás foglalkoztatására, illetve 108 fő 4 órás foglalkoztatására lesz 
lehetőség az idén. A bizottsági ülésen felmerült, hogy az oktatási intézmények 
bevételeinek növelése a tanulói létszám növelésével lehetséges-e? Ez úgy lenne 
lehetséges, ha más településről hoznának tanulókat a füzesgyarmati iskolába. A 
bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a 2011. évi 
költségvetést. 
 
Bere Károly polgármester: Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnökének,Várkonyiné Csáforda Évának adom meg a szót. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: Többen részt vettünk a bizottsági tagok közül a pénzügyi bizottság 
ülésén, így nagy vita nem alakult ki. A bizottság 3 igen szavazattal, 2 
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tartózkodással elfogadásra javasolta a 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetet. 
 
Bere Károly polgármester: Kovácsné Czeglédi Mária Tündének, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének adom meg a szót. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja a költségvetést. 
A szociális kiadások nagyon lecsökkentek, az átmeneti segélyek szinte a felére, 
viszont lehetőség volt tűzifát juttatni a rászorultaknak. Ezúton köszönöm meg 
mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom a költségvetést. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Bizottsági üléseken már végigtárgyaltuk, meg is 
kaptuk a válaszokat a csoportvezetőktől. De ismételten megkérdezem, hogy a 
művelődési intézménynél miből várjuk a tervezett bevételt? 2010-ben a teljesítés 
2.277.000,-Ft volt, most 2011-ben  3.123.000,-Ft a bevételi terv. A beiskolázási 
segélyt mely családoknak akarjuk adni? A karácsonyi utalvány nincs benne a 
költségvetésben, pedig polgármester úr azt ígérte, hogy minden évben növelni 
fogja az utalvány értékét.  
 
Bere Károly polgármester: A választási programomban szerepelt a beiskolázási 
segély, hogy kibővítenénk. Most is van a szociális rendeletünkben szabályozva, 
hogy beiskolázási segélyt adunk a szociálisan rászorultaknak. Ebben az évben is 
be van tervezve, de az idei évi elvonások miatt most nem tudunk nagyobb 
összeget betervezni. De ebben az évben többször fogjuk tárgyalni a 
költségvetési rendeletet és a hiányosságokat igyekszünk pótolni. A karácsonyi 
utalványokkal kapcsolatban is történt egy kis baki. A szociális kiadásokba nem 
fért már bele ez az összeg, de év végéig még javaslatot fogok tenni, hogy miből 
tudjuk kifizetni még a tavalyiakat, mert ezek kifizetésre kerültek, az emberek 
felvették ezt a pénzt. A költségvetésben még nincs megtervezve, de most nem 
akartuk megbolygatni már a költségvetést, év közben majd látjuk, hogy honnan 
lesz erre plusz forrás. Ugyanez a helyzet a beiskolázási segélynél is.  
A kulturális intézményeknél is szemléletváltás történt, mert igyekszünk több 
bevételes rendezvényt szervezni. Egy rendezvény már megszervezésre került, a 
Füzesgyarmati Gazda- és Vadásznapok, amiből kb. 1 millió forint bevétel 
keletkezett, ez már megnöveli a bevételi oldalt, természetesen a kiadásit is.  
Megkérem Homoki Imréné szociális csoportvezetőt, hogy a beiskolázási 
segéllyel kapcsolatban válaszoljon. 
 
Homoki Imréné szociális csoportvezető: A jelenlegi szabályozás szerint azok 
kaphatnak, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
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és a nyugdíjminimum 130-150 %-a között van az egy főre eső jövedelem. 
Tavaly 66 fő kapott beiskolázási segélyt. Ez a rendelkezés él ebben az évben is.  
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Ez volt a lényeg, amit elmondott 
polgármester úr, ha ezt elfogadja a képviselő asszony. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Néhány hónapja azt a választ kaptuk, hogy a 
kulturális intézménytől elvesszük a rendezvényszervezést, mert az 
alpolgármester asszony fogja koordinálni, illetve kiegészíti… 
 
Bere Károly polgármester: Lehet így volt érhető, nem pontosítottuk…. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Most azt érezhetjük, hogy alpolgármester 
asszony leadta ezt a feladatot, mármint az Amondó felelős szerkesztői posztját 
és visszakerül a kulturális intézményhez. 
 
Bere Károly polgármester: A képviselő-testület a döntéshozó, a döntések 
előkészítésével ezen a két területen az alpolgármester asszonyt bíztam meg. A 
végrehajtást az intézmény, illetve az apparátus végzi. Az Amondóval 
kapcsolatos tárgyalásokat továbbra is az alpolgármester asszony fogja végezni, 
és a kultúrával és a civil szervezetekkel való tárgyalásokat is. Tehát ő döntés-
előkészítő szerepet kapott, amivel engem tehermentesít és ez a polgármester 
döntése, hogy mikor, milyen feladattal bízza meg az alpolgármestert.   
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Amikor az SZMSZ-t tárgyaltuk, akkor én kértem, 
hogy a „szervezi” szó kerüljön ki és a „koordinálja” szó kerüljön bele. Én nem 
szervezhetem helyettük, a kulturális intézmény dolgozóinak a feladata, ezért 
kapják a fizetésüket és el is látják a feladatukat. A munkám mellett nem tudnám 
a város kulturális életét szervezni, csak velük, a szakemberekkel együtt 
koordinálni tudom a feladatokat, döntés-előkészítő szerepben. De úgy látom 
nem elégedett képviselő asszony a válasszal. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Valóban nem vagyok elégedett, mert több 
minden elhangzott már az elmúlt hónapokban, és számomra zűrzavaros a 
művelődési ház története és nem értem, hogy miért van ez a visszakozás az 
alpolgármester asszony részéről? 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Nincs semmilyen visszakozás. 
 
Bere Károly polgármester: Ezeket a feladatokat akarom megosztani az 
alpolgármesteremmel. De bármilyen feladatot megoszthatok, amihez nem kell a 
képviselő-testület hozzájárulása, csak beszámolási kötelezettségem van. Azért 
van az alpolgármester, hogy helyettesítsen és ezen a területen láttam a 
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szükségességét, hogy az alpolgármester foglalkozzon vele, mert nekem erre nem 
lenne időm.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lehet azért gondolta Edit, hogy kusza ez a 
dolog, mert amikor a civil szervezeteknek volt az összejövetele, alpolgármester 
asszony bemutatta Gergely Máriát, aki koordinálná, szervezné, mint 
rendezvényszervező a nagyobb rendezvényeket. Ez volt furcsa, hogy van egy 
rendezvényszervező, van az alpolgármester, aki koordinálja a munkát – akinek 
ezért lett megemelve a tiszteletdíja – és végül a művelődési ház végzi a munkát. 
Az Amondónak is van egy írója, akinek fizetünk érte, közben a takarékosságot 
hangsúlyozzuk. Berkeinkben belül kellene megoldani ezeket a dolgokat, 
gondolom erre gondolt Edit is. 
A karácsonyi utalványokkal kapcsolatban a vállalkozók és a lakosság is kérte, 
hogy minél több helyen lehessen beváltani, ezzel a vállalkozókat is támogatnánk 
és azokat a lakosokat, akik esetleg nem az eddig megjelölt üzletekben akarják 
beváltani, hanem más kisebb boltban. 
 
