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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. február 18-án 16 óra 03 perc kezdettel, 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester, Bere Katalin képviselő, Ibrányi Éva képviselő, Koncz Imre 

képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

Távol maradt: Vida Imre képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, 

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetője 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, dr. Blága János pályázó 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, a lakosságot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Vida Imre képviselő 

jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött napirendeken kívül javasolja 

megtárgyalni az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesülethez való csatlakozásról, 

alapszabályának elfogadásáról döntést és a civil szervezetek és civil társaságok 

önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat módosítását. A bejelentések között szerepel az 

Kossuth u. 60. szám alatti ingatlan értékesítése, javasolja a napirendről való levételét, az erre 

vonatkozó kérelmet visszavonták. Zárt ülésen javasolja megtárgyalni az elismerések 

adományozásáról döntést. 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
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Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

17/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 18-i ülésén az 

alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

rendelet módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. A Kastélypark kft. üzleti tervének elfogadása  

Előadó: Kovács Márton kft. ügyvezető 

 

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának hároméves várható bevételi és kiadási 

tervezete 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

rendelettervezet elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. Az igazgatási szünetről szóló rendelettervezet elfogadása 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

6. A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. Alapító Okiratok, Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

8. A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

9. Szociális Szövetkezet létrehozásáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10. Bejelentések: 

 

10.1 Füzesgyarmat útalappal rendelkező és földes útjainak aszfaltozási 

költségbecsléséről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10.2 Döntés az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesülethez való csatlakozásról, 

alapszabályának elfogadásáról 
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Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10.3 A civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló 

szabályzat módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy 

sikeresen megrendezésre került a Gazda és Vállalkozó Napok. A TOP pályázatokkal 

kapcsolatosan folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Hétfői napon volt egy megbeszélés a 

közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan. Ledes világításra való átállásról van szó. Ha lesz 

konkrét ajánlat, akkor a testület elé fog kerülni. Két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan 

van valakinek kérdése? 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Szeghalmom Kistérség Többcélú Társulás folyamatosan 

ülésezik. Szeretne kérni erről egy tájékoztatót, hogy mivel foglalkozik a Társulás? 

 

Bere Károly képviselő: Két fontos tevékenységet végez, szociális intézményfenntartással és 

az orvosi ügyelettel foglalkozik. Javasolja, hogy Tóth Julianna intézményvezetőt és az Orvosi 

Ügyelet Kht.-t hívják meg, hogy adjanak tájékoztatást. 

 

Bere Katalin képviselő: Az Egészségfejlesztési Irodával kapcsolatos megbeszélésen milyen 

fontos dolgok hangzottak el? 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi évi támogatások elszámolásával kapcsolatos tárgyalások 

folynak jelenleg. Úgy néz ki, hogy ebben az évben is lesz rá támogatás, így folytatódik ez a 

tevékenység. Kérte a kollegákat, hogy látványosabb és eredményesebb munkát végezzenek. 

Tavalyi évben a méhnyak rák szűrés szervezésében vett részt az iroda. Folyamatosan vannak 

állapotfelmérések. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend  

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy sajnos a héten a Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság ülése elmaradt. A napirendet a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Felkéri Kovácsné Czeglédi 

Mária Tündét, hogy a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság döntéséről 

is adjon tájékoztatást. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét bizottság 

egyhangúan támogatta a rendelet módosítását. 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi év végrehajtásával kapcsolatosan különböző előirányzat 

módosításokat tartalmaz. Nagyon nehéz költségvetési év volt a tavalyi, de sikerült realizálni. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi 
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költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 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 

3/2016. ( II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (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 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  

 

 2 198 757  ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben 

állapítja meg. 

 

„2. § (2): A  2015.  évi  b ev é te l ek  és  k  i  a  d  á  s  o  k  egyes tételei az alábbiak szerint  

alakulnak:  

                  Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2015. évi 

előirányzat 

1.    I.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 850 383 

1.1 
  I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + …+ 

1.1.6.) 
334 517 

1.1.1 Helyi önk.működésének általános támogatása 93 184 

1.1.2 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása   82 795 

1.1.3 
   Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési   

feladatainak támogatása 

91 433 

  

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 60 255 

1.2 
  I./2.  Működési célú  egyéb támogatás államháztartáson 

belülről (1.2.1.+…+ 1.2.3.) 
504 693 

1.2.1 Egyéb támogatások 
504 642 
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1.2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

1.2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 51 

1.3 Elvonások 11 173 

2. 
II.  Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 

(2.1.+…+ 2.5.) 

529 153 

 

2.1 Önkormányzati támogatások 7 856 

2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  

2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5  Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 521 297 

3. III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…3.+.9.) 377 267 

3.1 Jövedelemadók 210 

3.2 Szoc. hozzájárulási adó és járulékok  

3.3 Bérhez kapcsolódó adók   

3.4 Vagyoni típusú adók 44 446 

3.5 Értékesítési és forgalmi adók 299 199 

3.6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 12 501 

3.7 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  

3.8 Gépjárműadók 16 658 

3.9 Egyéb közhatalmi bevételek 4 253 

4. IV.  Működési bevételek (4.1.+…..+4.11.) 104 969 

4.1 Készletértékesítés ellenértéke 23 368 

4.2 Szolgáltatások ellenértéke 7 481 

4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   

4.4 Tulajdonosi betétek 29 032 

4.5 Ellátási díjak    14 213 

4.6 Kiszámlázott ÁFA 18 736 

4.7 ÁFA visszatérítése 11 704 

4.8 Kamatbevételek         5 

4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

4.10 Egyéb működési bevételek 395 

4.11 Költségek visszatérítései 35 

5. V. Felhalmozási bevételek (5.1+…..+5.5.) 5 310 

5.1 Immateriális javak értékesítése   

5.2 Ingatlanok értékesítése 4 994 

5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 316 

5.4 Részesedések értékesítése   

6. VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+….+6.3.) 35 067 

6.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

6.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 32 946 

6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 121 

7. VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (7.1.+….+.7.3.) 10 459 

7.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések  

7.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 993 

7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 466 

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)    1 912 608 

9. VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) 286 149 

9.1. Belföldi finanszírozás bevételei ( 9.1.1.+…+9.1.4.)       286 149 
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9.1.1  Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről 0  

