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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. november 26-án 16 óra 05 perc
kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva képviselő, Koncz Imre képviselő, Kovácsné Czeglédi
Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő.
Távol maradt: Bere Katalin képviselő
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Balázsi László unitárius lelkész, Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Ügyvezető, Szabó Lászlóné ESZI telephely
koordinátor
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Györösi Máté ÖTE parancsnok, Csákné
Nagy Éva adóügyi csoportvezető, Furkóné Nagy Izabella adóügyi ügyintéző, Gazsóné Kovács
Andrea bölcsődevezető
Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket és a lakosságot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Bere Katalin képviselő
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött napirendeken kívül javasolja a
bejelentések között megtárgyalni a folyószámlahitel igénybevétellel kapcsolatos döntést, és a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalát. Zárt ülésen javasolja
megtárgyalni a termőföld adásvételi szerződése jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos
kifogás elbírálását, és a javaslattételt Pro Urbe kitüntetésre. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti
napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
HATÁROZAT
149/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 26-i ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Györösi Máté parancsnok, Nagy István elnök
3. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolója
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
4. A helyi építményadó módosítása és elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
5. A földadó rendelettervezet előterjesztése és jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester
6. Tájékoztató az önkormányzat 2015.
végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

évi

költségvetésének

I-III.

negyedévi

7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatai módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
8. Bejelentések
8.1 A Füzesgyarmati Bölcsőde alapdokumentumai módosításának jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester
8.2 Folyószámlahitel igénybevételéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
8.3 A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkát kiegészíti azzal, hogy ismét
megrendezésre került a Péter András Gimnázium szervezésében a Szeretlek Sárrét elnevezésű
vetélkedő, melyet második alkalommal is a Füzesgyarmati csapat nyert meg. Tavaly Bere
Katalin képviselő asszony vezetésével, idén pedig Kovácsné Czeglédi Mária Tünde tanácsnok
asszony vezetésével. Gratulál minden résztvevőnek. A holnapi napon kerül sor a DAREH
közgyűlés ülésére. Volt több megbeszélésen is ennek kapcsán. A bejelentéseknél meg kell
beszélni, hogy holnap ki képviseli a közgyűlésen az Önkormányzatot. November 12-én került
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sor a TKKI szervezésében a Közösségi Ház átadója, a hivatal dísztermében. A Közösségi
Központban még nincs bútorzat és fűtés sincs, azért nem tudták ott megrendezni. November
30-án zárult le a program. Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan van valakinek
kérdése? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, megadja a szót
a bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta az elfogadását. Javasolja a bizottság, hogy az iskola felújítás műszaki ellenőrzésére
fokozottan figyeljenek oda.
Bere Károly polgármester: Tegnapi napon részt vett a kooperációs megbeszélésen és felhívta
erre a figyelmet. A városmenedzser át is adott nekik egy listát, amelyet ki kell javítaniuk.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
jelentést a lejárt határidejű határozatokról, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta.
HATÁROZAT
150/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést elfogadja.
Második napirend