Bere Károly polgármester: A karácsonyi utalványokat ott lehetett beváltani, ahol 
tavaly is, de semmi akadálya, hogy bővítsük a kört.  
Gergely Máriával kapcsolatban: eddig is volt rendezvényszervező a 
nagyrendezvényeknél, csak nem mutatta be senki, ez most megtörtént, bár lehet 
nem a legjobb helyen. Ezzel kapcsolatban elbeszélgettem az alpolgármester 
asszonnyal, mert számomra is meglepő volt. Mint országos rendezvényszervező, 
két-három, helyben rendezett, országos jelentőségű rendezvény szervezésében 
hasznosítanánk a tudását. A héten pontosítottuk az intézményvezetővel is a 
hatásköröket, feladatokat és úgy gondolom minden a helyére került, mert egy kis 
baki történt ebben a dologban. Nem akarjuk minden rendezvényen alkalmazni, a 
két-három országos rendezvény, ha sikeres lesz, akkor tudjuk az együttműködést 
hosszabb távon folytatni, ha nem lesz sikeres, ha akkor nem lesz további 
együttműködés.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A karácsonyi utalvány beváltására a polgármesteri 
hivatal megállapodást köt az üzlet tulajdonosával, hogy az utalvány tulajdonosa 
azt az üzletében levásárolhatja, majd az utalvány értékét a polgármesteri hivatal 
pénztárában készpénzben felveheti. Aki jelentkezik, hogy szeretne szerződést 
kötni, mindenkivel megkötjük a szerződést, eddig is megkötöttük. Ha aktuális 
lesz, írni fogunk erről az Amondóban is. 
Az Amondóval kapcsolatos határozati javaslat azért született, mert a 
jogszabályok nem engedik, hogy az alpolgármester legyen a felelős szerkesztő,  
hanem aki a hivatal dolgozójaként foglalkozik az Amondóval. De ahogy eddig 
is, a koordinálást továbbra is az alpolgármester asszony fogja ellátni.  
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Ibrányi Éva alpolgármester: Hónapok óta az Amondó és a kulturális élet van 
napirenden, az előző négy év alatt nem volt ennyiszer szó róla. Úgy gondolom, 
hogy  nem lehet az bűn, hogy jobban bele lehet látni a dolgokba. Ezeket a 
feladatokat nem akarom leadni és továbbra is részt szeretnék venni az Amondó 
szerkesztésében is és a kulturális életben is, de csak a koordinálás szintjén. Úgy 
gondolom jól együtt tudunk működni a kulturális intézmények vezetőjével. 
Bízom benne, hogy meglesz az eredménye is. Tehát nincs szó feladat leadásról.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az utalvány mellett volt egy lista is, 
ahol be lehetett váltani és nagy sok üzlet volt rajta. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Tájékoztatni fogom a vállalkozókat, hogy 
be kell jönni a hivatalhoz és szerződést kell kötni. 
 
Bere Károly polgármester: Holnap lesz egy vállalkozói fórum és ott el fogom 
mondani.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lehet tudni, hogy milyen referenciái 
vannak Gergely Máriának? Milyen rendezvényeket szervezett, milyen 
végzettsége van és milyen nagyságrendben finanszírozza a tevékenységét az 
önkormányzat?  
 
Bere Károly polgármester: Márciusban meg fogjuk hívni és elmondja a 
válaszokat. Nem gondolom hogy most kellene ezt kitárgyalni a költségvetés 
tárgyalásakor, bár ennek kapcsán sok mindenről lehetne szó, ami anyagi jellegű. 
Két-három nagyobb rendezvény van tervezve a kulturális intézmények 
költségvetésébe, mint tavaly és ezekben vesz részt és nem sokkal nagyobb 
nagyságrendben, mint előzőekben mások.  
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A gyermekorvos által beadott igény 
magasabb összegű, mint ami a költségvetésben szerepel, ettől függetlenül tudjuk 
teljesíteni a kérést? 
 
Bere Károly polgármester: Átadom a szót Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezetőnek. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A gyermekorvosnő 2.5 millió forintos 
árajánlatot kapott, de tárgyaltunk a szállítóval és így olcsóbban fogjuk megkapni 
a humán papilóma vírus elleni oltóanyagot és a bárányhimlő ellenit is.  
 
Szabó László képviselő: Valóban feszített a költségvetés és nehéz év előtt 
állunk, de most jelenleg nem veszteséges a költségvetés-tervezet. Lakossági 
igény, amit már bizottsági ülésen is beszéltünk, hogy az urnafal megtelt és igény 
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van új urnafal kialakítása. Kérném polgármester urat, hogy ismételje meg a 
bizottsági ülésen ezzel kapcsolatosan elmondottakat. 
 
Bere Károly polgármester: Tárgyaltunk már Kovács Györggyel és az urnafal 
kérdése is felmerült. Valószínű, hogy apródonként, ahogy a költségeket 
biztosítani tudjuk, akár a 9 milliós közmunka keret terhére, egyet-kettőt 
elkészíthetünk. Megterveztetünk egyet és igyekszünk a kérést teljesíteni. A 
parkolási gondokat is kezelni kell.  A sírhelyek megváltása visszakerült az 
önkormányzat költségvetésébe, ez technikai kérdés volt, de úgy gondolom, 
ennek itt van a helye és az üzemeltető is elfogadta ezt. Ez párszázezer forintos 
tétel és arra elegendő lesz, hogy megtervezzük az urnafalat. 
 
Koncz Imre képviselő: Az a véleményem, hogy furcsa ez a költségvetés, mert ha 
ezt elfogadjuk, átlépünk a korábbi határozatunkon, ami a költségvetés készítésre 
vonatkozott. A kiadási oldalt jelentősen csökkenteni kellett a központi 
támogatások csökkentése miatt, ezt tudomásul kell venni és ehhez az 
önkormányzatnak alkalmazkodni kell. Az a baj, hogy a testület kb. 50-60 millió 
forinttal már megterhelte ezt a kiadási oldalt, amire nemigen volt szükség. Pl. a 
motelvásárlás, képviselők térítési díjának rendezése. Emellett még létszámot is 
bővítettünk. A polgármester úr a választási ígéretéhez híven munkahelyeket 
létesített, csak az a baj, hogy ez az önkormányzatnál történt és ez mind 
pluszkiadást jelent, kb. 10 milliót és ezeket a munkahelyeket a polgármester úr 
közvetlen környezetéből kikerülők töltik be. Ez lehet véletlen, vagy a 
polgármester úr ismeretségében csak olyanok vannak, akik képesek ezeknek az 
állásoknak a betöltésére. Elhangzott, hogy lesz olyan akiknek nagyon húsbavágó 
lesz ez az év, éppen azoknak, akik a közfoglalkoztatásból szerezték a 
jövedelmüket, illetve a segélyezetteknek. Látható, hogy fejlesztésre ebben az 
évben nemigen fog telni, azokon kívül, amik korábban már elindultak. Az itteni 
képviselő-testület felelőssége, hogy megterhelte az idei feszített költségvetést, 
egy olyan kiadással, ami nem volt szükséges és nem lett volna szabad. 
 