9.1.2  Előlegek 8 448 

9.1.3  Maradvány igénybevétele 33 335 

9.1.4  Központi, irányító szervi támogatás 244 366 

9.2. Külföldi finanszírozás bevételei     

9.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)    2 198 757 

 Ezer forintban 

Sor-szám Kiadási jogcímek 
2015. évi 

előirányzat 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 381 005 

1.1. Személyi  juttatások 581 827 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110 906 

1.3. Dologi  kiadások 365 342 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 100 

          1.5. Egyéb működési célú kiadások 253 830 

1.6.  - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek   

1.7.    - Elvonások és befizetések 17 335 

1.8. 
   - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államháztartáson belülre 
  

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 14 722 

1.10.    - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre 4 607 

1.11.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.12.    - Kamattámogatások 1 940 

1.13.    - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre 145 174 

1.14.    - Tartalékok 70 052 

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) 565 687 

2.1. Beruházások 66 693 

2.2. Felújítások 486 922 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 072 

2.4. 
a 2.3-ból     - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államht.belülre 
  

2.5.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 800 

2.6. 
  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése 
  

2.7.   - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre 1 737 

2.8. 
                      - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államht.kívülre 
 

2.9.    - Lakástámogatás 1 200 

3.0.    - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre 6 335 

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 946 692 

3. V. Finanszírozási kiadások (3.1+…….+3.5.) 252 065 

3.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+….+3.1.3.)  

3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése  

3.1.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 

pü.vállalkozásoknak 
  

3.1.3. Rövid lejáratú hitelek  
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3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+…..+3.2.4.)   

3.2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

3.2.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

3.2.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

3.2.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+…….+3.3.6.) 252 065 

3.3.1 Államht.belüli megelőlegezések folyósítása   

3.3.2 Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése 7 699 

3.3.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 244 366 

3.3.4 Pénzeszközök betétként elhelyezése   

3.3.5 Pénzügyi lízing kiadásai  

3.3.6 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   

3.4.    Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+…..+3.4.4.)   

3.4.1     Forgatási  célú külföldi értékpapírok vásárlása   

3.4.2     Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

3.4.3     Külföldi értékpapírok beváltása   

3.4.4 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

3.5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN         2 198 757 

5. KIADÁSOK- BEVÉTELEK  Intézményfinanszírozás nélkül: 1 946 692 

 

2. § 

 

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások 

2015. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

 

3. § 

 

E rendelet 2016. február 19. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2016. február 18. 

 

 

   

 Bere Károly                                                                                             dr. Makai Sándor  

polgármester                                                                                                 címzetes főjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. február 18. 

 

 

Második napirend 

 

A Kastélypark kft. üzleti tervének elfogadása  

Előadó: Kovács Márton kft. ügyvezető 

 



 8 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tárgyalta.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tagja: A bizottság a szálláshely kihasználtság emelését és a tisztaságra való odafigyelést 

emelte ki.  A bizottság egyhangúan támogatta az üzleti terv elfogadását. 

 

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: Az elmúlt testületi ülésen 

hosszasan tárgyalták a napirendet. Amit kért a testület azzal kiegészítette az előterjesztést.  

 

Bere Károly polgármester: Idén nyereséggel van tervezve a fürdő költségvetése. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Civil szervezetek nevében szeretné 

megköszönni, hogy a rendezvényeik megszervezésére helyet biztosít a fürdő. 

 

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: Bármikor szívesen biztosít 

segítséget a továbbiakban is. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A reklámköltségek majdnem a negyedére csökkentek. Ennek mi 

az oka? 

 

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: Van egy nagy rendezvénye a 

strandnak, a Fürdők Éjszakája elnevezéssel, ebben számolják el a költségeket. Tavalyi évben 

olyan fellépőik voltak, akik a nagyobb költségek ellenére, nagyobb bevételt hoztak. Idén még 

nem tudják, hogy ki lesz a fellépő, annak a tiszteletdíjától függ a reklámköltség összege. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A fürdőhöz tartozik a tanuszoda kérdése is. Sokan 

érdeklődtek tőle, hogy áll jelenleg ez a projekt? 

 

Bere Károly polgármester: Meg van az eredménye a közbeszerzésnek. A 10 napos 

moratórium még nem járt le. Bízik benne, hogy március hónapban át tudják adni a 

munkaterületet és megkezdődhetnek a munkálatok. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A fürdő marketing tevékenységével kapcsolatosan elmondja, 

hogy a Tourinform Iroda vállalhatna ebből nagyobb részt. 

 

Bere Károly polgármester: Foglakozik ezzel az Iroda. A következő hetekben valószínűleg 

rendkívüli ülést kell összehívni, a fürdő alaptőkéjét meg kell emelni. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A lakosság szeretne arról értesülni, hogy milyen 

felújítások lesznek a strandon? 

 

Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: Szeretnék a Panzió szobákat 

felújítani, a termál épületben a belső terek festésére és a tetőszerkezetre egy komolyabb 

összeget fordítani. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A medencék műszaki állapotáról érdeklődik. 
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Kovács Márton Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezető: A csempék folyamatos 

lehullásával küzdenek. Ezeket a javításokat folyamatosan végzik. Egy teljes körű 

újracsempézésére a költségvetésben nincs jelenleg lehetőség.  

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

Kastélypark kft. üzleti tervét, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

18/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark 

Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kovács Márton ügyvezető 

 

Harmadik napirend  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának hároméves várható bevételi és kiadási tervezete 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tárgyalta.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tagja: A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja az 

Önkormányzat hároméves várható bevételi és kiadási tervezetét a határozati javaslat szerint, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

19/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának hároméves tervét, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § (3). bekezdésének megfelelően a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint veszi figyelembe 

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1). bekezdése szerinti adóságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét. 

