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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. november 24-én 16 óra 02 perc
kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva,
Vida Imre képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Bánfi Attila KLAPI intézményvezető, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Turbucz
Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális
csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Teleki-Szávai Krisztina Gyulai tankerületi
igazgató, Dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal vezető helyettese, Barta Tibor
Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, Dr. Schweicker Ildikó
Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának vezetője, Hajdu Róza Szeghalmi
Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője Györösi Sándor Máté Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnoka, Nagy István Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
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 6 képviselővel határozatképes. A hiányzó 3 képviselő
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a
bejelentések közé a tagintézmény vezetői pályázatok véleményezését valamint az
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról szóló előterjesztést. Kéri,
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hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 24-i ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
2. Tájékoztató a Szeghalom Járási Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Détárné Molnár Andrea hivatalvezető
3. A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének
átadásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
4. Tájékoztató a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról
Előadó: Györösi Máté parancsnok, Nagy István elnök
5. Döntés az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
6. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
7. Döntés az iskolai körzethatárok véleményezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
8. Folyószámlahitel szerződésre vonatkozó határozat módosításáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
9. Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
10. Bányatavakra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
11. Bejelentések
11.1 Tagintézmény vezetői pályázatok véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester
11.2 Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
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Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy két
szerződéskötés is megtörtént. Az egyik, hogy a közvilágítással kapcsolatosan megtörtént a
szerződés aláírása a Mezei - Vill Kft-vel. Jelenleg a tervezések folynak, a tél végén pedig
megtörténik a közvilágítás korszerűsítése. A másik szerződéskötés a Swietelsky Zrt.-vel
történt a Baross utca és a Báthori utca felújítása ügyében. Van-e kérdése valakinek a két ülés
közötti munkával kapcsolatban?
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A November 3-i egyeztetéssel kapcsolatosan
szeretne bővebb tájékoztatást kérni.
Bere Károly polgármester: Ifj. Schamscula Györggyel történt egy kapcsolatfelvétel, aki az
Eximbanknál egy felső vezető, bízva abban, hogy segítségére lehet a településnek.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az anyagban az szerepel, hogy egy pályázattal
kapcsolatosan volt tárgyalás.
Bere Károly polgármester: Az két különböző dolog volt. Nem kapcsolódik egymáshoz a két
esemény.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Gyógyászati vezetőt keres jelenleg az Önkormányzat.
Ha meglesz a vezető személye, ki fogja azt működtetni? Szükség lesz például gyógytornászra
is.
Bere Károly polgármester: Gálné Kecskeméti Ilona Berettyóújfaluból jönne, a pályázatát még
nem nyújtotta be, Ő a gyógyászat kiszemelt leendő vezetője. Dr. Becsei Lászlóval volt egy
egyeztetés, Ő is panaszkodott, hogy orvos hiány van és Szeghalmon sincs orvos. Szeretné, ha
ide találunk orvost, lássa el Szeghalmon is a munkát. Az első lépés, hogy vezetőt találjanak, a
gyógytornász állásra volt már érdeklődő. Bízik benne, hogy februárban meg tud nyitni a
gyógyászat. A háziorvosi praxisra is volt egy érdeklődő.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Főiskolai végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki
gyógytornász legyen?
Bere Károly polgármester: Igen, főiskolai végzettség szükséges.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem kellene a településen lévő fiatalokat ösztönözni,
hogy ebbe az irányba tanuljanak tovább?
Bere Károly polgármester: Igen. A pedagógus szakma is hiányszakma lesz hamarosan a
településen, talán az óvodapedagógus terén van némi fellendülés. Megállapítja, hogy nincs
több kérdés, hozzászólás.
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
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Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. A bizottság
egyik tagja sincs jelen. Mivel együttes ülést tartottak a Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottsággal így felkéri Vida Imre képviselőt, hogy a mai ülésen mindkét bizottság
döntését közvetítse a testület felé.
Vida Imre képviselő: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan
elfogadta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról, valamint volt egy módosító határozati
javaslat is, melyet szintén egyhangúan támogatott a bizottság.
Bere Károly polgármester: A Közalapítvánnyal kapcsolatosan van egy pontosító javaslat.
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű
határozatokról, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jelentés a lejárt határidejű
határozatokról.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2016.(XI.24.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Képviselő-testület 110/2016. (IX. 21.)
önkormányzati határozatának módosítását a határozati javaslat szerint, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2016.(XI.24) önkormányzati határozata
a Képviselő-testület 110/2016.(IX. 21.) önkormányzati határozatának módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2016.(IX. 21.) önkormányzati
határozatának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a
Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítványába
(továbbiakban: Közalapítvány) 2016. szeptember 21. napjával, 4 éves időtartamra az
alábbi személyeket választja meg:
A határozatot kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:
Megbízza a Polgármestert, hogy a közalapítvány alapító okiratát módosítsa a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembe
vételével, és a bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatok tegye meg.
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A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly, polgármester
Második napirend