Bere Károly polgármester: Nem gondolom, hogy 50 millió forinttal 
megterheltük a költségvetést. A motel vásárlásra megvolt a fedezet tavaly, nem 
ezt az évet terhelte. Bevétel viszont már ebből várható a fürdőnél, illetve az 
önkormányzat vagyonát gyarapítja. Az önkormányzat szabad pénzeszköze 
átkerült épületvagyonba. Ezt lehet értékesíteni, ha olyan helyzet alakul ki, nem 
veszett el az a pénz. Plusz létszám a motel és fürdő környéken lesz, máshol nem, 
mert ha történt is felvétel, megvan rá a fedezet, a tavalyi évhez képest nem 
változik a bér nagysága. A közterület-felügyelet plusz bevételt fog hozni, illetve 
a strand. Máshol vagy nyugdíjazás történt, vagy prémiuméves helyett került be 
valaki. Nem látom, hogy 10 milliós nagyságrendet jelentene ez a pár 
alkalmazott, akit felvettünk. Nem jelentős tétel, de meg is van a fedezete, a 
költségvetés szerkezetét, a kiadás-bevételi oldalát nem rendíti meg. A strandnál 
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nagyobb összeget terveztünk a bevételi oldalon, de az új vezetés majd ezt meg 
tudja oldani. A jövő hónapban elő fogják terjeszteni az új jegyárakra a javaslatot 
és a motel bevételével elérhető lesz a bevételi terv teljesítése.  
 
Koncz Imre képviselő: Ha ezt nem költöttük volna el, akkor nem túl nagy 
támogatással 200 millió forintot lehetett volna csinálni. A bér 10 milliós tétel, 
mert 6-7 főről van szó. Biztos van benne olyan, ami az önkormányzat 
jóváhagyása nélkül plusz munkahely. A prémiuméves helyett nem lehet felvenni 
másik dolgozót, így az új munkahelynek számít, ha a bér nem is nő. Eddig úgy 
mehetett el valaki prémiumévre, ha nem alkalmazunk helyette senkit. A 
szövegből az derült ki, hogy olyan létszámbővítés is volt, amire nem volt 
testületi jóváhagyás. Utólag természetesen meg fogja szavazni a testület, nincs 
vele probléma. A 6-7 embernek minden közterhével együtt kb. 10 millió forint 
az éves bére. 
 
Bere Károly polgármester: Megismétlem, hogy mindenhol megvolt rá a fedezet, 
nem jelentenek pluszköltséget az  új emberek.  
 
Koncz Imre képviselő: Nem vitatom, hogy nincs meg a fedezet… 
 
Bere Károly polgármester: Nem lehet azt mondani, hogy plusz 10 millió forintot 
jelent, ha a strandot kivesszük – még nem történt meg a 2-3 ember alkalmazása 
– a többi helyen vagy elment prémiumévekre, így az összeg meg lett takarítva, 
vagy nyugdíjazás történt. (1 kazetta első oldal vége) 
A jegyzőnő figyel rá, hogy a rendeletben megállapított létszámkeretet ne lépjük 
túl.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A prémiuméves programban úgy lehet részt venni, ha a 
képviselő-testület dönt a létszámcsökkentésről, de 18 hónapig nem lehet a 
helyébe felvenni mást és ezt folyamatosan ellenőrzi az államkincstár, mivel az 
állami költségvetésből tavaly 40 millió forintot igényeltünk vissza ezen a címen. 
A polgármesteri hivatalban jelenleg két prémiuméves van, egyik fő nyugdíjba 
megy ebben az évben, a 18 hónap már eltelt mindkét fő esetében. Tavaly 
vettünk fel az egyik álláshelyre egy főt, jelenleg egy fővel több a létszám, de a 
statisztikai létszám nem emelkedik, ha a két fő prémiumévest számítjuk, a heti 
40 óra helyett a heti 12 órát. Az elmúlt évi 31 főhöz képest nem növekszik a 
statisztikai létszám, főleg hogy ebben az évben nyugdíjba megy az egy fő. A 
pluszfoglalkoztatás csak össz. létszámban jelentkezik, de a statisztikai 
létszámban nem.  
 
Koncz Imre képviselő: Az van a szövegben, hogy a szennyvízberuházás 
munkáiból adódó többletfeladatok miatt, a 2010. évi 31 fő köztisztviselői 
létszámot 1 fővel bővítettük. Olyannak a terhére, aki 2011-ben megy nyugdíjba.  
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Botlik Tiborné jegyző: Letelt a 18 hónap. 
 
Bere Károly polgármester: A műszaknál történt egy létszámbővítés, de akkor 
még nem én voltam a polgármester. Ha a tavalyi évvel hasonlítjuk össze a 
költségvetést, akkor tudjuk, hogy tavaly úgy lett előterjesztve, hogy volt egy 
működési célú hitelfelvétel, most pedig nincs. Majdnem 20 millió forintos a 
megtakarítás a tavalyi évhez képest az eredeti előterjesztésben és nem úgy került 
ide, hogy most azon keljen gondolkodni, hogy mit húzzunk ki. Viszont január, 
februárban mindent átnéztünk és mindent felépítettünk. A létszámra visszatérve 
a standnál tervezzük a létszámbővítést, mert az állandó dolgozók hiánya eddig is 
problémát jelentett az előző strandvezetésnek is. Ezzel pedig remélhetőleg a 
tervezett bevételeket el tudjuk érni. A létszámbővítésnél mindig megnéztük a 
jegyző asszonnyal a lehetőségeket, nem lehet 10 millió forintot kiadni pluszba 
bérre. A költségvetés stabilitása fontos és az, hogy működési hiány nélkül tudjuk 
zárni az évet. Sajnos a tavalyi évet nem tudtuk, csak akkor lehetett volna, ha a 
motelt nem vásároljuk meg, de a fejlesztési pénzből vásároltuk meg, nem a 
működésiből. Akkor úgy tűnt megvan a fedezet és meg is volt, mert 2.5 millió 
forint körüli amennyivel mínuszba mentünk év végén. Ennyi belefér egy ilyen 
volumenű költségvetésbe, mert a súlyadó és építményadó bevételek nem 
érkeztek meg, amire számítottunk, mivel csődbe ment a két-három vállalkozó. 
A puffer nagyon kevés a költségvetésben, előfordulhat, hogy év végére 
belecsúszunk pár millió forintos hiányba, de nem lesz olyan, mint tavaly és 
tavalyelőtt, hogy eredetileg úgy tervezzünk, hogy magas legyen a hiány. 
Lehetett volna 20-30 millió forint működési hiányt beletenni, és fejlesztésekre 
lett volna 50 millió forint. Ezt járhatóbb útnak tartom, mert ha fejlesztésre kell, 
akkor fejlesztési hitelt veszünk fel és erről a képviselő-testület dönt, hogy 
szükséges-e,vagy nem.  
 
Koncz Imre képviselő: Annyiban lehet vitatkozni, hogy tavaly nem volt 
hiányunk. 
 
Bere Károly polgármester: De hiánnyal kellett megtervezni.  
 
Koncz Imre képviselő: De akkor is elhangzott, hogy nem lesz hiány, csak be lett 
tervezve és majd kiderül, hogy alakul év közben, de mindenki tudta, hogy nem 
lesz hiány. Az idei költségvetésben viszont nem mentünk bele, hogy a 100 
milliós dologi csökkentés mivel jár, de biztos, hogy hiányozni fog mindig 
valami, mert ez nagyon nagy csökkentés.  
 