 

 

  BEVÉTELEK 2017. 2018. 2019. 
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1. 
Helyi adóból, átengedett adóból származó 

bevételek 
350 000 360 000 360 000 

2. 
Vagyon, vagyon értékű jog értékesítéséből 

származó bevétel 
5 000 0 0 

3. 
Vagyon hasznosításából származó bevétel ( 

bérbeadás ) 
30 000 30 000 30 000 

4. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

5. 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, 

részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

0 0 0 

6. Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 

7. 
Kezességgel vagy garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
0 0 0 

  ÖSSZESEN: 386 000 391 000 391 000 

 
 

 
   

  KIADÁSOK 2017. 2018. 2019. 

1. 
Felvett vagy átvállalt hitel, kölcsön és annak 

tőketartozása 
0 0 0 

2. 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

0 0 0 

3. Váltó kibocsátása 0 0 0 

4.  Pénzügyi lízing 0 0 0 

5. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatala 
0 0 0 

6. 

Hitelintézetek által, származékos műveletek 

különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek 

és azok összege 

0 0 0 

7.  

Szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és 

a még ki nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

 

A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet elfogadása előtt felül kell 

vizsgálni. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Negyedik napirend  
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Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

rendelettervezet elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Már második körben tárgyalja a testület. A két legfontosabb 

bevételi forrás az iparűzési adóbevételek és az állami bevételek. A kiadások is a helyükre 

kerültek. A céltartalékba került 35 millió Ft. Körülbelül 40 millió Ft-nak nem látja jelenleg a 

fedezetét, arra törekszik, hogy ez minél hamarabb tisztázódjon. Megtörtént a volt mozi 

épületének eladásával kapcsolatos szerződés aláírása. A Karcagi Hulladékgazdálkodási Kft. 

idén nem fog kérni 6,5 millió forintot, mint a tavalyi évben. 4 millió Ft a TOP pályázat 

önereje. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Szociális és 

Humánügyek Bizottság tárgyalta.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mind a két bizottság 

egyhangúan támogatta. 

 

Koncz Imre képviselő: Véleménye szerint ugyanott vannak, ahol egy hónappal ezelőtt. 

Látszólag beljebb van 25 millió forinttal, de azt nem tudja, hogy a növénytermesztésből és 

tojásból, hogy fog összejönni ez a bevétel. A Tourinform Iroda bevétele is a tagdíjakból áll 

össze, amit sokan nem fizetnek meg. 

 

Bere Károly polgármester: Nyertek egy pályázatot, testvérvárossal kapcsolatban. 

 

Koncz Imre képviselő: Még mindig lóg 40-50 millió forint. Ha minden igaz, ebbe még nem 

lett átvezetve a Szociális Szövetkezetnél felmerülő összeg és a 2,5 millió forint. 

 

Bere Károly polgármester: Az nincs benne. 

 

Koncz Imre képviselő: Továbbra sem látja azt, hogy az Önkormányzat magán is spórolna 

valamit. 

 

Bere Károly polgármester: Ha nem lenne benne az állami támogatás, a szociális kiadásokon, 

közfoglalkoztatáson lehetne spórolni, illetve a civil szervezeteken. Egyéb területeken nem 

költenek többet, mint más települések. Sokkal jobb költségvetés, mint a tavalyi. Az 

adóbevételek alul lettek tervezve. 20 millió forintot kiegészítő támogatásból, szociális 

kiadásokra szeretnék lehívni. A tanuszodával kapcsolatos kiadások is hiányoznak a 

költségvetésből. Ez nagyrészt elviszi a tartalékot. Ebben az ügyben előzetes költségfelmérés 

zajlik, arra van ígéret, hogy kiegészítő támogatást fognak kapni a fedezetére. Fejlesztésként 

megjelenik a foci pálya. TOP pályázatban szerepelnek további fejlesztések. Ha az adóbevétel 

nem jól alakulnak, meg kell húzni a nadrágszíjat. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A bevételeknél 24 millió forint szerepel ingatlanértékesítésből, a 

céltartalékba pedig már 32 millió Ft szerepel. 

 

Bere Károly polgármester: Van két elhúzódó adásvételi szerződés, egyik a doktornő 

adásvételi szerződése, a másik pedig a Tóth Imre szerződése. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A műfüves pálya hova fog kerülni? 
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Bere Károly polgármester: Az első gondolat az volt, hogy a sportcsarnok mellett lesz, de 

nagyon közel van az érhez, a vállalkozó nem meri bevállalni. El szeretné tolni a Református 

Egyház telke felé. Viszont a Református Egyház nem támogatná ezt a dolgot. Ha ezt 

végérvényesen nem támogatja, akkor a másik pálya mellé kerülne. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A régi pálya nem szűnne meg? 

 

Bere Károly polgármester: Nem, az megmarad. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Ha a kézilabda pálya mellé kerülne, és területre lenne, 

szükség ott lehetne terjeszkedni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A rendelettervezet 3. oldalán az szerepel, hogy a  

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 4 millió 780 ezer forint felett 

rendelkezik a civil szervezetek kapcsán. Itt egy elírás van, hiszen a Szociális És Humánügyek 

Bizottság rendelkezik erről az összegről. 

 

Bere Károly polgármester: Igen, egy elírás történt. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. 

Aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló rendelettervezetet az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodás mellett – az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2). 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint 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. § 

 

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő 

költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

(2)  Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

       a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:   

            -  Önkormányzat 

            -  Polgármesteri Hivatal 

       b.) Önállóan működő költségvetési szerv:   

           - Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

           - Lurkófalva Óvoda 
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2. § 
 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési kiadások 

főösszegét      

                         901 392 E Ft költségvetési bevétellel    

                         901 392 E Ft költségvetési kiadással 

                                    0  E Ft költségvetési egyenleggel   
        állapítja meg.   

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36.§.(3) bekezdésében megállapított 

helyi önkormányzati fejezeti tartalékra 20 millió forint összegben támogatási pótigényt 

nyújtson be. 