Tájékoztató a Szeghalom Járási Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Détárné Molnár Andrea hivatalvezető
Bere Károly polgármester: Köszönti a Szeghalmi Járási Hivatal képviselőit. Megadja a szót
Dr. Tölcsér Emesének a Szeghalmi Járási Hivatal vezető helyettesének.
Dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal vezető helyettese: A hivatalvezető asszony egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 2015. április 1. napjától osztályszerkezetben
működik a hivatal. Hajdu Róza a Földhivatali Osztály vezetője, Barta Tibor a Foglalkoztatási
Osztály vezetője, Dr. Schweicker Ildikó a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője. A
Kormányablak Osztály korábban önálló vezetővel működött, az átszervezés óta a hivatal
vezető helyetteshez tartozik. A székhely településen Szeghalmon kívül Vésztőn és
Füzesgyarmaton működtetnek kirendeltségeket. Vésztőn Kormányablak működik folyamatos
ügyfélfogadással, van egy szociális ügyintéző, aki hét minden napján ott van, illetve a
gyámhivatal is kint van bizonyos napokon. Füzesgyarmaton jelenleg okmányiroda működik,
itt is van egy szociális ügyintéző, és alkalmanként a gyámügyi munkatársak is kijárnak. A
többi településen Körösladányban, Körösújfaluban, Bucsán és Kertészszigeten ügysegéd útján
biztosítják az ügyfélfogadást. A Kormányablak munkatársa jár ki. 2016. október 21-én
Vésztőn megnyitott a Kormányablak, önkormányzati beruházás eredményeként. Örömmel
vették a kezdeményezést, hogy Füzesgyarmat Város is finanszírozni kívánja a településen
kialakított Kormányablakot. Megköszöni ezt a kezdeményezést, és megígéri, hogy
amennyiben megvalósul ez a beruházás, ők folyamatosan működtetni fogják. A hét minden
napján ügyfélfogadást biztosítanak. Hétfőnként reggel 7 órától délután 17 óráig,
csütörtökönként reggel 8 órától este 18 óráig lesz ügyfélfogadás. A hét többi napján a
települési igényekhez alkalmazkodva lesz az ügyfélfogadás kialakítva.
A
www.bekesijarasok.hu honlapon az aktuális hírek, ügymenet leírások, egyéb hasznos ügyfél
tájékoztatások megtalálhatóak.
Bere Károly polgármester: Jelenleg folyamatban van a Kormányablak megtervezése. Ennek a
kialakítása fontos a település számára. Megköszöni a munkájukat. Megállapítja, hogy nincs
hozzászólás.
Távozott Dr. Tölcsér Emese Szeghalmi Járási Hivatal vezető helyettese, Barta Tibor
Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, Dr. Schweicker Ildikó
Szeghalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának vezetője, Hajdu Róza Szeghalmi
Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője
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Harmadik napirend
A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének
átadásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Köszönti Teleki-Szávai Krisztina Gyulai tankerületi igazgatót és
Bánfi Attila intézményvezető urat. A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta a
napirendet.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egy
megnyugtató dolog, hogy a 9 fő közalkalmazottként lesz foglalkoztatva a továbbiakban.
Felmerült, hogy ha ad hoc jelleggel esetlegesen valamilyen probléma felmerül az iskolában,
akkor számíthatnak az Önkormányzat segítségére. Az előterjesztésben szereplő mindhárom
határozati javaslatot támogatta a bizottság. A bizottság nevében megköszöni az előkészítő
munkát.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Mindkét
bizottság támogatta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Dr. Blága János jegyző: A bizottsági ülés óta sikerült egyeztetést lefolytatni a tankerület
vezetőjével illetve az illetékes munkatársakkal. Az átadás-átvételi szerződés változatlan
formában részükről is elfogadásra került. A vagyonkezelési szerződésben két módosítás
történt. A II. fejezet 4. pontjában belekerült, hogy a sportcsarnokra vonatkozó használat
megosztási megállapodás az átadás-átvételi megállapodás 13. mellékleteként van
meghatározva. A III. fejezet 13. pontja a biztosításról szóló rész. Arról volt szó, hogy az
Önkormányzat fogja megkötni a vagyonbiztosítást az iskolára vonatkozóan, azonban a
tankerületi igazgató tájékoztatta, hogy ennek a határideje korlátozott, a megkötése csak 2017.
december 31-ig lehetséges. A határidő lejárta után újabb egyeztetés szükséges. A
sportcsarnokra vonatkozó használat megosztási megállapodásban vannak olyan pontok,
amelyek tisztázásra szorulnak mindkét fél részéről. Főleg az önköltségi ár meghatározásáról
van szó. Az intézmény működtetője 5.500.- Ft-ot határozott meg. Ezzel kapcsolatosan még
lesznek egyeztetések a tankerülettel. A későbbiekben lesz elfogadva. Mind a két határozati
javaslatban kéri, hogy kerüljön beillesztésre egy az a mondat, hogy a szöveget nem érintő
módosítások, tehát a mellékletek módosítására a Képviselő-testület hatalmazza fel a
Polgármestert. Kötelezettség nélküli módosításokat hajthasson végre 2016. december 15.
napjáig.
Teleki-Szávai Krisztina Gyulai tankerületi igazgató: Az elmúlt két évben vezette a Gyulai
Tankerületet. 2016 júniusában megbízást kapott arra, hogy felállítsák a Gyulai Tankerületi
Központot. Ide tartozik a Gyulai járáson kívül a Mezőkovácsházi, a Békési, a Szeghalmi, a
Sarkadi és a Gyomaendrődi járás. A Gyulai Tankerületi Központ önálló költségvetési
szervként 2016. november 30-tól működik. 2017. január 1 napjától a jelenlegi 198 tankerület
beleolvad a létrejövő 58 önálló költségvetési szervként működő Tankerületi Központba. Az
intézkedések célja elsősorban az, hogy az eddigi középpontosított gyakorlatot egy picit oldja,
közelebb hozza az iskolákhoz a fenntartót és a mindennapi döntéseknek a gyorsaságát,
hatékonyságát segítse. Megköszöni Polgármester úrnak és Jegyző úrnak, hogy elkészítették
ezt az alapos, mindenre kiterjedő, gondosan elkészített anyagot, amely alapján a
Füzesgyarmati Általános Iskola működtetésének feladatait 2017. január 1 napjától a Gyulai
Tankerületi Központ át tudja venni. Biztos abban, hogy ez a jó együttműködés meg fog
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maradni január elseje után is, hiszen közös a cél, a Füzesgyarmati gyerekek, hogy számukra a
lehető legjobb feltételek legyenek biztosítva.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Kérdésként merült fel, hogy a pedagógiai
asszisztensek állása biztosított lesz-e?
Dr. Blága János jegyző: Ők jelenleg is a tankerület dolgozói.
Bere Károly polgármester: A közfoglalkoztatottként
foglalkoztatására gondol a képviselő asszony.