Bere Károly polgármester: Kibeszéltük ezt a témát a Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság ülésén, hogy nem a működésiből származó dologi 
költségekből történt a lefaragás. 
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Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: A dologi kiadásoknál a 2010. évi 
teljesítés és a 2011. évi terv között valóban nagy a csökkenés, de a bizottsági 
ülésen is elmondtam, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó áfát amikor 
visszaigényeljük, az a dologi kiadásoknál realizálódik. Ez 28.5 millió forint volt, 
23 millió forint volt a normatíva visszafizetési kötelezettségünk, az 
adóerőképesség növekedése miatt volt jelentős összegű visszafizetésünk és azt 
előirányzat nélkül le kell könyvelni, a pótigényünket pedig bevételként. A 
költségvetés tervezésekor 2011. évben 2.5 millió forintot a belső világítás miatt 
elvettünk, az vissza fog kerülni, mert ugyanannyi van betervezve, de a 
kötelezettségünk, ha felbontjuk a szerződést, 5.9 millió forint lesz, ha csak nem 
tudjuk a későbbi évekre átütemezni. Csökkentettük a benzinköltséget, az 
ingyenes internetet szeretnénk használni, hiszen évek óta lenne rá lehetőség a 
kistérségi beruházás kapcsán, hogy az önkormányzat és intézményei ingyen 
vegyék igénybe a széles sávú internet-szolgáltatást. A személygépkocsi 
üzemanyagköltségét csökkentettük, mivel polgármester úr a saját gépjárművét 
használja több esetben. A társadalmi szervezetek, civil szervezetek eddig ingyen 
vehették igénybe a buszt, ezt most maximum 500 km-ig tehetik meg, utána 
fizetni kell érte. Az iskola sok pályázatot megnyert tavaly, a TÁMOP pályázaton 
kisértékű tárgyi eszközöket szereztek be, 10 milliós nagyságrendben, ezt 
természetesen nem terveztük, de ha nyernek pályázatot, akkor az pótelőirányzat 
lesz a költségvetésben. Az iskola csökkentette 6 millió forinttal a dologi 
kiadásait. Az óvodapályázatban is volt eszközbeszerzés, ami szintén dologi 
kiadásként jelentkezett, az nem fog jelentkezni. A lakossági szemétszállítást 
nem támogatja az önkormányzat, ez másfél milliót jelent. A közvilágítás 
felújítása és az azzal járó dologi kiadásokra lejárt a szerződésünk 2010-ben, azt 
sem kellett tervezni. Van 15 millió, amit eddig útkarbantartásként a dologi 
kiadásoknál terveztünk, most a belvíz okozta károk helyreállítására várt 
támogatásból akarjuk megvalósítani, mivel ott rekonstrukcióként kezeli, ezért a 
felújításokhoz tettük át. Ez nagyságrendileg már mutatja, hogy miből erednek a 
megtakarítások.  
 
Bere Károly polgármester: Tehát nem alultervezésről van szó, hanem annyit 
tervezünk, amennyibe kerül.  
 
Szabó László képviselő: Ha már az önkormányzat megvásárolta a panziót, akkor 
csak azt lehet tenni, hogy arra kell törekedni, hogy minél több bevétel 
keletkezzen belőle.  
 
Koncz Imre képviselő: A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a világ hetedik 
csodája lesz a füzesgyarmati nyereséges strand, amellett, hogy bővítünk, a 
költsége csökken. A tavalyi egyszeri költségek most nem szerepelnek benne, ide 
lesz elszámolva a traktor stb. Amiért tavaly az iskolában és az óvodában volt 
nagyarányú eszközbeszerzés, az még nem azt jelenti, hogy az idén nem lesz.  
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Bere Károly polgármester: Tavaly az iskolánál a TIOP pályázatból sok mindent 
beszereztek, ez megemelte a dologi költségeket, de ebben az évben nincs még 
látható pályázat, ezért nincs értelme betervezni. Ha lesz pályázat és nyernek, 
akkor be fogják tervezni. A strandra visszatérve három dologból lehet bevételt 
elérni: a motel bevétele kb. 3-4 millió forint bevételt biztos jelentett az előző 
tulajdonosnak. Ennyit valószínű be lehet tervezni. A rendezvényszervezésre 
fordítandó összeget, ami 2 millió forint körüli összeg, munkabérre fogjuk 
fordítani. Át fogjuk alakítani a jegyárakat, megnézzük melyik az amelyik 
népszerűbb, a motelnél megnézzük, hogy lehet a munkásszállás árat bevezetni. 
Márciusban ide fogjuk hozni a képviselő-testület elé és megnézzük, hogy a 2-3 
fős plusz létszámot ki tudjuk termelni.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az ősszel döntött a kertészet létrehozásáról 
a képviselő-testület. Van kinevezett vezetője? Ha igen, kap-e munkabért? 
 
Bere Károly polgármester: Nincs kinevezett vezető, közfoglalkoztatásban van 
megoldva, ahogy eredetileg is javasolva volt. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A városgondnok prémiuméven van-e, és 
helyette egy fiatal munkaerőt vettek fel? 
 
Bere Károly polgármester: Igen. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ő még nincs 18 hónapja prémiuméven.  
 
Bere Károly polgármester: De több prémiuméves is van az önkormányzatnál, ezt 
magyarázta a jegyző asszony. Az ő helyére nem lehetett volna felvenni, de ő 
nem is városgondnok volt, hanem brigádvezető.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem tudtam a beosztásának az 
elnevezését. Ezek szerint ezt lehet variálni, így akinek már letelt a 18 hónap, 
annak a helyére vettek fel egy másik dolgozót.  
 
Bere Károly polgármester: Igen, a létszámadatok ezért nem változnak, illetve a 
brigádvezetőnek a bére megmaradt és a másik személynek a bérét abból ki 
tudjuk fizetni, mert nem kap többet, sőt azt hiszem kevesebbet is kap az új 
ember, mint a régi. Ezért nem jelent többletkiadást, mint amire Koncz Imre 
képviselő úr utalt, hogy plusz 10 millió forintot jelent, de nem jelent. 
 
Botlik Tiborné jegyző: Tavaly a polgármesteri hivatal közalkalmazotti 
állománya 21 fő volt és ebben az évben is 21 fő. Ha valaki nyugdíjba megy, 
akkor azt a státuszt betöltjük, de ha egy villanyszerelő nyugdíjba megy, nem 
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biztos, hogy villanyszerelőt veszünk fel helyette, azt a feladatot közmunkával is 
meg tudjuk oldani. Tehát a feladat határozza meg, hogy az új dolgozó milyen 
munkakört kap.  
 
Bere Károly polgármester: Nincs több kérdés, módosító javaslat nem hangzott 
el, csak vélemények. Aki elfogadja a 2011. évi költségvetési rendeletet 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal, 3 nem szavazattal a költségvetési rendeletet elfogadta. 
 
(Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

Negyedik napirend 
 
   Társadalmi szervezetek, egyházak és civil önszerveződések önkormányzati 

költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a felhasználásának 
szabályairól szóló szabályzat módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
 
Bere Károly polgármester: A helyi társadalmi szervezetek, egyházak és civil 
önszerveződések ez alapján a szabályzat alapján kapnak önkormányzati 
támogatást. Pontosítani szeretnénk a felhasználás módját, az autóbusz-
használattal kapcsolatban van változás. Tárgyalta az oktatási és a gazdálkodási 
bizottság is. Elsőkét Várkonyiné Csáforda Évának adom meg a szót. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja a 
szabályzat módosítását.  
 