         A pótigény e költségvetési rendeletbe eredeti bevételi előirányzatként betervezésre került.  

     

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási 

előirányzatait 

         a.) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási 

kiadások kiemelt előirányzatok bontásban az 1.sz. melléklet szerint,  

         b.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását, a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait 1.1- 1.4 mellékletei szerint határozza meg 

a képviselő-testület. 

 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását összesített önkormányzati szinten a 2.1.sz.  és a 2.2, sz.  melléklete  részletezi. 

 (5) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi 

támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 3.sz. melléklet alapján fogadja el.  

 

 

3. § 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

 

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó fizetési kötelezettség megállapításához, a 4. sz. melléklet tartalmazza.   

 

(2) Az önkormányzat 2016. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt eredeti 

előirányzatként nem határoz meg.  

 

(3) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló hosszú távú kötelezettsége nincs. 

 

(4)   Az önkormányzat költségvetési szerv bevételeit és kiadásait szervezetenként és 

előirányzat csoportonként, valamint a finanszírozás célú kiadásait intézményenként és 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.  

 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására 35 

millió forint céltartalékot különít el. Az önkormányzat a 7.1. mellékletben felsorolt 

beruházásokat, valamint és a 7.2 mellékletben felsorolt felújításokat tervezi megvalósítani, 



 14 

illetve az év közben megjelenő pályázatok önerejére a 7.3.sz. melléklet szerinti összeget 

különíti el.  

 

(6)   További fejlesztési források bővítése érdekében a képviselő-testület fenntartja 

valamennyi korábbi ingatlanértékesítésre és ingatlanhasznosításra vonatkozó döntéseit. 

 

(7) Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok és projektek, 

kapcsán várható bevételeket, valamint az abból megvalósuló kiadásokat a 8. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  

 

(8)  A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti 

megoszlását a rendelet  9.1, 9.2, 9.3, 9.4,  mellékletében foglaltak szerint határozza meg, 

elkülönítetten, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként. 

 

(9)  Az éves engedélyezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként 9.5.sz. melléklet 

szerint  határozza meg. 

 

(10) Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat a 10.sz. melléklet szerint 

állapítja meg. 

 

(11) Társadalmi szervezetek támogatására 16 176 ezer forintot tartalmaz a költségvetés. E 

keretből a képviselő-testület a Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság 

Továbbtanulásáért Közalapítvány támogatására 250 ezer forintot állapít meg. 

         Egyházak működését segíti,  a Füzesgyarmati Református Egyházközösség 520 ezer, 

Füzesgyarmati Unitárius Egyházközösség 100 ezer, a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 100 

ezer forint támogatásban részesül.  

         A közfeladatot ellátó civil szervezetek közül a Sportkör Egyesület 4,8 millió, a Tűzoltó 

Egyesület 1,5 millió, a Polgárőrség 600 ezer forint, Hegyesi Kick-box Egyesület 400 ezer, 

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 600 ezer, a Bass Bady Klub 70 ezer forint, a 

Sárrét Devils Airsoft Egyesület 320 ezer forint támogatásra jogosult.  

         A Magyar Közalkalmazottak  Helyi Alapszervezete 200 ezer, a Híd a jövőért Egyesület 200 

ezer forint, a Zs Nagy Lajos Hunor Alapítvány 1 millió  236 ezer forint támogatásban 

részesül. 

         A Szociális és Humánügyek Bizottság 4 millió 780 ezer forint felett rendelkezik, 500 ezer 

forintról a Polgármester dönt.  

         Eredményességi tartalékként 3 millió forintot céltartalékként különít el. 

 

(12)  Az önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott 

módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását.  

         Közfoglalkoztatások támogatásokból nem finanszírozott évközi többletigényre önerőként 34 

000 eft céltartalékot állapít meg, mely tartalék felett a rendelkezés jogát a polgármesterre 

ruházza át. A forrásfelhasználásról a polgármester az éves beszámoló során tájékoztatja a 

testületet.  

         A közfoglalkoztatottak éves létszáma támogatási programok függvényében várhatóan 350 

fő/év. 

 

(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-

testület fenntartja magának. 
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4. § 

  

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályosságáért a polgármester felelős. 

 

(3)    Mötv 68.§.(4) alapján a polgármester rendelkezési jogát a 7.1 és a 7.2 számú 

mellékletben felsorolt, illetve a közfoglalkoztatási programok kapcsán megvalósuló 

beruházások és felújítások tekintetében a bruttó 5 millió forint bekerülési költségig állapítja 

meg. A beszerzés, szolgáltatás igénybevétele feletti rendelkezés jogát 3 millió forintig 

határozza meg. 

         A forrásfelhasználásról a polgármester az előirányzat módosítások alkalmával tájékoztatja a 

testületet.  

 

(4)   Az Mötv  34. §. által biztosított jogkörében eljárva a képviselő-testület az önkormányzati 

képviselők közül egyházi és szociális ügyek tanácsnokot választott. A tanácsnok felügyeli a 

képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását, költségvetés 

feletti rendelkezési joga a tanácsoknak nincs. 

 

(5)    Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat 

hiányának kezelésére használható. (átcsoportosítási kérelem jóváhagyása után.) 

 

(6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 

haladhatja meg a havi rendszeres személyi juttatások 100 %-át. Fedezetére a személyi 

juttatások évközi megtakarítása és a testület által engedélyezett, személyi juttatások 

előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

 

(7)    Az önkormányzati intézmények finanszírozása, nettó finanszírozási rendszerben,   

kifizetési szükségleteiknek megfelelően történik.  