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Györösi Máté parancsnok, Nagy István elnök
Bere Károly polgármester: Györösi Máté parancsnok úr ígérte, hogy részletesen beszámol az
ülésen. Nem érkezett meg. A hétfői bizottsági ülésen jelen volt az ÖTE elnöke és
parancsnoka, ahol részletes tájékoztatót adtak. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének és megkéri, hogy
mondja el mi hangzott el a bizottsági ülésen az ÖTE munkájáról.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Az
egyesületnek több sikeres pályázata volt. A használt laktanyára is bérleti szerződést kötöttek
az Önkormányzattal, így erre is kaphatnak külső támogatást. Arra biztatták az egyesületet,
hogy ragadjanak meg minden pályázati lehetőséget és az Önkormányzat támogatja ebben.
2016. szeptember 1. napjától kihelyezett laktanyaként működnének, saját riasztási területtel,
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nem önkéntes formában. Erre pénzbeli támogatásokat is kapnak, de kötelezettségekkel is jár.
Jelenleg sofőrhiányuk és felszereléshiányuk van. A következő hónapokban konzultálni
fognak, és keresnek megoldást a helyzetre. Fejlesztik a gyermek utánpótlást is. A bizottság
egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.
Bere Károly polgármester: A tájékoztatóban szerepel, hogy önállóan beavatkozó, területtel
rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületté váljon jövőre. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az
egyik legjobb technikai felszereléssel rendelkeznek, a legfőbb probléma a humánerőforrás
hiány. C jogosítvánnyal rendelkező sofőrre lenne szükség. Közmunkaprogrammal
összehangolva lehetne ezt megoldani.
Megérkezett Györösi Máté ÖTE parancsnok.
Vida Imre képviselő: A riasztási idő a jelenlegi 10 percről, 12-15 percre kapnak mentességet.
Ez nem azt jelenti, hogy Füzesgyarmaton csak Ők fognak tűzet oltani, a kisebb riasztásokat
fogják megoldani, ha nagyobb gond van, jön a segítség.
Bere Károly polgármester: Üdvözli a parancsnokot az ülésen. Megkéri, hogy ismertesse az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját.
Györösi Máté ÖTE parancsnok: A Füzesgyarmati ÖTE egy jelentős változás küszöbén áll. A
teljes gépjármű parkot sikerült megújítani. Jelenleg egy közreműködő tűzoltó egyesületként
működnek, ami azt jelenti, hogy csak hivatásos felügyelet mellett tudnak beavatkozni.
Jelenleg csak tájékoztatást kapnak, tehát nem kötelesek vonulni a riasztásokra. Ha a
minősítést megkapják, az ügyeleti idejükben, ami éves szinten minimum 3000 óra, akkor a
vállalt területükön lévő káresetekhez kötelesek vonulni. Megállapodás kérdése, hogy mennyi
időn belül kell elindulniuk. Ők csak olyan káresetekhez vonulnának, ami ún. nem időkritikus.
Például útra dőlt fa, belvízkár, kisebb külterületi tűz esetén. Belterületen lévő, jelentős anyagi
kárt jelentő esetekben biztos, hogy hivatásos egységek is vonulnak. Ez a változás nem kis
összegbe kerül az egyesületnek, ugyanis minden egyes eszközüket be kell vizsgáltatni és csak
így lehet alkalmazni az eszközöket. Ezek a kötelező felülvizsgálatok is pénzbe kerülnek. A
jelenlegi 15 fő aktív tagjaik közül, mindenki főállásba dolgozik, vagy tanuló. Jelen tagság
nem tudja teljesíteni az előírt ügyeleti időt. Olyan sofőrre lenne szükségük, aki C típusú
jogosítvánnyal rendelkezik. Ezen kívül egyéb előírásoknak kell megfelelni pl. alkalmassági
vizsgálat, szivattyútechnikai vizsga stb. Jelenleg egy olyan sofőrjük van, aki megfelel a
feltételeknek, Ő hivatásos tűzoltó, korlátozott szabadidővel rendelkezik. A legnagyobb
probléma a személyi feltételek teljesítése.
Bere Károly polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Nagyon tetszett neki a tájékoztató
utolsó mondata: „Bizalommal, reménykedve, tettre készen várjuk az jövőt!” Ehhez sok sikert
kíván. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a tájékoztatót az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkájáról, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a tájékoztatót.
HATÁROZAT
151/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:

