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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. április 28-án 16 óra 05 perc kezdettel, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Koncz Imre képviselő,  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,  

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 

Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, 

Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási 

és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  

Szalai Zoltán r. alezredes, rendőrkapitány, Gazsó Attila Polgárőr Egyesület elnöke, Fehér 

László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

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

tisztelettel köszönti Szalai Zoltán rendőrkapitány urat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

8 képviselővel határozatképes. Vida Imre képviselő jelezte, hogy késve érkezik az ülésre. 

Javasolja, hogy vegyék fel napirendre az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló előterjesztést, valamint a szakmai díjak elbírálását zárt 
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ülésen tárgyalná a testület. 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. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 28-i ülésén az 

alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Szalai Zoltán kapitányságvezető, r. ezredes 

 

2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület elmúlt évi működéséről 

Előadó: Gazsó Attila elnök 

 

3. 2015. évi eredmény, költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezéséről 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

4. Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről  

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

5. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

6. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 

2015. évi munkáról 

 Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

7. Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

8. A helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rendelet módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

9. Beszámoló a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi 

munkájáról 

Előadó: Lévainé Homoki Éva igazgató 

 

10. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

11. A Füzesgyarmati Bölcsőde szakmai program módosításának jóváhagyása  

Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető 

 

12. Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető 

 

13. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
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14. Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázatról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

15. Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos 

módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

16. Bejelentések 

 

16.1 A volt szennyvíztisztító telep egy részének adás-vételéről 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

16.2 Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának 

felhasználásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

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

Zákány Zsolt nőgyógyász májustól 2 hetente nőgyógyászati rendelést fog tartani 

Füzesgyarmaton. A mai napon részt vett jegyző úrral egy megbeszélésen Gajda Róbert 

kormánymegbízott úrral, a Kormányablak kialakításával kapcsolatosan. Április 14-én 

megtörtént a tanuszoda alapkőletétele, pár hét múlva fognak elkezdődni a munkálatok. A mai 

napon megtörtént a Te Szedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! akció programon való 

részvétel. Megköszöni Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő asszonynak a szervező 

munkáját. Megkérdezi, hogy a két ülés közötti tevékenységgel kapcsolatosan van-e valakinek 

kérdése? Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Rátérnek a napirendek tárgyalására.  

 

Első napirend  

 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Szalai Zoltán kapitányságvezető, r. ezredes 

 

Bere Károly polgármester: Megadja a szót Szalai Zoltán rendőrkapitány úrnak. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető, r. ezredes: Füzesgyarmat közbiztonságáról elmondható, 

hogy változatlanul jónak értékelhető. Füzesgyarmaton emelkedés tapasztalható a lopásoknál, 

17-ről 24-re emelkedett a lopások száma. A lakásbetörések száma 2014. évben nulla volt, a 

2015. évben három. A lakásbetörések fogalmában is történtek változások, amit korábban nem 

ide soroltak, most már azt is ide kell sorolniuk. Emiatt jövőre emelkedés várható. A kiemelt 

bűncselekmények száma 33-ról 39-re emelkedett. Csökkent a testi sértések száma, 11-ről 8-ra. 

A rongálások száma eggyel nőtt. 8-ról 16-ra emelkedett az összes bűncselekmények száma a 

közterületeken. Az ittas vezetők száma nagyon megemelkedett, 2-3 személyt fognak el 

hetente. A balesetek száma is nőtt hárommal a megelőző évekhez képest. A közterületi 

jelenléttel kapcsolatosan elmondja, hogy a körzeti megbízottak folyamatosan járőröznek a 

településen, előfordul, hogy más település rendőreit is kivezénylik Füzesgyarmatra. A 

rendőrök hozzáállásában az állampolgárokhoz javult. Emberközelebbiek lettek, inkább 

figyelmeztetnek, ha erre van lehetőség, és nem azonnal bírságolnak. Megköszöni a 

Polgárőrségnek a segítő munkáját, továbbá köszönetet mond az együttműködésért az 

Önkormányzatnak, a Családsegítőnek, a Vadásztársaságnak, az Iskolának, az Óvodának, a 

Füzesgyarmati polgároknak és mindenkinek, aki segítette a munkájukat. 
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Bere Károly polgármester: Bízik abban, hogy a Zöldváros program keretében sikerül a 

kamerarendszer kiépítése, amely javítja a közbiztonságot Füzesgyarmaton. Megállapítja, hogy 

nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni a Rendőrség munkáját. Aki elfogadja a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság tájékoztatóját a város közbiztonsági helyzetéről, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2016. (IV. 28.) határozata 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója a város közbiztonsági helyzetéről  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Rendőrkapitányság 

2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót a város közbiztonsági helyzetéről elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Megérkezett Vida Imre képviselő. A képviselő-testület 9 tagjából 9 képviselő van jelen. 

 

Második napirend  

 

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület elmúlt évi működéséről 

Előadó: Gazsó Attila elnök 

 

Gazsó Attila Polgárőr Egyesület elnöke: A Polgárőrség munkáját 37 fővel kezdte meg a 2011. 

évben, mára a létszám 73–ra emelkedett. Lecserélték a gépkocsijukat, ehhez több szervtől 

kaptak támogatást. Szintén nagyobb kiadást jelentett az egyenruhák egységesítése. Az 

egyenruhájuk hasonlít a rendőrség egyenruhájára, ez jelenthet akár egy visszatartó erőt is. A 

Polgárőrség a 2015. évben is eleget tett a megkereséseknek. A Polgárőrség Határ menti 

Szolgálatot végzett két héten keresztül, ezúton is megköszöni a szolgálatot teljesítő 

önkénteseknek a munkájukért. A 2016. évben külterületi munka ellátására kérték őket, erre a 

jelenlegi gépjármű nem alkalmas, így egy új motor vásárlását tervezik. Megköszöni az eddig 

kapott támogatást. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: Megköszöni a Polgárőrség munkáját. Az előterjesztésben 

szereplő felsorolásból kimaradt az Autómentes Nap, ott is tevékenyen részt vett a 

Polgárőrség. 