foglalkoztatottak

további

Teleki-Szávai Krisztina Gyulai tankerületi igazgató: Nem tudja még, hogy a márciustól induló
szerződéseknél, milyen lehetőségeket biztosítanak a tankerületek számára. Valamilyen módon
szeretnének kapcsolódni a közfoglalkoztatási programhoz a lehetőségeikhez mérten.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az iskolában az oktatást segítő személyek két részre
oszthatóak, egyrészt akik a tankerület által foglalkoztatottak illetve az önkormányzat által
foglalkoztatottak. Mi lesz azokkal, akiket az Önkormányzat foglalkoztat, amíg le nem tisztul a
helyzet?
Bere Károly polgármester: A továbbiakban is ott fognak dolgozni azok az emberek is.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Van egy olyan holt időszak, hogy felügyelet nélkül van
a Sportcsarnok. A bizottsági ülésen felmerült, hogy jó lenne, ha lenne ott egy portás. Aki
jelenleg ott van, Ő a tankerületnél van foglalkoztatva.
Bere Károly polgármester: Meg fogják találni erre a megoldást.
Vida Imre képviselő: A sportcsarnok használat megosztása mellékletként szerepel. A
vagyonkezelési szerződésben kipontozott rész ki lesz töltve vagy módosulni fog?
Dr. Blága János jegyző: Valószínűleg módosulni fog. A meghatározott önköltségi áron
semmilyen testületi döntéssel nem lehet módosítani. Csak úgy módosulhat, ha feladat vagy
költségcsökkentést történik. Jelenleg az önköltségszámításban szerepel az 1 fő foglalkoztatott,
akit az Önkormányzat foglalkoztatna. Várhatóan ennek az 1 személynek a költsége ki fog
kerülni. Ezzel csökkenni fog az önköltség összege.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Említésre került, hogyha lecsökken a
gyermeklétszám, akkor az iskolatelepek bezárásra kerülhetnek. Itt az szerepel, hogy átadásra
kerülnek a telephelyek. Ha lecsökken a gyermeklétszám, mi fog történni a telepi iskolákkal?
Bánfi Attila intézményvezető: A tendencia egyértelműen csökkenést mutat. Jövőre sem fog 3
osztály indulni egy évfolyamban. Tervei szerint osztály fog kikerülni a Kossuth utcai
iskolatelepre. A Hegyesi utcai iskola jelenleg is zsúfolt, ott jó is lenne, ha egy osztály
kikerülne. A délutáni foglalkozások nehezen megoldhatóak. A Központi Iskola szintén
zsúfolt. Jelenleg nem áll fenn az iskolatelepek bezárásának veszélye.
Bere Károly polgármester: A gyerekek számára a legjobb feltételeket a Kossuth utca iskola
tudja biztosítani.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Családias, nyugodt, ott van a játszótér, a sportpálya.
Bere Károly polgármester: A tanuszoda is ott lesz. Bízik abban, hogy a szülők is belátják,
hogy ott lesz a legjobb a gyerekeknek. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Az első
határozati javaslat arról szól, hogy az Önkormányzat visszaveszi a feladatot a
Városgazdálkodási Kft-től. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2016. (XI. 24.) határozata
a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-vel kötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról.
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-vel (továbbiakban: Kft.) kötött
vagyonkezelési szerződését az alábbiak szerint:
- a Képviselő-testület törli a Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződésből a jelen határozat
mellékletében meghatározott vagyonelemeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés fentiek
szerinti módosítását az Önkormányzat nevében írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly, polgármester
Turbucz Róbert, ügyvezető