5
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Távozott Györösi Máté ÖTE parancsnok.
Harmadik napirend
A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolója
Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző
Bere Károly polgármester: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző úr betegség miatt a mai ülésen
nem tud részt venni. Felkéri aljegyző urat, hogy ismertesse a napirendet.
Fehér László aljegyző: A bizottsági üléseken Főjegyző Úr igen részletes kiegészítést tett az
előterjesztéshez. Mivel a testületi ülésen nem tud jelen lenni, szeretne a beszámolóval
kapcsolatban néhány gondolatot elmondani. A Polgármesteri Hivatal minden évben
részletesen számot ad a Képviselő-testület előtt az adott évet megelőző feladatellátásról. A
mai testületi ülés elé került beszámoló a 2014. év mellett tartalmazza a 2015-ben szeptember
végéig tartó időszak beszámolóját is, ezért lett a beszámoló 40 oldalas, ami tartalmaz 17
diagramot és 14 táblázatot, melyek jól láthatóan szemléltetik a munka mennyiségét. A
feladatellátás minőségét értékeli az a tény, hogy az ügyintézés során meghozott több ezer
határozat ellen, egy esetben volt fellebbezés, de azt másodfokon elutasították, tehát a hivatal
döntését jóváhagyták. A hivatal fő szervezeti egységei az igazgatási osztály, azon belül a
hatósági és szervezési csoport, a szociális csoport, a műszaki csoport, valamint a pénzügyi
osztály, azon belül pedig a gazdálkodási csoport és az adóügyi csoport. A polgármester
valamint a főjegyző mellet dolgozó személyi asszisztens, illetve testületi ügyintéző.
A hivatali feladatokat jelenleg 22 fő köztisztviselővel, 3 fő munkatörvénykönyves és több
közhasznú foglalkoztatott segítségével látják el. Az előterjesztésben, melyet a város honlapján
közzétettünk, teljes részletességgel megtalálhatóak az osztályok és csoportok feladatai, azt
nem kívánja ismertetni. Az ügyfélforgalom nagyon magas, 2014-ben 23.550 db, 2015.
szeptember 30-áig közel 19.000 db ügyirat keletkezett. Emellé jön még a Pénzügyi Osztály
munkatársai által 2014-ben feldolgozott 27.669 db, 2015. szeptemberig feldogozott 19.250 db
könyvelési tétel. Ezek nagyon nagy számok, és komoly leterheltséget jelentenek, de az
apparátusnak az a feladata, hogy azt a munkát jól végezze el. E munka szakszerű,
lelkiismeretes elvégzésének biztosítéka, hogy ügyintézőin többsége több éves, több évtizedes
gyakorlattal rendelkező tapasztalt és jól képzett köztisztviselők, és a „fiatalabb” kollégák is
hasonló hozzáállással végzik munkájukat. A hivatali apparátus törekszik arra, hogy a lakosság
felé irányuló feladatellátás szolgáltató jellegű legyen, és az ügyfelek megelégedésére, de a
törvényesség biztosításával szülessenek meg hatósági döntéseink. Természetesen
előfordulnak jogos, vagy jogosnak vélt lakossági észrevételek, kritikák, melyeket minden
esetben – még ha annak írásos nyoma nincs is - megvizsgálunk és munkánk jobbítása
érdekében azokat figyelembe veszünk. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának másik fő és
alapvető területe a képviselő-testület hivatalaként a Polgármester, a Képviselő-testület és a
bizottságok munkájának segítése, a törvényes és a település érdekeit szolgáló testületi
döntések előkészítése. A hivatal munkakapcsolata a képviselőkkel és a bizottsági tagokkal jó.
Úgy gondolom, hogy a hivatal munkájának színvonala a járási rendszer kialakítása és annak
következtében elvégzett feladat és létszám átcsoportosításokat követően is megfelelő. Jelenleg
egy jól szervezett, és jó munkahelyi légkörű hivatalban dolgozhatunk. Mindezekért szeretné a
hivatali vezetés köszönetét tolmácsolni a hivatal valamennyi dolgozója felé. Megköszöni
mind a Képviselő-testület, bizottságok segítő, esetenként kritikus észrevételeit, melyeket
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munkájuk során hasznosítani fognak. A hivatal igyekszik munkáját továbbra is a testület és a
lakosság szolgálatában megfelelő színvonalon végezni.
Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok
elnökeinek.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A beszámoló tartalmaz a további
működésre javaslatokat. Ezeknek egy része megvalósítható, egy része véleménye szerint nem.
Dicséretesnek tartja a törekvést. A bizottság egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását.
Vida Imre képviselő: Műszaki osztály tevékenységével kapcsolatosan átnézték a bizottság,