 

(8) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére az e 

költségvetésben véglegesen átadott pénzeszközként, és tagi kölcsönként megállapított összeg 

folyósítása támogatási szerződés alapján, egyeztetett finanszírozási ütemterv szerint történik. 

 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

 

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak 

módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a negyedéves előirányzat 

módosítások között 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben 

a képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja megának. 
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(3)  A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester negyedévenként köteles 

beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 

hatáskörű előirányzat módosítás 2016. december 31-ig gyakorolható. 

 

(4)  Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami 

pénzalap az önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a soron következő 

előirányzat módosítás során a képviselő-testületet tájékoztatja. 

         Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kiemelt előirányzaton belül 

saját hatáskörben módosíthatók, átcsoportosíthatók. A saját hatáskörben végrehajtott 

módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő 

előirányzat módosításkor tájékoztatja. 

 

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az 

irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 

jogszabályváltozás miatt.  

 

(7)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenységre saját 

dolgozójának szerződéssel, számla ellenében történő kifizetésre szolgáló kiadási előirányzat 

csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

 

(8)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző 

által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

(9) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§. (2) és (4) bekezdése szerinti 

előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseket– az első negyedév kivételével 

– negyedévenként, a negyedévet követő első testületi ülésen, de legkésőbb 2017. február 28-

ig, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési rendeletét.  

 

(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban 

foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 

Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

 

6. § 

 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 

juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 

esetben, egyéb előirányzatokkal az együttműködési, munkamegosztási megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

 



 17 

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az 

elfogadott költségvetésében elkülönített előirányzatok szolgálnak, mely előirányzatokat a 

gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan 

működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított 

előirányzatok takarékos felhasználását. 

 

(5) A gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat az 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv készíti el, és végzi el a szükséges 

módosításokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével. 

 

 

7. § 

 

 (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Human Product Kft. útján 

gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

 

8. § 

 

(1)   A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület 

elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet 

előirányzatainak terhére kell lekönyvelni. 

 

(2)    E rendelet és mellékletei 2016. február 19.-én lép hatályba, előírásait 2016. január 1.-től 

kell alkalmazni. 

 

         Füzesgyarmat, 2016. február 18.  

 

         Bere Károly                                                                         dr. Makai Sándor 

polgármester                                                                       címzetes főjegyző           

 

 

Kihirdetve: 2016. február 18. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatót, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

20/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Ötödik napirend  

 

Az igazgatási szünetről szóló rendelettervezet elfogadása 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

Bere Károly polgármester: A tavalyi évben került az igazgatási szünet először bevezetésre. Ez 

idén is megtörténne. Megadja a szót dr. Makai Sándor címzetes főjegyzőnek, hogy ismertesse 

az előterjesztést.  

 

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző: A Miniszterelnöki rendelet ajánlása szerint tervezték a 

szünet idejét, amely a nyári időszakban 2016. július 18. - augusztus 21. napjáig, a téli 

időszakban 2016. december 19. - 2017. január 1. napjáig tartana. Főleg a nyári időszak 

jelentős, ebben az időszakban a dolgozók szabadságának 3/5-öd részét ki tudják adni, ez 

körülbelül 10-15 napot jelent. A tavalyi évben az igazgatási szünet elérte a célját és a 

továbbiakban is szeretnék alkalmazni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az 

igazgatási szünetről szóló rendelettervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az igazgatási szünetről szóló 5/2016. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünetről 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 

dolgozó köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint az egyéb foglalkoztatási formában  

alkalmazott munkavállalókra (továbbiakban: Foglalkoztatott). 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Hivatalban 2016. július 18-tól 2016. augusztus 21-ig, valamint 

2016. december 19-től 2017. január 1-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
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(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Jegyző a Foglalkoztatottak részére legalább az éves 

alapszabadságuk 3/5 részének megfelelő szabadságot ad ki. 

 

(3) Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság egésze 

kiadható. 

 

(4) A Jegyző a szabadságolási terv alapján az igazgatási szünet időtartamára figyelemmel 

határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot. 

 

(5) Az igazgatási szünet időtartama alatt ügyeletet és anyakönyvi szolgálatot kell tartani. 

 

(6) Az igazgatási szünet elrendeléséről azt megelőzően 30 nappal a Lakosságot tájékoztatni 

kell. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2016. február 19-én lép hatályba és 2017. január 2-án hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2016. február 5. 

 

 

 

Bere Károly         dr. Makai Sándor 

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2016. február 18. 

 

Hatodik napirend  

 

A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Minden évben el kell fogadnia a testületnek a szabadságolási 

tervet. Idén főként a nyári időszakban tervezte a szabadságát letölteni. Megállapítja, hogy 

nincs hozzászólás. Aki elfogadja szabadságolási tervet, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

21/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester szabadságának 

ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- június   15 nap 

- július   10 ”     

- augusztus  10 ” 

- december    8 ” 
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A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésével. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend 

 

Alapító Okiratok, Szervezeti és Működési Szabályzat függelékének módosítása 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

Bere Károly polgármester: Felkéri főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző: Az előző képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy 

ugyanúgy, mint a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal esetében a Szervezeti és Működési 

Szabályzat illetve az alapító okiratok áttekintésre kerültek az intézményeknél is. Az 

intézmények vezetőivel egyeztették a melléklet szerinti módosító javaslatokat. Javasolja az 

alapító okiratok módosításának elfogadását. Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét, 

szintén határozati formában kell elfogadni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda alapító okiratának módosítását, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

22/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati „Lurkófalva” 

Óvoda, alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő:  2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény alapító okiratának módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

23/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti 



 21 

módosító okirattal módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. 

melléklete szerint fogadja el. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő:  2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 
Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. 

függelékének módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  

24/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 

 