Bere Károly polgármester: A második határozati javaslat az átadás-átvételi megállapodás
megkötéséről szól. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2016. (XI. 24.) határozata
Átadás-átvételi megállapodás kötéséről a Gyulai Tankerületi Központtal
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átadás átvételi megállapodást köt
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Gyulai Tankerületi Központtal nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (3) bekezdése alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást Füzesgyarmat
Város Önkormányzat nevében írja alá, valamint az átadás-átvételi megállapodás
mellékleteiben kötelezettségvállalás nélküli módosítást hajtson végre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly, polgármester
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Bere Károly polgármester: A harmadik határozati javaslat a vagyonkezelési szerződés
kötéséről az általános iskolai feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek tekintetében. Aki
elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2016. (XI. 24.) határozata
Vagyonkezelési szerződés kötéséről az általános iskolai feladatok ellátását szolgáló
vagyonelemek tekintetében
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelési szerződést köt,
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Gyulai Tankerületi Központtal nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdése alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződést
Füzesgyarmat Város Önkormányzat nevében írja alá, valamint a vagyonkezelési szerződés
mellékleteiben kötelezettségvállalás nélküli módosítást hajtson végre.
Felelős:
Határidő:

Bere Károly, polgármester
2016. december 15.
Negyedik napirend

Tájékoztató a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról
Előadó: Györösi Máté parancsnok, Nagy István elnök
Bere Károly polgármester: Üdvözli Györösi Máté parancsnokot és Nagy István Egyesületi
elnököt. Megkéri, hogy egészítsék ki a beszámolójukat.
Györösi Máté parancsnok: 2016.01.01.-2016.11.14. között összesen 21 káreset történt
Füzesgyarmat területén. Ebből tűzeset 14, műszaki mentés 7 alkalommal. Beavatkozást
igénylő esemény 12, téves jelzés 9. A téves jelzéseket a legtöbb esetben a rossz tűzjelző
berendezések miatt volt. Az Egyesület összesen 16 alkalommal tudott közreműködni a
káresetek felszámolásában. A kimaradó esetekben műszaki meghibásodás és ráérő önkéntes
hiányában nem tudtak közreműködni. Ezen tevékenységeken kívül több alakalommal vettek
részt helyi és szomszéd települések rendezvényein biztosítási és bemutató céllal (Füzes
Fesztivál, Füzes Tunning, Kertészszigeti nap, Bucsa gyermeknap, Kertészsziget gyermeknap,
Kuka Robotics Hungária Ipari Kft családi nap stb.). 2016.09.01.-től Önállóan beavatkozó
tűzoltó egyesületté váltak. Szabadidejüktől függően ún. készenléti szolgálatot látnak el.
Önállóan is beavatkozhatnak ún. nem időkritikus helyzetekben, ilyen például egy viharkár,
kisebb külterületi tüzek. Közel 60 m2 padlót és 90 m2 falat burkoltak le, több nyílászárót is
kicseréltek. Ezt pályázati pénzből illetve az önkormányzat támogatásával sikerült
megvalósítani. A jövő évben a két szerállást szeretnék felújítani. Azért, hogy vállalták az
önálló beavatkozást, az államtól támogatást kapnak az órák függvényében. Évi 3000 óra
ügyeleti időt vállaltak, ez havi 100. 000.- forint támogatást jelent. Ez felhasználható a
laktanya fenntartására, szakfelszerelések vásárlására. Ez az összeg nem használható fel az
egyes tagok tiszteletdíjára. Személyi állományuk is bővült, fiatalodott a 2016-os évben. 3-főt