hogy mik történtek. Az ivóvíz minőség javító projekt kapcsán, a postánál van az a vissza nem
javított útburkolat. Abban maradtak, hogyha mai nap nem végzi el az Alföldvíz Zrt. a javítást,
akkor az Önkormányzat talál rá valamilyen megoldást. Legkésőbb hétfőn rendeződjön ez a
dolog, mert balesetveszélyes.
Csák Zsolt műszaki osztályvezető: Neki azt a tájékoztatást adták, hogy holnap reggel jönnek
és neki kezdenek a kijavításnak.
Vida Imre képviselő: Megkérdezi, hogy mi fog történni, ha mégsem jönnek?
Bere Károly polgármester: Meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.
Vida Imre képviselő: A Közösségi Központ megvalósulása elhúzódott, a látványterven
parkoló is szerepelt, az nem valósult meg. Napelemes rendszer telepítésével kapcsolatban a
legutóbbi bizottsági ülésen az hangzott el, hogy jogi problémák vannak. Kiderült, hogy nincs.
Bere Károly polgármester: Pozitív irányba alakul az ügy.
Vida Imre képviselő: A tanuszodával kapcsolatosan a telek közművesítését az
Önkormányzatnak meg kell oldania. Ez kb. 10%-os önerővel fog járni.
Bere Károly polgármester: A tanuszodával kapcsolatosa volt egy megbeszélés
Mezőkövesden, ahol főjegyző úr képviselte az Önkormányzatot. Ott az hangzott el, hogy
együttműködési megállapodást fognak kötni. Azóta ez nem érkezett meg. A legrosszabb
verzió szerepel az anyagban. Pár napon beül ki fog derülni, hogy ki lesz a kivitelező, és
megpróbál vele tárgyalni erről.
Vida Imre képviselő: A Gacsári utcán a padkarendezést kellene megoldani. Valamint a nem
aszfaltos utaknál a kátyúkat kellene megcsinálni, az esős, jeges idők előtt.
Bere Károly polgármester: Beszélt erről a Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével.
Decemberre szeretné, ha ez meglenne.
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Megköszöni az apparátusnak a munkáját.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal beszámolóját, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót.
HATÁROZAT
152/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgármesteri
Hivatal 2014-15. évről szóló beszámolóját elfogadta.
Negyedik napirend
A helyi építményadó módosítása és elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A júniusi testületi ülésen volt arról szó, hogy a nehéz gazdasági
helyzetet, hogyan tudja az Önkormányzat orvosolni. Az építményadó növelése is az egyik
ilyen dolog. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési
és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az adóemelés a belterületi
részeket érinti. Ez éves szinten 5 milliós plusz bevételt jelent. A bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet tervezet elfogadását.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag támogatta a rendelet tervezet elfogadását.
Bere Károly polgármester: Az emelés 5 millió forintos plusz bevételt jelentene. 160 Ft-ról
200.-Ft-os emelésről van szó. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
helyi építményadó rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az önkormányzat építményadóról szóló 4/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai
Bizottság véleménye kikérése után - a következőket rendeli el:
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1. §
Az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §
helyébe az alábbiak lépnek:
„7. § Az adó évi mértéke az építmény hasznos alapterülete után m2-enként:
(1) Külterületen, zártkertben amely nem tartozik a /3/ bekezdés hatálya alá: 825,forint.
(2) Belterületen: amely nem tartozik a (4) és (5) bekezdés hatálya alá: 200,- forint.
(3) Külterületen, zártkertben a Füzesgyarmat város település rendezési tervében IG1, IG-2, T-IG ipari területbe sorolt övezetben: 1.200,- forint.
(4) Belterületen a Füzesgyarmat város településrendezési tervében Gksz2
„kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület-2”-be sorolt övezetben: 900,- forint.
(5) Belterületen a Füzesgyarmat város település rendezési tervében Üü-1
„üdülőházas üdülőterület”-be sorolt övezetben: 1.600,- forint.
(6) A Füzesgyarmat város rendezési tervében a Tengeri Zugi IG-M ipari területbe és
a Kunérháti Gksz2 „kereskedelemi, szolgáltató, gazdasági terület-2”-be sorolt övezetben:
360,- forint.”
2. §
Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba, s a következő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2015. november 26.