Bere Károly polgármester: Koncz Imrének adom meg a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra javasolja a szabályzat módosítását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, aki egyetért a 
módosítással kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a szabályzat módosítását elfogadta. 
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H A T Á R  O Z A T  
48/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi 
szervezetek, egyházak és civil önszerveződések önkormányzati 
költségvetésből történő támogatásának feltételeiről és a felhasználásának 
szabályairól szóló szabályzat módosítását – az előterjesztés szerint – 
elfogadta.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse a szabályzat 
változásáról. 
 
Határidő: 2011. február 25. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Ötödik napirend 
 
       Adósságkezelési szolgáltatás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
 

Bere Károly polgármester: A polgármesteri programban és a gazdasági 
programban  is szerepelt ez az új szociális szolgáltatás. Nagyon nehéz 
helyzetben van a lakosság, sokan nem tudják fizetni a számláikat. Ha elfogadjuk 
ezt a rendeletet, lehetőséget adna arra, hogy ne az azonnali és az átmeneti 
segélyeket terheljék ezek a kiadások. Megadom a szót Kovácsné Czeglédi Mária 
Tündének a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag  támogatja az adósságkezelési 
szolgáltatás bevezetését, így a rendelet elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Koncz Imrének adom  meg a szót. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A gazdálkodási 
bizottság is egyhangúlag  támogatja a rendelet elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Sajnos, hogy egyre több a rászoruló család, ezért 
be kell vezetni ezt a támogatási formát is. Az is kötelezettségünk, hogy az 
embereket tájékoztassuk erről, mert önrészt kell vállalni, több fontos információt 
közölni kell az igénylőkkel.  
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Bere Károly polgármester: Ez természetes, a hivatalban tájékoztatást adunk, az 
Amondóban benne lesz, illetve most is hallhatja a lakosság. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Már amikor a tervezetet megtárgyaltuk a szociális bizottsági ülésen, már akkor 
beszéltük a jegyző asszonnyal, hogy az Amondóban és egyéb fórumokon 
jelenjen meg erről tájékoztatás.  
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Amíg be nem indul és a lakosoknak nem lesz 
erről tudomása, addig folyamatosan tájékoztatni kellene, hogy ne járjunk úgy 
mint a szennyvízzel, hogy nem tudják a lakosok, hogy milyen hátránya lesz, ha 
nem fizetik a hozzájárulást.  
 
Bere Károly polgármester: Lehet érdeklődni a családsegítőben, a szociális 
csoportnál, ahol el fogják mondani a tudnivalókat. Úgy gondolom, hogy ez 
olyan támogatási forma, ami szájról szájra fog terjedni és sokan fognak 
érdeklődni, de nem biztos, hogy igénybe is fogják venni, mert kötelezettséggel is 
jár. Aki átmeneti nehézségekkel küzd, biztos segítség lesz. 
 
Szabó László képviselő: Részletesen itt a testületi ülésen nem tudjuk tájékoztatni 
a TV-nézőket, mivel ez hosszadalmas lenne. Viszont, ha valaki ki akarja ezt a 
lehetőséget használni, ki tud szabadulni az adósságból, amibe önhibáján kívül 
került. Tehát érdemes érdeklődni, hogy hogy lehet hozzáférni. 
 
Bere Károly polgármester: Március 1-től fogjuk bevezetni. A fő szabály az, 
hogy 6 hónapnál régebbi, vagy lejárt közüzemi tartozása legyen az igénylőnek. 
A szociális csoportnál, a családsegítőnél, vagy akár nálam is lehet érdeklődni.  
Mivel nincs több kérdés, vélemény, aki elfogadja az adósságkezelési 
szolgáltatásról szóló rendeletet kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag  a rendeletet elfogadta. 
 
(Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3/2011. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Bere Károly polgármester: 10 perc szünetet rendelek el 
 
Szünet 
 
(Vida Imre képviselő úr megérkezett a szünetben, jelen van 9 fő képviselő.) 
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Hatodik napirend 
 
  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az 

eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Bere Károly polgármester: Jogszabályi kötelezettség miatt kellett a rendelet-
tervezetet elkészíteni. Van-e szóbeli kiegészítése Fehér László aljegyző úrnak, 
mint az anyag elkészítőjének? 
 
Fehér László aljegyző: Kiegészítés nincs, tájékoztatásul annyit, hogy az 1982. 
évi 17. sz. tvr. módosítása 2011. január 1-jén lépett hatályba és felhatalmazást ad 
az önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötések engedélyezési szabályait és a hivatali  helyiségek használatáért 
fizetendő térítési díjakat. Igyekeztünk olyan díjakat megállapítani, ami fedezi a 
rendezvények alkalmából felmerülő költségeket. A törvényi felhatalmazás azt 
jelenti, hogy az önkormányzatnak kötelezettsége van ennek a rendeletnek a 
megalkotására. Úgy gondolom nem túl magas díjakat állapítottunk meg, de aki 
szerényebb körülmények között él, ha a polgármesteri hivatal munkaidejében 
köt házasságot, az díjmentes továbbra is. Munkaidőn túl kell szolgáltatási díjat 
fizetni, vagy a hivatalos helyiségen kívül tartott szertartásért, aminek költségei 
merülnek fel, és amit a jegyző engedélyezhet.  
 
Bere Károly polgármester: A gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadom a szót 
Koncz Imrének, a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egy kérdés merült 
fel, amire aljegyző úr megadta a választ, hogy miért ilyen magasak a térítési 
díjak. 3 igen és 1 nem szavazattal támogattuk a rendelet elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kérem, hogy 
aki elfogadja a rendeletet, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a rendeletet elfogadta. 
 
(Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 
szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 
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Hetedik napirend 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1993. (VI. 25.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 

 
 
Bere Károly polgármester: A mostani költségvetésben meghatározott célokhoz 
igazítottuk a rendeletet. Belekerült az adósságkezelési szolgáltatás, 
szabályozzuk, hogy az átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként is 
nyújtható, bevezetjük az újszülöttek támogatását, a temetési kölcsönt. A 
méltányossági közgyógyellátás jogosultságának a határát emeltük, mivel tavaly 
sokan kiestek, mert az öregségi nyugdíj legkisebb összege nem változott. 
Átadom a szót az egészségügyi bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A 
babaérkezési támogatás képviselői indítvány volt, Suchné Szabó Edit  képviselő 
asszony részéről. A bizottság módosító javaslatként kéri, hogy ne a polgármester 
hatásköre, hanem a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre legyen a 
támogatás megállapítása. A temetési kölcsön lehetőségként merült fel, mert 
nagyobb segítség lenne akkor, ha valaki vissza tudja fizetni, mintha 10-20 ezer 
forint azonnali segélyt kap. A méltányossági közgyógyellátás szintén kedvezően 
változik, mert a nyugdíjminimum nem változott, viszont a nyugdíjak emelkedtek 
így sokan elestek ettől a támogatástól. A jövedelemhatár emelésével, a gyógyító 
ellátás csökkentésével nőhet az igénylők köre. A bizottság a rendeletmódosítást 
5 igen szavazattal, egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság által tett módosító javaslatot 3 igen és 1 nem szavazat mellett 
támogatta a bizottság, a rendeletmódosítást 4 igen szavazattal, egyhangúlag  
elfogadásra javasoltuk. 
 
Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Köszönöm a képviselőknek előre is, ha a 
babaérkezési támogatást elfogadják, hiszen fontos az önkormányzat számára, 
hogy minél több fiatal itt települjön le és minél több gyermek szülessen. Ez egy 
gesztus lenne azoknak a családoknak, akik babát várnak és itt laknak a városban. 
Szomorú hogy már a temetés is gondot okoz a lakosság egy részének, viszont 
nagyon oda kell majd figyelni, hogy a kintlévőségeket be tudjuk hajtani. Nehogy 
úgy járjunk, mint a szociális bérlakásoknál, hogy évek alatt hatalmas kintlévőség 
halmozódott fel. De ha odafigyelünk, tudjuk kezelni. 
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Bere Károly polgármester: Már az előző ülésen döntöttünk, hogy bevezetjük, 
most a rendeletbe került beépítésre. Sajnos nagyon sokan nehéz helyzetbe 
kerülnek, amikor a hozzátartozójuk meghal, és nem tudják méltó körülmények 
között eltemetni. Sokan kérték, hogy kölcsönt szeretnének, nem segélyt. Aki 
vissza tudja fizetni annak a rendelet alapján most már tudunk kölcsönt adni. A 
közgyógyellátás is fontos, hogy módosuljon, hogy többen igénybe tudják venni. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Ecsegfalván már 4 éve működik ez a segélyezési 
forma és az előző polgármester asszony elmondása szerint fegyelmezetten fizeti 
vissza aki igényelte, mert értékelik ezt a segítséget az önkormányzat részéről. 
Bízom a füzesgyarmati lakosságban, hogy vissza fogják fizetni a kölcsönt, ami 
kamatmentes és nagy segítség lehet egy családnak. 
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás szavaztatom a 
módosító javaslatot. 
Aki egyetért vele, hogy a babaérkezési támogatás megállapítása ne a 
polgármester, hanem a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe 
tartozzon kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 
igen szavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. 
 
 

H A T Á R  O Z A T  
49/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. 
(VI. 25.)önkormányzati rendelet módosításának 25/B § (3) bekezdésében 
szabályozott babaérkezési támogatás megállapítása a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozzon.  

 
Bere Károly polgármester: Aki a módosítással együtt elfogadja a 
rendeletmódosítást, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta. 
 
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1993. (VI. 25.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
5/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Nyolcadik napirend 
 

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló többszörösen 
módosított 3/1991. (IV. 16.)önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
Bere Károly polgármester: Technikai jellegű módosításról van szó, ezután nem 
negyedévente, hanem a soron következő ülésén dönt a beadott kérelmekről a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság. Így rugalmasabb lesz a támogatás 
odaítélése. 
 
Bere Katalin képviselő: Szükségszerű volt ez a módosítás, hiszen többségében 
önerőként használják fel a kérelmezők a támogatást, és így hamarabb 
hozzájutnak a pénzhez. 
 
Bere Károly polgármester: Megadom a szót a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Eddig a bizottság negyedévente döntött a kérelmekről. Most hetente ülésezünk 
és mindig a következő ülésen megtárgyaljuk a beérkező kérelmeket. Így 
hamarabb tudják intézni a fiatalok a lakáshoz jutást. A bizottság 5 igen 
szavazattal, egyhangúlag  támogatta a rendeletmódosítást.  
 
Bere Károly polgármester: Ezt is tárgyalta a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság, megadom a szót Koncz Imrének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság: Mivel ügyrendi 
bizottságként is működünk, ezért minden rendeletet megtárgyalunk. A bizottság 
egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást.  
 
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a 
rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló többszörösen 
módosított 3/1991. (IV. 16.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kilencedik napirend 
 
       Az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
Bere Károly polgármester: A közterület-felügyelő hatáskörét beépítettük a 
rendeletbe, illetve a bírságolás mértékét. Nagyon sok bejelentés érkezett a kóbor 
kutyák miatt az utóbbi időben, bár ez mindig is volt. Igyekszünk jobban 
odafigyelni erre is. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta átadom a 
szót Koncz Imrének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 
egyhangúlag  támogatta a rendeletmódosítást. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kérem, hogy 
aki elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást kézfelnyújtással jelezze. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
rendeletmódosítást elfogadta. 
 
(Az ebtartás szabályairól szóló 33/2008. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 

Tizedik napirend 
 
 Bejelentések 
 
1. bejelentés:       Folyószámlahitel igénybevételéről döntés 

        Előadó: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Eddig az önkormányzatnak 60 millió forintos 
folyószámla hitelkerete volt, sajnos elég sok uniós támogatás és egyéb 
támogatás nem érkezett meg, ezért meg kell emelnünk 80 millió forintra a 
hitelkeretet. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadom a szót 
Koncz Imre képviselő úrnak. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ez nem hitelfelvételt 
jelent, úgy működik, mint a magánszemélyeknél a bankkártya-használatnál az 
„A” hitel. A bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
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Bere Károly polgármester: Vitára bocsátom. Nincs kérdés, vélemény, aki 
elfogadja a határozati javaslatot 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  
50/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
1.Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

folyószámla hitelkeretének 80 millió forintra emelését, és a 2011. május 
20-án lejáró szerződés 2012. május 19-ig történő meghosszabbítását 
határozza el. 

 
2.A hitel törlesztését a mindenkori költségvetéséből biztosítja. 
 
3.A számlavezető pénzintézettel történő szerződéskötésre és egyéb 

feltételekre vonatkozó megállapodásra felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: 2011. február 18. és 2011. május 20. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
2. bejelentés: Román-Magyar Határmenti pályázathoz szerződéskötésről 

döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülésen tárgyaltuk már ezt a 
napirendet, a román-magyar határon átnyúló együttműködési programban való 
részvételről van szó, pontosabban üzleti együttműködés támogatása, Bors 
településsel. A testület javasolta a pályázat beadását és a szerződést kérte a 
képviselő-testület elé hozni, ez történt most meg. A pályázatíró cég képviselői itt 
voltak a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság ülésén. Bors település vállalta az 
pályázatírói összeget, a 625 eurót, úgy gondolom nekünk is érdemes. Javaslom, 
hogy ezekkel a feltételekkel kössük meg a szerződést P & Bert Management 
tanácsadó céggel és a pályázat benyújtásra kerül. A Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság tárgyalta, kérem a bizottság véleményének ismertetését. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Módosító javaslatunk 
volt, amit a cég jelenlévő képviselői elfogadtak. Ez az illetékes bíróságra 
vonatkozik. Ezzel a módosítással a bizottság egyhangúlag támogatja a szerződés 
elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: Eredeti előterjesztésként vehetjük, mivel mindkét fél 
egyetértett ezzel. Van-e kérdés, észrevétel a szerződéssel, vagy a pályázattal 
kapcsolatban? Mivel nincs, aki egyetért a szerződés megkötésével 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  a javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
51/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vállalkozáserősítő program a Körös-Sárréten, valamint Bors és 
térségében” c. pályázat elkészítésével és teljes körű lebonyolításával a  P 
& Bert Management Consulting Group-ot (1126 Budapest, Derkovits 
Gyula u. 10.) bízza meg. 

 
2. Felhatalmazza Bere Károly polgármestert, hogy a megbízási szerződést 

az önkormányzat nevében aláírja. 
 

Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

Bere Károly polgármester: Arról is szavazni kell, hogy 700.000,-Ft önerőt 
nyertes pályázat esetén biztosítani kell.  
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-
testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag  a határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
52/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vállalkozáserősítő program a Körös-Sárréten, valamint Bors és 
térségében” c. pályázat elnyerése esetén, a projekt megvalósításához 
700.000,-Ft önerőt biztosít. 

 
2. Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2011. évi 

költségvetésben az önerő betervezéséről. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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3. Bejelentés: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megállapodásának módosítása 
      Előadó: Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: A társulási megállapodást kell módosítani az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint. A Gazdálkodási és 
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadom a szót a bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Egyhangúlag 
támogatja a bizottság a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e valakinek kérdése, javaslata? Mivel nincs, aki 
elfogadja a határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület a 3. sz. bejelentésben szereplő határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
53/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Békési 
Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3., pontjában foglalt szabályozás oly 

módon változik, hogy a Társulás önálló jogi személyiségű, melynek 
működésére a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

2. A Társulási Megállapodás I.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia 
bekezdésének bevezető szövegéből törlésre kerül „A Társulási Tanács” 
kifejezés. 

3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplő „átruházott 
hatáskör” helyett „kijelölt keretek között” szövegrész kerül be. 

4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal 
lehetősége) hatályon kívül kerül. 

5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g. és q. 
pontja törlésre kerül. 

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. napirend: Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Program keretén 

belül az aradi vízátvétellel kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Bere Károly polgármester 
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Bere Károly polgármester: A 3. sz. bejelentéshez csatlakozik ez a döntés is. Az a 
kérdés, hogy Aradról átkerüljön-e az ivóvíz a térségbe. Átadom Csák István 
műszaki csoportvezetőnek a szót, aki részt vett a konferencián. Először a Maros 
hordalékkúpról lett volna átvezetve a víz, egy éve merült fel, hogy inkább 
Aradról kellene, mert közelebb van és olcsóbb lenne. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: A Közép-Békési Ivóvíz-minőségjavító 
Program részesei vagyunk, illetve a társulás tagja vagyunk, a szeghalmi vízmű-
társulással. Az aradi vízbázisról kapnánk a vizet, nem kellene tisztítani, anélkül 
fogyasztható, az EU szabványnak megfelel. Nincs még kidolgozva teljesen a 
program költséghaszon elemzése, de azt már lehet látni, hogy olcsóbb lenne, 
mint a Szeghalom-Füzesgyarmat ivóvízjavító program, ami 1 milliárd 800 millió 
forint lenne a költséghaszon elemzés szerint. Ha Aradról hoznánk a vizet kb. 
fele költség lenne. Így kevesebb lenne a vízdíj a lakosoknak is és jobb 
minőségű. 
 
Bere Károly polgármester: Megadom a szót a Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnökének. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Majd a számlából 
kiderül, hogy mennyi lesz a vízdíj. Két határozati javaslat szerepel az 
előterjesztésben, a bizottság mindkettőt egyhangúlag  támogatja. 
 
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Az első határozat arról 
szól, hogy a több társulás által létrehozott új társulásban is részt veszünk, 
valamint a másik az aradi víz átvezetésével kapcsolatos műszaki változatot 
támogatjuk, hogy készítse el a társulás. Jól elhaladtak már a tárgyalások, úgy 
tudom, hogy a Békés Megyei Vízművek és az Aradi Vízművek közös gazdasági 
társasága már létre is jött. Ha 1-2 év alatt megvalósulhatna, akkor a jódos víz 
problémája is megoldódna. Aki egyetért az I. sz. határozati javaslattal 
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, egyhangúlag  az I. sz. határozati javaslatot elfogadta. 
 

H A T Á R  O Z A T  
54/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-
BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja 
hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - 
az aradi víz átvezetését figyelembe vevő – úgynevezett II. változatának 
kidolgozása érdekében, több társulás által megalakítandó Társulások 
Társulásának megalakításban részt vegyen. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

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

H A T Á R  O Z A T  
55/2011. (II. 17.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-
BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz átvezetését 
figyelembe vevő – úgynevezett II. változatának, kidolgozásakor, a település 
vízellátását, az aradi vízátvezetéssel létrejövő regionális ellátás műszaki 
változatát kéri megtervezni. 
 

Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Bere Károly polgármester: Ezzel a nyílt ülés napirendjének végére értünk. Az a 
kérdés, hogy a következő testületi ülés március 24-én, vagy 31-én legyen. 
 
Csák István műszaki csoportvezető: Az előző testületi ülésen kapott a műszaki 
csoport egy feladatot, hogy a közútkezelővel vegyük fel a kapcsolatot az utak 
állapotával kapcsolatban a lakosság által jelzett problémák miatt. Az egyeztetés 
megtörtént, polgármester úr már említette, hogy a kht. igazgatója, Virág Mihály 
volt itt a hivatalban és megtárgyaltuk a problémákat. Ma már az átkelő 
szakaszok kátyúzását megkezdték. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Dr.Sánta Tibor háziorvos kért meg, hogy az ivóvíz 
jódtartalmával kapcsolatban hozzam elő ismét ezt a témát. Az előző testület 
olyan döntést hozott, hogy mivel nem valós eredményeket hozott a tanulmány, 
mivel csak kórházi eseteket vizsgálta, a 2010. évi háziorvosi statisztikai adatok 
alapján kellene a betegek számát meghatározni, tehát be kellene kérni a 
háziorvosoktól az adatokat. Ezt a képviselő-testület elfogadta, de nem történt 
benne semmi. Lehet okafogyottá válik, ha megvalósulna az aradi vízátvétel.  
 
Bere Károly polgármester: Holnap dr.Farkas Erzsébet jön hozzám, lehet, hogy 
ebben az ügyben.  
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Ibrányi Éva alpolgármester: Sánta doktor úr is partner benne, hogy a többi 
háziorvostól is bekérik az adatokat. 
 
Bere Károly polgármester: Ezzel kapcsolatban elment a levél, átadom a szót 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezetőnek. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Sánta doktor úrral írtuk meg a 
válaszlevelet a vízműnek, képviselő-testület ülésén be is számoltunk róla, hogy a 
válasz elment. A vizsgálatot Füzesgyarmat, Szeghalom önkormányzata és a 
vízmű rendelte meg és a két önkormányzat fizette a 25-25 %-át, az 50 %-át a 
vízmű. A választ meg tudjuk sürgetni, de egyéb intézkedést nem igényel. 
 
Suchné Szabó Edit  képviselő: Elindult a szelektív hulladékgyűjtés a városban, 
aminek örülnek a lakosok, viszont a veszélyes hulladék gyűjtése még nincs 
megoldva. Vannak olyan cégek, akik konténereket helyeznek el településeken és 
abban gyűjtik a veszélyes hulladékot. Nekünk is meg kellene oldani valamilyen 
formában. Még tavaly jeleztem, hogy a Mátyás utca környékén lakók szeretnék 
ha a gyerekek használhatnák az óvodában ott maradt kerti játékokat. Arról is 
döntöttünk, hogy a bölcsőde oda fog kerülni. Ha kiderül, hogy mekkora terület 
kell a bölcsőde számára, akkor a fennmaradó részen  lehetne kialakítani az ott 
lévő játékokkal játszóteret. Csak fel kellene mérni a területet, illetve, hogy a 
játékok milyen állapotban vannak. Tavaly gyűjtés indult játszótér építésére és 
akik fizettek erre a számlára kérdezik, hogy áll a gyűjtés? Illetve állítólag 
tárgynyeremény-sorolás is volt, erről kérnék alpolgármester asszonytól 
tájékoztatást. A belvízzel kapcsolatban van olyan szóbeszéd a városban, hogy a 
vállalkozó azt kérte, hogy a kotrógép bérleti díját ne fizesse ki neki az 
önkormányzat, hanem osszák szét a rászorulóknak. Ez valós-e, vagy nem? 
 