10
alkalmaznak, mint közmunkás, akik már régóta az egyesület tagjai. Ezzel biztosítva az
eszközök és a laktanya folyamatos karbantartását és a szinte egész napos ügyeletet. Nekik
köszönhető, hogy a tervezett óraszámot stabilan tudják biztosítani. Erre az évre vállalt óra
időarányosan 1000 óra. Ezeket az órákat főként délutáni és esti órákban tudják vállalni, a
főállásuk lejárta után.
Vida Imre képviselő: Szerepel az anyagban, hogy az átereszek kimosatása is rendszeresen
történik. Milyen állapotban van a településen a belterületi vízelvezető rendszer?
Györösi Máté parancsnok: Nagyon keveset kell átmosni, amiket ki kell mosni azt leginkább
azért, mert beszakad. A többségük rendben van.
Bere Károly polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy nincs több
hozzászólás. Aki elfogadja a tájékoztatót az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a tájékoztatót.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2016.(XI.24.) határozata
Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly polgármester

Távozott Györösi Máté ÖTE parancsnok és Nagy István egyesületi elnök.
Ötödik napirend
Döntés az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Két helyi
rendelet lett egy rendeletbe foglalva, melyet az Országos Alapellátási Intézetnek is
véleményeznie kell. A bizottság egyhangúan támogatta az elfogadását.
Ibrányi Éva alpolgármester: Az 1. számú fogorvosi körzet tartozik Vlaszáts doktor úrhoz?
Fehér László aljegyző: Az 1. számú fogorvosi körzetet Dr. Kozma Daniella doktornő, a 2.
számú fogorvosi körzetet Dr. Vlaszáts István doktor úr látja el. A körzetekben nem történt
változás.
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Dr. Blága János jegyző: A rendeletet feltételes hatállyal fogadja el a testület, amíg az
Országos Alapellátási Intézet nem hagyja jóvá, addig a rendelet nem lép hatályba.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelettervezet elfogadását, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
rendeletet elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott származékos jogalkotási
feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatának
ellátására vonakozóan, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével, a Képviselő-testület Szociális és Humánügyek
Bizottságának egyetértésével a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást
végző szolgáltatókra kell alkalmazni.
2. §
Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a szolgáltatók részére a
területi ellátási kötelezettség határait
a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet,
b) házi gyermekorvos tekintetében a 2. melléklet,
c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint
d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet
e) iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás tekintetében az 5. sz. melléklet
határozza meg.
3. §
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás központi ügyelet formájában
történik.
4. §
(1) Ez a rendelet az Országos Alapellátási Intézet jóváhagyó véleményének kiadását követő
napon lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a háziorvosi körzetek határainak
megállapításáról szóló 8/2003.(IV.1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 24/2009. (X.
29.) önkormányzati rendelet, valamint a védőnői körzetekről szóló 28/2012.(XI.29.)
önkormányzati rendelet.
Füzesgyarmat, 2016. november 24.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

Kihirdetve: 2016. 11. 25.

1. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének __18/2016.(XI.24.)
önkormányzati rendeletéhez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke
1. számú háziorvosi körzet
1. Ady E. utca
2. Aradi utca
3. Arany János utca
4. Attila utca
5. Bajza utca
6. Batthyány utca
7. Béke utca
8. Damjanich utca
9. Dugonics utca
10. Garai tér
11. Garai utca
12. Garalapos utca
13. Kertész utca
14. Kinizsi utca
15. Kisfaludy utca
16. Kolozsvári utca
17. Kovács-kert
18. Lehel utca
19. Lenkei utca
20. Lőcsei utca
21. Maros utca
22. Mátyás utca (27-ig a páratlan számok)
23. Petőfi tér
24. Petőfi utca
25. Pozsonyi utca
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26. Hegyesi János utca
27. Sas utca
28. Simonyi utca
29. Szabadság tér
30. Szabolcs utca
31. Széchenyi utca
32. Táncsics utca
33. Tó utca
34. Toldi utca
35. Vécsey utca
36. Veres P. utca
37. I. és a II. külterület
2. számú háziorvosi körzet
1. Akácfa utca
2. Árpád utca
3. Bajcsy Zs. utca
4. Berzsenyi utca
5. Bocskai utca
6. Botond utca
7. Csokonai utca
8. Dobó utca
9. Erdős utca
10. Erkel utca
11. Hunyadi utca
12. Kont utca
13. Kossuth utca
14. Gacsári István utca
15. Levél utca
16. Május 1. utca
17. Mátyás utca (de 27 számig csak a páros számok)
18. Mikes utca
19. Mikszáth utca
20. Nagyváradi utca
21. Orgona utca
22. Rákóczi utca
23. Sport utca
24. Szabadkai utca
25. Szabolcska utca
26. Szebeni utca
27. Szív utca
28. Temető utca
29. Vajda utca
30. Vörösmarty utca
31. Zöldfa utca
32. Zrinyi utca
33. IV. külterület
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3. számú háziorvosi körzet
1. Áchim A. utca
2. Bacsó Béla utca
3. Baross utca
4. Báthori utca
5. Bem utca
6. Bethlen utca
7. Bihari utca
8. Brassói utca
9. Dózsa György utca
10. Jókai utca
11. József Attila utca
12. Kiss Ernő utca
13. Klapka utca
14. Kölcsey tér
15. Körösi Cs. Sándor utca
16. Nagyatádi utca
17. Réti utca
18. Sárrét utca
19. Somogyi Béla utca
20. Szigligeti utca
21. III. külterület
21.Kertészsziget község közigazgatási területe
2. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének _18/2016.(XI.24.)
önkormányzati rendeletéhez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Házi gyermekorvosi körzetének utcajegyzéke
Füzesgyarmat Város teljes közigazgatási területe, valamint Kertészsziget község teljes
közigazgatási területe. A körzet székhelye az érintett települési önkormányzatok
megállapodása alapján Füzesgyarmat Város.
3. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének __18/2016.(XI.24.)
önkormányzati rendeletéhez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat fogorvosi körzeteinek utcajegyzéke
1. számú fogorvosi körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Áchim A. utca
Akácfa utca
Arany J. utca
Attila utca
Bacsó B. utca
Baross utca
Báthori utca
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8. Batthyány utca
9. Béke utca
10. Bem utca
11. Berzsenyi utca
12. Bethlen utca
13. Bihari utca
14. Brassói utca
15. Damjanich utca
16. Dózsa György utca
17. Dugonics utca
18. Erkel F. utca
19. Hegyesi János utca
20. József Attila utca
21. Kisfaludy utca
22. Kiss Ernő utca
23. Klapka utca
24. Kovács-kert
25. Kölcsey tér
26. Körösi Cs. S. utca
27. Lenkei utca
28. Mikszáth utca
29. Nagyatádi utca
30. Petőfi tér
31. Petőfi utca
32. Réti utca
33. Sárrét utca
34. Sas utca
35. Simonyi utca
36. Somogyi Béla utca
37. Szabolcs utca
38. Szabolcska utca
39. Szigligeti utca
40. Táncsics utca
41. Tó utca
42. Vécsey utca
43. Veress Péter utca
44. Zrínyi utca
2. számú fogorvosi körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ady Endre utca
Aradi utca
Árpád utca
Bajcsy Zs. utca
Bajza utca
Bocskai utca
Botond utca
Csokonai utca
Dobó utca
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10. Erdős utca
11. Garai tér
12. Garai utca
13. Garalapos utca
14. Hunyadi utca
15. Jókai utca
16. Kertész utca
17. Kinizsi utca
18. Kolozsvári utca
19. Kont utca
20. Kossuth utca
21. Lehet utca
22. Gacsári István utca
23. Levél utca
24. Lőcsey utca
25. Május 1. utca
26. Maros utca
27. Mátyás utca
28. Mikes K. utca
29. Nagyváradi utca
30. Orgona utca
31. Pozsonyi utca
32. Rákóczi utca
33. Sport utca
34. Szabadkai utca
35. Szabadság tér
36. Szebeni utca
37. Széchenyi utca
38. Szív utca
39. Temető utca
40. Toldi utca
41. Vajda utca
42. Vörösmarty utca
43. Zöldfa utca
44. I-IV. külterület
4. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének __18/2016.(XI.24.)
önkormányzati rendeletéhez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat védőnői körzeteinek utcajegyzéke
1. számú védőnői körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Árpád u.
Bajcsy u.
Bocskai u.
Botond u.
Csokonai u.
Dobó u.
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7. Gacsári I. u.
8. Hunyadi u.
9. Kont u.
10. Kossuth u.
11. Levél u.
12. Május 1. u.
13. Mikes u.
14. Nagyváradi u.
15. Rákóczi u.
16. Sport u.
17. Orgona u.
18. Szebeni u.
19. Szabadkai u.
20. Temető u.
21. Vörösmarty u.
22. Vajda u.
23. Zöldfa u.
24. Szív u.
25. III- IV. Külterület