A függeléket 2016. március 1-jei hatállyal kiegészíti a 045161 – kerékpárutak üzemeltetése, 

fenntartása, valamint a 104031 – gyermekek bölcsődei ellátása alaptevékenységi kormányzati 

funkció kódokkal. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Nyolcadik napirend 

 

A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 

 

Bere Károly polgármester: A 2014-es választások óta működik a településen a Nemzetiségi 

Önkormányzat. Van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése? Megállapítja, 

hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatát és jóváhagyását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

25/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a nemzetiségi 

önkormányzattal 2014. november 27-én kötött, 6/2014. (XI. 27.) számú határozattal 

jóváhagyott Együttműködési Megállapodást, s azt a továbbiakban is hatályban tartja. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökét. 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Kilencedik napirend 

 

Szociális Szövetkezet létrehozásáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Start Közmunkaprogram megvalósítása kapcsán a Munkaügyi 

Központ kötelezi az Önkormányzatot, hogy hozzon létre Szociális Szövetkezetet. A 

különböző termékeket a szövetkezeten keresztül tudná az Önkormányzat értékesíteni, 

pénzvisszafizetés nélkül.  A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a 

Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: A Szociális és 

Humánügyek Bizottság egyhangúlag támogatta, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta a Szociális 

Szövetkezet elfogadását. 

 

Koncz Imre képviselő: Magyarul ez az eddigi tevékenység legalizálása. Azt nem érti, hogy 

ebbe miért kell az Önkormányzatnak 5 millió Ft-ot beleraknia. Az Önkormányzat adja hozzá 

a földterületet is. 

 

Bere Károly polgármester: Tagi kölcsönként gondolta ezt az összeget átadni, vagy 

részjegyként. Forgótőke lenne ez az összeg. Arra lenne ez a pénz, hogy felvásárolja a 

termékeket, és továbbértékesítse. Lesznek személyi kiadások, könyvelői díj. Létre lehetne 

hozni egy szociális boltot, annak is forgóeszköz igénye van. Ha letisztázódnak a dolgok egy 

kész üzleti tervet terjesztene a testület elé. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ha az Önkormányzat beleadja az 5 millió Ft-ot mindenképp meg 

kell találni a módját, hogy milyen formában. Ha ez a szövetkezet valaha felszámolásra kerül, 

elméletileg a tulajdonosok egyenlő részben osztoznának a felhalmozott vagyonból, viszont az 

Önkormányzat az, aki ebbe belerakja a saját tőkéjét. 

 

Bere Károly polgármester: Tagi kölcsönként lehetne ezt megoldani. 

 

Koncz Imre képviselő: Rábízunk 7 ismeretlen emberre 5 millió forintot?! Ha ez az összeg 

felvásárlásra kell, akkor adhatná az Önkormányzat bizományba is.  

 

Bere Károly polgármester: Ha az 5 millió forintos támogatást nem fogadja el a testület, akkor 

a következő testületi ülésre, amikor már meglesznek a tisztségviselők, az elnök eljön az ülésre 

egy üzleti tervvel. 
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Felveti annak a lehetőségét, hogy a Szociális 

Szövetkezetnek könyvelhetne az Önkormányzat, ez egy megtakarítás lehetne. Kölcsönként 

vagy hitelként szerepeljen az 5 millió forint. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság ülésén merült fel, hogy a termékek értékesítésénél a bevételi és a kiadási 

oldal éppen-éppen fedi egymást. Az is elhangzott, hogy ha az Önkormányzat nem hozza létre 

ezt a szövetkezetet, a támogatás 25 millió forinttal kevesebb lesz a közmunkások esetében. 

 

Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető: Kevesebb közfoglalkoztatottat tudunk foglalkoztatni, 

több pénzt kell az Önkormányzatnak mellé raknia. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

Szociális Szövetkezet létrehozásáról szóló eredeti határozati javaslatot az előterjesztés szerint, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 3 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta el. 

 

H A T Á R O Z A T  

26/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szövetkezet 

létrehozásáról szóló eredeti határozati javaslatot az előterjesztés szerint nem fogadta el. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Szociális Szövetkezet létrehozásáról szóló 

határozati javaslatot, az előterjesztés 4. pontja kivételével, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

27/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi döntést hozta meg: 

 

1.  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 

Füzesgyarmat város tekintetében szociális szövetkezet megalakítását 6 

magánszeméllyel együttműködve. 

 

2. A megalakuló szociális szövetkezetben Füzesgyarmat Város Önkormányzata alapító 

tagként kíván részt venni. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy alapításra kerülő szociális szövetkezet 

székhelyéül az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 34. sz. alatti ingatlan kerüljön 

bejegyzésre.  
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4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szövetkezet alakuló 

ülésén részt vegyen, az alapszabály elfogadásában közreműködjön, illetve a szociális 

szövetkezeti tagsággal kapcsolatosan Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében 

eljárjon. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a szociális szövetkezetet érintő 

további teendőkben Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében eljárjon, a 

tagsággal kapcsolatos jogosultságokat gyakorolja. 

 

5. A képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a szociális szövetkezet képviseletét 

az önkormányzati tag látja el, akit a mindenkori polgármester, jelenleg Bere Károly 

képvisel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent meghatározottak szerint a 

szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos teendőket lássa el.  

 
Határidő:  2016. február 29. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Tizedik napirend  

 

Bejelentések 

 

10.1  Füzesgyarmat útalappal rendelkező és földes útjainak aszfaltozási 

költségbecsléséről 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Régóta probléma ez a dolog a településen. Sajnos erre nincsenek 

pályázatok. Elkészült egy költségbecslés, ha minden utca meg lenne csinálva 549. 639. 490.- 

Ft-ba kerülne. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

tagja: Az ülésen elhangzott, hogy az Arany János és Petőfi utcai zugnál vízelvezetésre is 

szükség lenne. 4-5 méteren keresztül nincs járda sem. 