Bere Károly polgármester: Lomtalanítás április 24-én lesz, de nem tudom a 
veszélyes hulladék benne van-e ebben. Kádár Gyula vállalkozó még nem utalta 
át ezt az összeget. De említette, hogy szeretné támogatni az önkormányzatot, 
vagy valamilyen civil szervezet kezdeményezését.  
 
Botlik Tiborné jegyző: A kommunális hulladékot a Békés Manifest Kht. gyűjti 
továbbra is és a szerződésünk szerint minden évben térítésmentesen a lakosság 
részére végez veszélyes hulladékgyűjtést, amikor a festékes doboztól kezdve a 
TV-ig mindent ki lehet rakni és elszállítják. Volt olyan év, amikor kétszer is volt 
ilyen gyűjtés, tehát egyszer biztosan lesz. Intézményeknél, illetve a 
polgármesteri hivatalnál használtelem-gyűjtő van kitéve.  
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Másfél évvel ezelőtt a Füzesgyarmat Jövőjéért 
Polgári Egyesület nyitott egy alszámlát a helyi takarékszövetkezetnél azzal a 
névvel, hogy „Építsünk játszóteret Füzesgyarmaton” azzal a céllal, hogy 



 32

összefogással építünk játszóteret. A plakáton az szerepelt, hogy egy év múlva a 
Füzes Napok keretében értékes nyereményt sorsolunk ki, de sajnos nem sokan 
fizettek be. Voltak akik nagyobb összeget adományoztak, illetve az ingyenes 
rendezvényeken téglajegyeket adtunk el, de nem jött még össze elég pénz. Ezt 
csak játszótér építés céljára lehet felhasználni és továbbra is folyamatosan 
gyűjtjük rá a pénzt, tervezünk ősszel egy jótékonysági koncertet is. Ha ki lenne 
már jelölve, hogy hol lehet játszóteret építeni, - sajnos másfél év alatt nem 
jutottunk el idáig – ahova ki lehetne tenni egy táblát egy látványtervvel, akkor 
többem megvennék a 200 forintos téglajegyet is. 350.000,-Ft van a számlán és 
legalább 1 millió kellene. 
 
Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető: Az önkormányzat a vállalkozónak 
kifizette a számláját, mert támogatást csak kifizetett számla után tudunk lehívni. 
Ez 875.000,-Ft volt, ennek az áfáját nekünk be kellett fizetni, tehát nettó 
700.000,-Ft-ot juttathat vissza a vállalkozó, ha fenntartja a szándékát. Az lenne a 
célszerű, ha alapítványt, közalapítványt támogatna az összeggel, mert ha az 
alapítvány adja a pénzt a rászorulóknak, akkor nem adóköteles annak aki kapja, 
illetve az adományozó is az adókötelezettségéből kedvezményben részesül.  
 
Bere Károly polgármester: A hétvégén tárgyaltunk már erről. A belvízzel 
kapcsolatban be tudok arról számolni, hogy a macskási Ó-Berettyó szakaszon 
jelentős kotrás történt, Farkas Imre államtitkár úr segítségével, amilyen előtte itt 
nem nagyon volt. A gazdák tájékoztatása szerint jelentősen megnőtt ezzel a 
vízelfolyás a kritikus részeken. Többször beszéltem Kádár Gyulával, aki nagyon 
hálás ezért, hogy az önkormányzat meg tudta ezt oldani és mondta, hogy 
segíteni fog, de ezt ő fogja eldönteni, hogy mikor és milyen módon. A Bacsó 
Béla utcán ő elvégezte azt a munkát, ami akkor nagyon fontos volt a 
legkritikusabb időszakban. Így kölcsönösen segítettük egymást. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Polgármester úrtól kérek tájékoztatást, a 
testvérvárosunkkal, Zimándújfaluval való kapcsolat folytatásáról, a jövőjéről. 
Kocsis József alpolgármester úrral tartom a kapcsolatos és azt mondta, hogy 
többször kereste polgármester urat, de nem kapott visszahívást. Karácsonykor is 
telefonált, üzenetet is hagyott és szeretné tudni,  hogy a testvérvárosi kapcsolat 
terén mire számíthat. 
 
Bere Károly polgármester:  A múltkori testületi ülésen is felvetődött már a 
testvérvárosi kapcsolat. Megválasztásom óta beszéltem alpolgármester úrral, 
biztosítottam a további együttműködésről. Ebben az évben beszéltünk már arról 
is, hogy valószínű az önkormányzati kirándulást valószínű Aradra, vagy 
Zimándújfaluba szervezzük, de nem volt még idő arra, hogy felvegyem velük a 
kapcsolatot. Eddig a költségvetés tervezésével voltunk elfoglalva, az első 
időszakban bele kellett rázódni ebbe a munkába, bízom benne, hogy március-
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április egy lazább időszak lesz és ilyesmire is jut idő. Nem felejtkeztünk el 
róluk, érvényes megállapodásunk van a két település közt. De azt sem vetem el, 
hogy más erdélyi településsel is kialakítsunk ilyen kapcsolatot. Konkrétan Árkos 
település érdeklődött utánunk, az ottani lelkész hívott Újévkor, de mindkét 
település fontos számomra és majd látjuk, hogy tudjuk az együttműködést 
folytatni. Még azt is meg kell beszélni, hogy milyen irányba nyissunk még, mert 
jó lenne Németországban is találni egy ilyen kapcsolatot, figyelemmel arra, 
hogy egy német tulajdonú nagy cég itt van a városban. Személyes 
kapcsolatrendszeren múlik, hogy ha valakinek van ilyen kapcsolata 
Németország felé, akkor azt ki kell használni, mert gazdasági szempontból 
nagyon fontos. Amit ezzel a pályázattal elkezdtünk, hogy a határmenti 
települések felé, Nagyvárad felé nyitunk, ez turisztikai szempontból lényeges.  
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Akkor megnyugtathatom alpolgármester 
urat, hogy a városnapokon várjuk őket, gondoskodunk róluk. Más civil 
szervezetek, az elszármazottak is érdeklődtek, hogy szeretnének velük továbbra 
is kapcsolatot tartani.  
 
Bere Károly polgármester: Természetesen, az időhiány volt a probléma, hogy 
eddig nem sikerült beszélni vele. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Továbbra is tartom alpolgármester úrral a 
kapcsolatot, úgy mint a Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnöke 
is.  
 
Bere Károly polgármester: A költségvetésben van 200 ezer forint képviselő-
testületi programra, akkor majd Aradra, illetve Zimándújfaluba fogunk elmenni.  
Van-e még kérdés? Mivel nem volt javaslat a testület időpontjára, ezért március 
24-én, csütörtökre hívom össze a következő testületi ülést. Ezzel az ülést 
bezárom, megköszönöm mindenkinek, hogy itt volt. A képviselők zárt ülésen 
folytatják tovább a munkát. 
 
 

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