Bere Károly
polgármester

Fehér László
aljegyző

Kihirdetve: 2015. 11. 26.
Ötödik napirend
A földadó rendelettervezet előterjesztése és jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Ez is a bevételek növelése érdekében történne. Igyekeztek úgy
megalkotni a rendeletet, hogy a Füzesgyarmati gazdákat a lehető legkevésbé érinti. Aki
főállásban mezőgazdasággal foglakozik, azt nagyrészt nem fogja érinteni. A
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Ha minden
termőföld után felszámításra kerülne, akkor kb. 40 millió Ft bevételt jelentene, de a
mentességek miatt ez kb. 15 millió Ft-os bevétel jelent az Önkormányzatnak. A bizottság
egyhangúan támogatta a földadó bevezetését. A 200 Ft/Ak/év mértéket egyhangúlag
támogatta a bizottság. A 300Ft/Ak/év mértékre 2 igen és 2 ellenszavazat volt.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Kúria döntése megszületett.
Még mindig sok a kérdéses dolog. Nem nagy öröm az új adó kivetése. Javasolja a bizottság,
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hogy várják meg a 2016. évi költségvetés hogyan alakul, hogy erre valójában mekkora
szükség van és január 1. helyett július 1. napjától kerüljön bevezetésre, illetve a 200 Ft/Ak/év
mértéket javasolja a bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett.
Bere Károly polgármester: A földadó bevezetésének egyik pozitív hatása, hogy a településnek
bevétele származik belőle. A másik pedig az, hogy a kisebb földtulajdonosoknál beindulhat
egy földkoncentráció. A minimális területű földek értékesítésre kerülnek. Tízen évvel ezelőtt
felvetődött a testületben, hogy vásároljon termőföldet. Az akkori testület ezt nem tette meg,
azt gondolja, hogy ez nagy hiba volt. Egy mezőgazdasági településen a bevétel a földből
származik. A Városházát, Református Templomot, az Unitárius Templomot is a helyi gazdák
pénzéből építettek meg. Persze van negatív oldala is, hiszen senki sem szeret adózni, de az
Önkormányzatnak szüksége van a bevételre.
Koncz Imre képviselő: Ha lesz 2016. évi költségvetés, akkor azt kell megnézni, hogy költség
oldalon mit tudnak megspórolni. A Hivatal beszámolójában szerepel, hogy az állam által
elismert létszám 20,2 fő, itt ennél többen dolgoznak. Először ezekkel a dolgokkal kellene
foglalkozni.
Bere Károly polgármester: Érti ezt az érvet. 15-20 millió Ft-nál nem tud több költségvetési
tartalékot találni. Fejlesztési pénzek minimálisan találhatóak a költségvetésben. A
munkabéreken és a szociális kiadásokon lehetne spórolni. Reméli, hogy a működésre kapott
támogatással, és az adóbevételekkel a jövő évi költségvetési év könnyebb lesz, mint az idei.
Vida Imre képviselő: Új adó bevezetésére illetve adó emelésére mikor van lehetőség? Adott
évben?
Bere Károly polgármester: Főszabály szerint november 30-ig kell elfogadni a rendeletet, ha
következő év január 1. napjától szeretnék bevezetni. Ha decemberben fogadja el a testület,
akkor pedig következő év februárjától lehet bevezetni.
Csákné Nagy Éva adóügyi csoportvezető: Követő hó 5-ig fel kell tenni a honlapra.
Vida Imre képviselő: Változtatni bármikor tud rajta a testület. A Gazdálkodási Bizottság
javaslatát is meg lehet valósítani.
Bere Károly polgármester: Ha 2016. július 1. napjától kerülne bevezetésre, az 6-7 millió Ft
bevétel kiesést jelent. A Bizottság javaslata szerint a rendelet hatályba lép január 1. napjától,
de a rendelkezéseit csak július 1. napjától alkalmazzák. Az is lehet, hogy január 1. napjától
hatályba lép és a februári testületi ülésen lehet módosítani rajta, a költségvetési helyzettől
függően.
Vida Imre képviselő: Szerepel az előterjesztésben, hogy plusz egy főt alkalmazna az
Önkormányzat az adócsoportnál.
Bere Károly polgármester: Közfoglalkoztatás mellett, bérkiegészítéssel gondolta a
foglalkoztatást.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Kéri, az Önkormányzat számoljon be arról, hogy a földadóból
származó bevétel mire lett elköltve, és csak fejlesztésre költse. Szeretné, ha az időpontot is
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külön szavazzák meg, az összeget is. Kerüljön kiküldésre egy tájékoztató levél, hogy a
földtulajdonos miből készítse el a bevallást és mi után kell adóznia.
Bere Károly polgármester: Meg lehet csinálni, de nem egyszerű dolog.
Furkóné Nagy Izabella adóügyi ügyintéző: Az a gond vele, hogy január 1. állapot szerint kell
adóznia, és nekik őszi állapot szerinti adataik vannak.
Bere Károly polgármester: Megnézik, hogy milyen lehetőségek vannak és decemberbe
visszatérnek rá.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A földadóból származó bevétel mire lesz felhasználva?
Bere Károly polgármester: Szociális és fejlesztési kiadásokra.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A szociális kiadás mit takar pontosan? A Várospolitikai
Fórumon a gazdák azt mondták, hogy nem szeretnék, ha segélyre költenék a bevételt.