 

Bere Károly polgármester: A költségvetésben 10 millió Ft áll rendelkezésre 

kátyúmentesítésre, útalapos utcák kijavítására. A Nagyváradi utca és a Tó utca már készen 

van. Ha az adóbevétel jól alakulnak, ősszel vissza lehetne térni erre a témára. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Javasolja, hogy rakjanak célzott céltartalékba minden évben 10 

millió forintot, amit aszfaltozásra költenek. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Siralmas az úthálózat, nem csak a belső, hanem a külső utak is. 

Az országgyűlési képviselő urat keresse fel az Önkormányzat, hogy ebben a témában milyen 

eredményre jutott. Kérjük a segítségét. 

 

Bere Károly polgármester: A képviselő úr ebben a dologban aktívan együttműködik. Úgy 

tudja, hogy az idei évben a Bucsai út be lesz tervezve, és jövőre felújítják. Múlthét folyamán 

küldtek el egy levelet a Bajomi út kapcsán a két megyei elnök segítségével. Két dologban 

kérték még az országgyűlési képviselő urat, hogy lobbizzon, az egyik az Arany János utca 
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kiegyenesítése, a másik pedig a Bajomi út. Mind a három ügyben aláírta a támogató 

nyilatkozatot. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Kossuth utcán lévő kátyú ügyében fog történni valami? 

 

Bere Károly polgármester: Be kell jelenteni és ki fogják javítani. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A felsorolt utak esetében nem vonatkozik a 

garancia? 

 

Bere Károly polgármester: A felsorolt utakon nincs aszfalt, ezt kellene megoldani. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A szennyvízberuházásból van még garanciára összeg? 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Nyáron második alkalommal volt garanciális bejárás, 

akkor a vállalkozó nem jött ki, viszont kaptak arra ígéretet, hogy jönni fog. Körülbelül három 

évig tart a garancia. 

 

Bere Károly polgármester: Ez a garancia a kátyúzásra, süllyedésekre vonatkozik. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Sport utcán találkozott egy nagy kátyúval. A 

Városgazdálkodási Kft. mikor tudja azt kijavítani? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezető:  

Amint jön a jó idő, és lesz rá lehetőség el fogják kezdeni a munkálatokat. 

 

Bere Katalin képviselő: A csapadékvíz elvezetésben nem lát megmozdulást. Szeretné, ha 

hatékony lépés történne, ebben az ügyben. 

 

Bere Károly polgármester: Mióta a szennyvízcsatorna elkészült, nincs belvíz a településen.  A 

csapadékvízzel nincsenek már olyan nagy problémák, mint ezelőtt. Erre a problémára is oda 

fognak figyelni. A kettőt egyszerre kellene megvalósítani. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezető: 

A vízelvezetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy tavaly a Mátyás utca egyik oldala lett 

megcsinálva. Ebben az évben tervezik a Zrínyi utca, Sas utca, Tó utca, Mikes utca 

rendbetételét.  A Katasztrófavédelem rendszeresen végez ellenőrzéseket. A közmunkások 

végzik az átereszek takarítását. Ahol jelzik a problémát, záros határidőn belül igyekeznek 

orvosolni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Javasolja, hogy a 

szeptemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalják újra a Füzesgyarmat útalappal rendelkező és 

földes útjainak aszfaltozásának lehetőségét. Aki elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

28/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2016. 

szeptemberi képviselő-testületi ülésen újratárgyalja a Füzesgyarmat útalappal rendelkező és 

földes útjainak aszfaltozás lehetőségét. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

10.2 Döntés az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesülethez való csatlakozásról, 

alapszabályának elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Pár hete megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumából egy 

szakértő, hogy a TKKI, mint intézmény meg fog szűnni. Nem tudják még pontosan, hogy 

hogyan fog működni az intézmény, 15 éves garanciát vállalt és vállal is. Különböző fejlesztési 

pénzek el vannak különítve 17 mikro térségnek, ahol ilyen intézmény működik. A 

minisztériumban az a döntés született, hogy ezeket a településeket úgy tudják támogatni, 

hogyha létrehoznak különböző egyesületeket. Ezek az egyesületek kötnének megállapodást a 

minisztériummal. A feltétel az volt, hogy ennek az egyesületnek a többsége Önkormányzat 

legyen. Javasolták, hogy a környező kisebb településekkel vegye fel a kapcsolatot ebben az 

ügyben. Bucsa és Kertészsziget egyértelműen támogatta a kezdeményezést, Biharnagybajom 

is támogatta, Darvas hétfőn ad választ. Az első egyesületi alapszabályba nagyon magas tagdíj 

szerepelt, 50. 000.- Ft/hó volt a 2000 fős lakosságszám felett. 20.000.- Ft/fő a kisebb 

településeknek. Az előterjesztett anyagban már az alacsonyabb tagdíj szerepel. Bízik benne, 

hogy ez egy jó fejlesztési lehetőség lesz a települések számára. 

 

Koncz Imre képviselő: Ez az egyesület hogyan fog felállni? Lesznek főállású tisztségviselői? 

 

Bere Károly polgármester: Egyenlőre nem. Ha lesz is, akkor pályázati pénzből. Kérték, hogy 

civil szervezet is legyen a tagok között, itt az Ösvény Esélynövelő Alapítványra gondolt. 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért 

Egyesülethez való csatlakozást, alapszabályának elfogadását az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

29/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) elhatározza, hogy alapító tagként belép az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért 

Egyesületbe (továbbiakban: Egyesület), elfogadja és magára kötelezőnek tekinti 

Alapszabályát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egyesület alakuló ülésén vegyen 

részt, ott az Önkormányzatot képviselje és az Egyesülettel kapcsolatos dokumentumokat 

aláírja. 