2. számú védőnői körzet
1. Ady u.
2. Aradi u.
3. Arany János u.
4. Bajza u.
5. Batthyány u.
6. Béke u.
7. Damjanich u.
8. Dugonics u.
9. Garai u.
10. Garai tér
11. Garalapos u.
12. Erdős u.
13. Erkel u.
14. Hegyesi János u.
15. Kisfaludy u.
16. Kinizsi u.
17. Kolozsvári u.
18. Kertész u.
19. Kovácskert u.
20. Lehel u.
21. Lőcsei u.
22. Lenkei u.
23. Maros u.
24. Mátyás u.
25. Mikszáth u.
26. Petőfi tér
27. Petőfi u.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Pozsonyi u.
Simonyi u.
Sas u.
Széchenyi u.
Szabadság tér
Szabolcs u.
Szabolcska u.
Tó u.
Toldi u.
Táncsics u.
Veres Péter u.
Vécsey u.
Zrínyi
3. számú védőnői körzet

1. Akácfa u.
2. Attila u.
3. Áchim u.
4. Bacsó u.
5. Baross u.
6. Báthory u.
7. Bem u.
8. Berzsenyi u.
9. Bethlen u.
10. Bihari u.
11. Dózsa u.
12. Jókai u.
13. József Attila u.
14. Klapka u.
15. Kis Ernő u.
16. Kőrösi u.
17. Kölcsey tér u.
18. Nagyatádi u.
19. Sárrét u.
20. Somogyi u.
21. Szigligeti u.
22. I-II. külterület
23. Kertészsziget község teljes közigazgatási területe
5. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének __18/2016.(XI.24.)
önkormányzati rendeletéhez
Iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás
1. Kossuth Lajos Általános Iskola
2. Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda

Hatodik napirend
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Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. sz. módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési,
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Mindkét
bizottság egyhangúan támogatta a rendelet tervezet elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet IV. módosításáról szóló rendeletmódosítást, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. ( XI. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
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, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és
Humánügyek Bizottság véleménye kikérése után - a következőket rendeli el:
1. §
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 4/2016. (II.18) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a
következők lépnek
„2. § (1): A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését

1 695 399 ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
„2. § (2): A 2016. évi b e vé t e l e k é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:
Ezer forintban
Sor2016. évi
Bevételi jogcím
szám
előirányzat
1.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
669 098
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + …+
1.1
284 926
1.1.6.)
1.1.1
Helyi önk.működésének általános támogatása
89 100
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1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
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

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása
Műk.c.központosított előirányzat
Helyi önk.kiegészítő támogatásai
I./2. Működési célú egyéb támogatás államháztartáson
belülről (1.2.1.+…+ 1.2.3.)
Egyéb támogatások
Garancia és kezességváll.sz.megtérülések
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Elvonások és befizetések
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
Bérhez kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot
megillető része
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
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Költségek visszatérítései
V. Felhalmozási bevételek (5.1+…..+5.5.)
Ingatlanok értékesítése
Termőföld-eladás bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

92 870
62 884
6 922
0
33 150
374 430
374 430

9 742
50 845
15 845

35 000
433 252
200

78 241
314 775
11 172

23 925
4 939
95 795
23 345
6 519
26 654
10 402
15 309
12 852
1
31
357
325
35 360
32 000
2 850
510
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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.
Sor-szám
1.
1.1.
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.

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.)
Likviditási célú hitelek-, kölcsönfelvétele pénzügyi
vállalkozástól
Előlegek
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)
Kiadási jogcímek
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Személyi juttatások
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
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások
- 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

48 743
41 238
7 505
5 825
5 825
1 338 918
356 481
356 481
77 574
45 058
233 849

1 695 399
Ezer forintban
2016. évi
előirányzat
1 242 044
546 382
110 578
261 700
38 281
285 103
9 742
9 604
10 770
18 806

143 938
92 243
133 484
32 228
88 986
12 270

2 700
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törlesztése
- Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre
- Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés

2.7.
2.8.

államht.kívülre

2.9.
3.0.

- 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
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+…..+3.4.4.)
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:

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.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.
4.
5.