Bere Károly polgármester: Az Ő javaslata is az, hogy fejlesztésre költsék a befolyt összeget.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az anyagban az szerepel, hogy szociális és fejlesztési
kiadásokra.
Bere Károly polgármester: Az szerepel, hogy mire költhető, az egy tájékoztatás.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Arról beszéltek, hogy csak fejlesztésre költség, és mégis
szerepel a szociális kiadás is.
Ibrányi Éva alpolgármester: A testület mondhatja azt, hogy csak fejlesztésre szeretné
fordítani?
Bere Károly polgármester: Természetesen dönthet úgy a testület. Megállapítja, hogy nincs
több hozzászólás. Aki elfogadja, hogy a földadó bevezetésre kerüljön és az abból származó
bevételt fejlesztési célokra fordítsa az Önkormányzat, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
153/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a földadó bevezetését,
amelyből származó adóbevételt fejlesztési kiadásokra kívánja fordítani.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a földadó rendeletben szereplő
rendelkezéseket 2016. július 1. napjától alkalmazza a testület, a rendelet pedig 2016. január 1.
napjától lépjen hatályba, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással és 3 ellenszavazattal a nem fogadta elfogadta.
HATÁROZAT
154/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a települési
földadó rendelet 2016. január 1. napjától lépjen hatályba és a benne szereplő rendelkezéseket
2016. július 1. napjától alkalmazza a testület.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a települési földadó mértéke 200 Ft/Ak/év
legyen, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
HATÁROZAT
155/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a települési
földadó mértéke 200 Ft/Ak/év legyen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Aki a települési föladó rendeletet elfogadja, hogy január 1.
napjától lépjen hatályba és az adó mértéke 200 Ft/Ak/év legyen, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2
ellenszavazattal – az önkormányzat települési földadóról szóló 13/2015. (XI. 26.)
önkormányzati rendeletét elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési földadóról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) és 1/A . § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság véleménye kikérése után - az
alábbiakat rendeli el.
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1.§
Füzesgyarmat város közigazgatási-illetékességi területén adóköteles az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület művelési ágban
nyilvántartott minden földterület.
2. §
A települési földadó (a továbbiakban: földadó) határozatlan időre kerül bevezetésre.
3. §
(1) Az adó alanya – a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A § (1)
bekezdésében rögzített korlátozással - az a természetes személy, aki a naptári év első napján a
földterület tulajdonosa.
(2) A törvény erejénél fogva mentes a földadó fizetési kötelezettség alól az a tulajdonos, aki:
a) egyéni vállalkozóként,
b) mezőgazdasági őstermelőként, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó
bevétele az adóévben a 600 eFt-ot meghaladja
c) jogi személy tagjaként,
d) egyéni cég tagjaként
vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén.
(3) A Htv. 12. § (1) és (2) bekezdése alapján több tulajdonos esetében a tulajdonosok a tulajdoni
hányaduk arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóhatósággal kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
4. §
(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.
(2) Az adófizetési kötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.
5. §
(1) A földadó alapja a földterület kataszteri tiszta jövedelme, az aranykorona (AK).
(2) A földadó mértéke egységesen:
a) 200 Ft/AK/év
(3) A földadó összege évente 2 egyenlő részletben, minden év március 15. és szeptember 15.
napjáig fizethető kamatmentesen.
6. §
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(1) A földadó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja
meg, az ingatlan-nyilvántartás tárgyév január 1.-én nyilvántartott adatai alapján.
(2) Az adóalany a földadó bevezetésének évében 2016. március 31. napjáig köteles az adó
megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni – az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon – a 2016. január 1-i állapotnak megfelelően. A
mentességgel rendelkező földtulajdonos is köteles adatot szolgáltatni.
(3) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, amíg adókötelezettséget
érintően változás nem következik be a körülményekben. változást 15 napon belül köteles az
önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.
(4) Az adóalany a földadó fizetési kötelezettségét érintő minden változást 15 napon belül
köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

7. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A földadó bevezetésének évében az első részlet 2016. május 31. napjáig esedékes.
(2) Ezen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2015. november 26.

Bere Károly
polgármester

Fehér László
aljegyző

Kihirdetve: 2015. 11. 26.
Hatodik napirend
Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
támogatja a tájékoztató elfogadását.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: 80 milliós forráshiányból, sikerült
lefaragni 40 milliót. A fennmaradó 40 millió Ft talán év végéig rendeződik. A bizottság
egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.
Bere Károly polgármester: Be van adva egy 80 millió forintos működési támogatásra a
pályázat. Bízik benne, hogy pár hét múlva erről megszületik a döntés. Ha ez nem érkezne meg
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akkor az aszfaltozási munkák számláit kell a következő évre csúsztatni. A vállalkozóval ez
így lett megbeszélve. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki elfogadja a tájékoztatót
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta.
HATÁROZAT
156/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés I-III.
negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére
törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított előirányzat
szabta keretet.
Határidő:
Felelős :

2015. december 3l.
Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor címzetes főjegyző, Intézmények
vezetői
Hetedik napirend

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatai módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadta a rendeletmódosítási javaslatot.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki elfogadja az
Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatai módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. ( XI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság, illetve a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság előzetes
véleménye kikérése után - a következőket rendeli el:
1. §
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2015. (II.18) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a
következők lépnek
„2. § (1): A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetését
1 962 626 ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
„2. § (2): A 2015. évi b e v é t e l e k é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:
Ezer forintban
2015. évi
SorBevételi jogcím
szám
előirányzat
1.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
768 216
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + …+
1.1
376 276
1.1.6.)
1.1.1
Helyi önk.működésének általános támogatása
93 185
1.1.2
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása
81 576
Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
94 487
1.1.3
feladatainak támogatása
1.1.4
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása
6 850
1.1.5
Műk.c.központosított előirányzat
0
1.1.6
Helyi önk.kiegészítő támogatásai
100 178
I./2. Működési célú egyéb támogatás államháztartáson
1.2
380 767
belülről (1.2.1.+…+ 1.2.3.)
380 716
1.2.1
Egyéb támogatások
1.2.2
1.2.3
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2

Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Elvonások
II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
(2.1.+…+ 2.5.)
Önkormányzati támogatások
Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…3.+.9.)
Jövedelemadók
Szoc. hozzájárulási adó és járulékok

51
11 173
418 032
214

417 818
314 976
210
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.
9.1.
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2.
9.3.
10.

Bérhez kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek
IV. Működési bevételek (4.1.+…..+4.11.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi betétek
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Költségek visszatérítései
V. Felhalmozási bevételek (5.1+…..+5.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+….+6.3.)
Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….+.7.3.)
Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)
Belföldi finanszírozás bevételei ( 9.1.1.+…+9.1.4.)
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről
Előlegek
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.
Személyi juttatások

42 000
252 437
7 024
12 000
1 305
98 227
26 334
8 805
25 729
12 744
19 700
4 667
3
217
28
4 316
4 000
316
33 141
31 020
2 121
8 467
1 000
7 467
1 645 375
317 251
317 251
43 200
33 331
240 720

1 962 626
Ezer forintban
2015. évi
előirányzat
1 222 574
484 989
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés
államháztartáson belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
- Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre
- Tartalékok
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés
államht.belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése
- Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre
- Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés
államht.kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
V. Finanszírozási kiadások (3.1+…….+3.5.)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+….+3.1.3.)
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pü.vállalkozásoknak
Rövid lejáratú hitelek
Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+…..+3.2.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+…….+3.3.6.)
Államht.belüli megelőlegezések folyósítása
Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+…..+3.4.4.)

97 059
328 009
79 260
233 257
15 391

15 512
5 846

149 230
47 278
448 433
70 511
295 266
82 656

2 600

72 840

900
6 316
1 671 007
291 619
43 200
43 200

248 419
7 699
240 720
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3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.
4.
5.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK- BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül:

1 962 626
1 721 906

2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások
2015. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2015. november 27. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2015. november 26.

Bere Károly
polgármester

Fehér László
aljegyző

Kihirdetve: 2015. 11. 26.
Nyolcadik napirend
Bejelentések
8. 1

A Füzesgyarmati Bölcsőde alapdokumentumai módosításának jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Megadja a szót a bölcsődevezetőnek, hogy mondja el miről is van
szó.
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Az előző testületi ülésen lett elfogadva a bölcsőde
Érdekvédelmi Képviseleti Fórum Szabályzata, amely lehetővé tette azt, hogy az előírt
módosításokat végre tudják hajtani. A házirendben, az SZMSZ-ben, a Szakmai Programban
történt változásokat tartalmazza az előterjesztés.
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag támogatta a módosítás elfogadását.
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
Füzesgyarmati Bölcsőde alapdokumentumai módosításának jóváhagyását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a módosítást elfogadta.
HATÁROZAT
157/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde
módosított szakmai programját, annak 2. sz. mellékletét képező módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát, 3. sz. mellékletét képező módosított házirendjét, és a 6. sz.
mellékletét képező módosított megállapodást 2015. december 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Megbízza a bölcsődevezetőt, hogy a szakmai program egységes szerkezetbe foglalását
végezze el.
Határidő:
Felelős:
8.2

azonnal
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

Folyószámlahitel igénybevételéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: 80 millió forintos folyószámlahitelről van szó. A Gazdálkodási és
Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A meglévő folyószámlahitel
meghosszabbításáról van szó. A bizottság egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a
folyószámlahitel igénybevételéről szóló döntést, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a módosítást elfogadta.
HATÁROZAT
158/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. évi
gazdálkodása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától mint számlavezető intézettől 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időtartama: 2016.01.04-2016.12.30.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2016.12.31.
Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt.
javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket
az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt
beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a
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Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja
ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére és egyben
nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCIV.
Törvényben (Stabilitási törvény) foglaltaknak.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:
8.3