 

A képviselő-testület az Alapszabály V/1./ pontjára figyelemmel dönt arról, hogy az 

Egyesületben az Önkormányzat, mint jogi személy az elnökségi tagi tisztséget elfogadja 
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azzal, hogy kijelöli Bere Károly polgármestert, hogy személyében az elnökségi tagi tisztséget 

lássa el. Az elnökségi tagi tisztséggel összefüggésben a jogi személy taggal szemben a Ptk-

ban írt, vagy a Ctv-ben rögzített kizáró, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz. alatti ingatlant az Egyesület székhelyeként használja és 

bejegyeztesse a Cégbírósági nyilvántartásba. 

 

Határidő: 2016. március 5. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Az egyesületnek az alakuló ülésére meg fogja hívni a képviselőket, 

ahol részletesebb tájékoztatást kaphatnak. 

 

10.3 A civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló 

szabályzat módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Átvezetésre kerül a bizottság neve és az elszámolás. Megállapítja, 

hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati 

támogatásáról szóló szabályzat módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T  

30/2016. (II. 18.) önkormányzati határozat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és civil 

társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát 2016. március 1-jei hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Szabályzatban és mellékleteiben az „Oktatási Kulturális, Turisztikai Bizottság” 

szövegrészek helyébe a Szociális és Humánügyek Bizottsága szövegezés lép. 

2. A Szabályzat 9.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9.3. Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Bizottság a tárgyévre benyújtott 

pályázatok elbírálásáig dönt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt a szabályzatmódosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalására valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő:  2016. február 25. 

Felelős:  dr. Makai Sándor címzetes főjegyző polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót a képviselő-testület tagjainak. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A civil szervezetek által benyújtható pályázatok 

beadási határideje még nem hangzott el. 
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Bere Károly polgármester: Március 1. a benyújtási határidő, erről minden szervezet 

tájékoztatva lesz. 

 

Fehér László aljegyző: Holnapi napon a település honlapjára is felkerül és az Amondó helyi 

lapban is meg fog jelenni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A lakosság részéről egy kérés érkezett felé. Idén került 

bevezetésre a földadó, felkészületlenül érte a bérbe adókat, hogy be kell fizetni az adót. Olyan 

kérésük lenne, hogy idén november 30-ig be lehessen fizetni ezt az adót késedelmi kamat 

nélkül.  

 

Bere Károly polgármester: Egyéni kérelmeket a jegyző elbírálhat. Ha valakinek problémája 

van, akkor a jegyzőhöz fordulhat kérelemmel. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A gépállomási iskolánál megtörtént-e a 

kerékpártárolónál a javítási munkálat? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezető: 

Folyamatban van, holnapi napon a szegélyt fogják lerakni. Egyelőre lekövezve nem lesz, lesz 

egy szegély és zúzott kővel lesz feltöltve.  

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A konyha előtti járda a Kft. feladata volt? 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezető: 

Nem. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Kihez tartozik, arra van-e garancia? 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Garanciás. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: Az önkormányzati tulajdonú házak közül egyik-másik nagyon 

rossz állapotú. Mit fog kezdeni ezekkel az ingatlanokkal az Önkormányzat? Klapka utcán 

jeleztek egy ilyen házat. 

 

Bere Károly polgármester: Az jelenleg még nem Önkormányzati tulajdon. A Lehel utca 5. 

szám alatt van egy lebontásra váró ház, nincs több önkormányzati tulajdonban lévő ház, ami 

olyan állapotban lenne.  

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Az elmúlt testületi ülésen jelen volt az országgyűlési 

képviselő úr, de akkor nem volt alkalma erről beszélni. A közmunkaprogram kapcsán 

elmondja, hogy örül, hogy ennek keretében sok embert tudnak foglalkoztatni, de még jobban 

örülne, ha tényleges munkahelyteremtés lenne. Amit kapnak az emberek, ez a bruttó 75. 000.- 

Ft soha nem emelkedik? Vannak, akik napi 8 órában felelősség teljes, minőségi munkát 

végeznek, érettségivel, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek. Az iskolában is van egy 

személy, aki anyagi okok miatt nem tudta a pénzügyi iskolát befejezni. Az országgyűlési 

képviselő úr támogathatná, hogy legyen valamilyen differencia, nem mindegy, hogy ki milyen 

területen dolgozik. Ez a nettó 51. 000.- Ft 200-300 Ft-os órabért jelent. 

 

Bere Károly polgármester: A költségvetésben minden évben van betervezve bérkiegészítés, ez 

kb. 100 embert érint. Ez havi 3 millió forintos kiadási tétel. Takarékossági szempontok miatt 
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ennek egy részét cafetériára váltják át. Akinek családi kedvezménye van, az még többet kap. 

Megvizsgálják az esetet, és ha van lehetőség kiegészítik a bérét. 

 

Bere Katalin képviselő: Szeretné kérni, hogy a következő Amondóban jelenjen meg Dr. Imre 

Gábor háziorvos rendelési ideje. A honlapon is szeretné, ha frissítenének, mert az előző 

doktor szerepel. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A Kábel Televízióban megy a hirdetés. 

 

Fehér László aljegyző: Az Amondó mostani számában meg fog jelenni valamennyi orvos 

rendelési ideje. 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a szót dr. Makai Sándor címzetes főjegyző úrnak, aki utolsó 

testületi ülését tölti a mai napon. Megköszöni az eddigi munkáját. 

 

dr. Makai Sándor címzetes főjegyző: Megköszöni a képviselő-testületnek és Polgármester 

úrnak a három éves segítségét. Külön megköszöni a munkatársainak az általuk nyújtott 

segítséget. A lakossággal sikerült megítélése szerint jól együttműködni. Kéri, hogy utódját is 

segítsék a munkájában. 

 

Bere Károly polgármester: Boldog, hosszú nyugdíjas éveket kíván. Megállapítja, hogy nincs 

több hozzászólás. A következő testületi ülés március 31-én lesz. Ezzel a nyílt ülést 17 óra 20 

perckor bezárja. A nyílt ülés zárt üléssel folytatódik. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bere Károly                      dr. Makai Sándor 

  polgármester                                 címzetes főjegyző 