300
9 270
1 375 528
319 871

319 871
8 448
233 849
77 574

1 695 399
1 461 550

2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások
2016. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2016. november 25. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2016. november 25.
Bere Károly

Dr. Blága János
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polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2016. 11. 25.
Hetedik napirend
Döntés az iskolai körzethatárok véleményezéséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a
bizottság elnökének.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Mivel
Füzesgyarmaton csak egy iskola van, így nincs szükség több terület kijelölésére. A bizottság
egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja az iskolai
körzethatárok véleményezéséről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2016.(XI.24.) határozata
Iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Békés Megyei
Kormányhivatal által megállapított iskolai körzethatárokkal – külön módosítási javaslat nélkül
– egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület véleményének továbbításáról a
jogszabályban meghatározott határidőn belül gondoskodjon a Békés Megyei Kormányhivatal
részére.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Bere Károly polgármester
A rendeletben meghatározott további feladatok tekintetében: Dr. Blága
János, jegyző
Nyolcadik napirend

Folyószámlahitel szerződésre vonatkozó határozat módosításáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Mind a két
bizottság egyhangúan támogatta az elfogadását.
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Egy dátum
módosításáról van szó. A bizottság egyhangúan támogatta az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a
folyószámlahitel szerződésre vonatkozó határozat módosításáról szóló határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2016.(XI.24.) határozata
Folyószámlahitel-keret megállapításáról szóló 100/2016. (VII.6.) határozat
módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2016. (VII.6.) határozatának
2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A folyószámlahitel végső lejárata: 2016. december 31.”
A határozat további részeit jelen módosítás nem érinti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bere Károly Polgármester
Kilencedik napirend

Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: Jövőre is szeretnék a folyószámla hitelkeretet igénybe venni. A
Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúan támogatta az elfogadását.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Mind a két
bizottság egyhangúan támogatta az elfogadását. A bizottsági ülésen felmerült, hogy ennek a
100 millió forintos hitelnek milyen költség vonzatai vannak? A bizottsági ülésen ez nem
derült ki.
Dr. Blága János jegyző: Írásban fognak erre pontos választ adni.
Bere Károly polgármester: 4 millió forint körül. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki
elfogadja a folyószámla-hitelkeret igénybevételéről szóló határozati javaslatot, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2016.(XI.24.) határozata
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi
gazdálkodása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától mint számlavezető intézettől 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időtartama: 2017.01.02-2017.12.29.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2017.12.29.
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
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:

azonnal
Bere Károly Polgármester
Tizedik napirend

Bányatavakra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző
Bere Károly polgármester: A kérelmező ismételten nem jelent meg.
Tizenegyedik napirend
Bejelentések
11.1 Tagintézmény vezetői pályázatok véleményezése
Előadó: Bere Károly polgármester
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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
mindkét pályázót alkalmasnak találta.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja, hogy a
Képviselő- testület mindkét pályázót javasolja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2016.(XI.24.) határozata
A BMPSz Szeghalmi Tagintézményénél a tagintézmény vezető beosztásra kiírt
pályázatok véleményezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindkét pályázót alkalmasnak
tartja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szeghalmi Tagintézményének tagintézmény vezetői beosztására.
Megbízza a jegyzőt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai
Tankerületét a döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2016. november 28.
Dr. Blága János jegyző

11.2 Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Dr. Blága János jegyző: A belső ellenőrzést végző céggel egyeztetve, arra jutottak, hogy
érdemes lenne szűkíteni az ellenőrzésen, hogy az ellenőrzés hatékonyabban teljen. A Kft.
szabad kapacitása csak decemberben engedi meg a vizsgálat elvégzését a kintlévőségek
alakulása, beszedésükre tett intézkedések tekintetében. A normatíva ellenőrzése egy sokkal
átfogóbb vizsgálat, mely több ellenőri napot venne igénybe, de erre nincs szabad kapacitás.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja az
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2016. (XI.24.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervéről szóló 171/2015. (XII.15.) határozat módosításáról
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének 171/2015. (XII.15.) határozatának
1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési
tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
1. kintlévőségek alakulása, beszedésükre tett intézkedések.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Blága János jegyző

Bere Károly polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelentése, kérése,
hozzászólása?
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Lakossági jelzés érkezett felé, arról, hogy a Kisfaludy
utca burkolata nagyon rossz állapotban van, illetve az utca két végén lévő csatorna tető
nagyon kiemelkedik, ami balesetveszélyes. Szeretné tudni, hogy a munkahelyteremtő
támogatások hogyan állnak.
Dr. Blága János jegyző: A végrehajtások folyamatban vannak.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A lakosság figyelmét szeretné felhívni, hogy idén
is megrendezésre kerül az Adventi Börze és a Karácsonyi Vásár, ahová mindenkit szeretettel
várnak és szívesen fogadják az adományokat. Súlyos közúti balesetet szenvedet Csontos
Norbert Füzesgyarmati lakos, kéri, hogy aki tud az segítse a rehabilitációját. A Margaréta
Családos Egyesület nyitott Norbinak egy számlaszámot, amelyen keresztül megtehetik a
felajánlásokat.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi
ülés várhatóan december 15-án lesz. Ezzel az ülést 17 óra 00 perckor bezárja.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