2015. december 31.
Bere Károly Polgármester

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Befejeződött a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Programnak. A múltkori testületi ülést követően több tárgyalást is folytatott az ügyben. A
legutóbbi ülésen arról döntött a testület, hogy azt a díjpolitikát, amelyet a DAREH
előterjesztett nem fogadta el. Sokkal magasabb lenne a településen a szemétdíj, mint a
jelenlegi. Annyi változás történt, hogy egy törvényjavaslatot fogadott el a Kormány, amely azt
tartalmazza, hogy a kormányzat fogja közvetlenül meghatározni a szemétdíjat. A díjpolitikát a
pályázat miatt el kell fogadnia a társulásnak, de nem lehet tudni, hogy a kormány milyen
mértékű díjat fog meghatározni. Nyugodtan elfogadhatja a testület a díjpolitikát, hiszen nem
az alapján lesz meghatározva a szemétdíj.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Ezzel vállaljuk, hogy ők fogják szállítani a szemetet?
Bere Károly polgármester: Úgy tudja, hogy ezt is a Kormány fogja meghatározni.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Nem mélyedt bele, de véleménye szerint a DAREH
Társulás fogja kiválasztani a közszolgáltatót.
Bere Károly polgármester: A díjat sem és a szolgáltatót sem tudja meghatározni ezen túl az
Önkormányzat. 2016. július 1. napjától lesznek ezek a változások. A kártérítési kötelezettség
miatt javasolja, hogy fogadja el a testület a javaslatot. Vissza fog még kerülni a testület elé.
Akkor lesz nehéz helyzet, ha a bevétel nem fedezi a kiadásokat.
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Koncz Imre képviselő: Megállapítja az állam, hogy mennyi a szemétdíj, a DAREH
leszerződik valakivel. A különbözetet pedig fizeti az Önkormányzat.
Bere Károly polgármester: Fontos lenne, hogy az Önkormányzat bele tudjon szólni abba,
hogy ki vigye el a szemetet.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A DAREH közgyűlésen ezt a többség már elfogadta, hiszen a
pályázathoz szükséges.
Bere Károly polgármester: Szeretné, ha a településről a továbbiakban is Karcagra szállítanák a
szemetet, de nem biztos benne, hogy ezt sikerül kivitelezni. Ha az Önkormányzatok nem
vállalják a költségeket, akkor Orosháza Önkormányzata fog csődbe menni.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki támogatja az első határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 5 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
HATÁROZAT
159/2015. (XI. 26.) önkormányzati határozat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) dönt arról, hogy a 2015. október 29. napján tartott ülésén hozott 132/2015. (X. 29.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó
koncepciót a határozat mellékletét képező, - A DAREH Önkormányzati Társulás
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadja,
3.) nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.
Felelős:
Határidő:

Bere Károly polgármester
azonnal

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki támogatja a
második határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 5 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében
létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A DAREH Önkormányzati
Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája - tartalommal elfogadja.
2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.
Felelős:
Határidő:

Bere Károly polgármester
azonnal

Átadja a szót a testület tagjainak.
Suchné Szabó Edit képviselő: Többen érdeklődtek róla, hogy a nyugdíjasok karácsonyi
utalványának kiosztása mikorra várható?
Bere Károly polgármester: Attól függ, hogy az Önkormányzat megkapja-e a működési
támogatást.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Kéri, hogy a DAREH közgyűlésének ülésére való
delegálást beszéljék meg.
Bere Károly polgármester: Ő sajnos nem tud elmenni, alpolgármester asszony is jelezte, hogy
nem ér rá, felkéri Zs. Nagy Sándor képviselőt, hogy képviselje az Önkormányzatot.
Megkérdezi, hogy tudj-e vállalni?
Zs. Nagy Sándor képviselő: Igen, részt tud venni.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Gyűlnek az adományok a Karácsonyi Vásárra,
várják továbbra is a felajánlásokat.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi
ülés várhatóan december 17-én lesz. Ezzel a nyílt ülést 17 óra 22 perckor bezárja.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Fehér László
aljegyző