 

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

Polgárőrség munkáját. Aki elfogadja a tájékoztatót a Polgárőr Egyesület munkájáról, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2016. (IV. 28.) határozata 
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Tájékoztató a Polgárőr Egyesület elmúlt évi működéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgárőr 

Egyesület 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Távozott Szalai Zoltán r. alezredes 16 óra 26 perckor. 

 

Harmadik napirend  

 

2015. évi eredmény, költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezéséről 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

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

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet 

módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 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 

8/2016. ( IV. 28.) 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. § 
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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  

 

 1 136 025  ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben 

 

állapítja meg. 

 

„2. § (2): A  2016.  évi  be vé t e le k  é s  k  i a  d  á  s  o  k  egyes tételei az alábbiak szerint  

alakulnak:  

                   Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2016. évi 

előirányzat 

1.    I.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 304 859 

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

1.1.6.) 
267 179 

1.1.1 Helyi önk.működésének általános támogatása 89 100 

1.1.2 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása   92 442 

1.1.3 
   Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési   

feladatainak támogatása 

58 990 

  

1.1.4 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása 6 647 

1.1.5 Műk.c.központosított előirányzat 0 

1.1.6 Helyi önk.kiegészítő támogatásai 20 000 

1.2 
  I./2.  Működési célú  egyéb támogatás államháztartáson 

belülről (1.2.1.+…+ 1.2.3.) 
37 680 

1.2.1 Egyéb támogatások 
37 680 

 

1.2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

1.2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  

1.3 Elvonások  

2. 
II.  Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 

(2.1.+…+ 2.5.) 
 

2.1 Önkormányzati támogatások  

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  

3. III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…3.+.9.) 360 700 

3.1 Jövedelemadók  

3.2 Szoc. hozzájárulási adó és járulékok  

3.3 Bérhez kapcsolódó adók   

3.4 Vagyoni típusú adók 60 000 

3.5 Értékesítési és forgalmi adók 280 700 

3.6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 000 

3.7 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  

3.8 Gépjárműadók 12 000 
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3.9 Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 

4. IV.  Működési bevételek (4.1.+…..+4.11.) 82 458 

4.1 Készletértékesítés ellenértéke 22 892 

4.2 Szolgáltatások ellenértéke 2 400 

4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   

4.4 Tulajdonosi betétek 24 248 

4.5 Ellátási díjak 10 368 

4.6 Kiszámlázott ÁFA 16 175 

4.7 ÁFA visszatérítése  

4.8 Kamatbevételek  

4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

4.10 Egyéb működési bevételek 6 375 

4.11 Költségek visszatérítései  

5. V. Felhalmozási bevételek (5.1+…..+5.5.) 32 000 

5.1 Immateriális javak értékesítése   

5.2 Ingatlanok értékesítése 32 000 

5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  

5.4 Részesedések értékesítése   

6. VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+….+6.3.) 30 550 

6.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

6.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 30 550 

6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  

7. VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (7.1.+….+.7.3.) 51 621 

7.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések  

7.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  

7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 51 621 

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) 862 188 

9. VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) 273 837 

9.1. Belföldi finanszírozás bevételei ( 9.1.1.+…+9.1.4.) 273 837 

9.1.1  Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről 0  

9.1.2  Előlegek  

9.1.3  Maradvány igénybevétele 45 057 

9.1.4  Központi, irányító szervi támogatás 228 780 

9.2. Külföldi finanszírozás bevételei     

9.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) 1 136 025 

 Ezer forintban 

Sor-szám Kiadási jogcímek 
2016. évi 

előirányzat 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 825 214 

1.1. Személyi  juttatások 250 350 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 970 

1.3. Dologi  kiadások 194 924 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 434 

          1.5. Egyéb működési célú kiadások 275 536 

1.6.  - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek   

1.7.    - Elvonások és befizetések 8 800 
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1.8. 
   - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államháztartáson belülre 
  

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 10 300 

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

1.11.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.12.    - Kamattámogatások  

1.13.    - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre 149 014 

1.14.    - Tartalékok 107 422 

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) 82 031 

2.1. Beruházások 7 309 

2.2. Felújítások 64 022 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 700 

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

államht.belülre 
  

2.5.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  

2.6. 
  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése 
  

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

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

államht.kívülre 
 

2.9.    - Lakástámogatás 3 000 

3.0.    - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre 7 700 

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 907 245 

3. V. Finanszírozási kiadások (3.1+…….+3.5.) 228 780 

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  

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.) 228 780 

3.3.1 Államht.belüli megelőlegezések folyósítása   

3.3.2 Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése  

3.3.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 228 780 

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         1 136 025 
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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. április 29. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 28. 

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 
 

Negyedik napirend 

 

Előterjesztés a 2015. évi ellenőrzési jelentésről  

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta a 2015. évi ellenőrzési jelentés elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta az ellenőrzési jelentés elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a 2015. évi 

ellenőrzési jelentést, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2015. évi ellenőrzési jelentést elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2016. (IV.28.) határozata 

A 2015. évi ellenőrzési jelentésről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és 

intézményei tekintetében elkészült, 2015. évre vonatkozó éves belső ellenőri jelentést. 

   

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Bere Károly polgármester  
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Ötödik napirend  

 

Előterjesztés a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a 2015. évi 

zárszámadási rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

     9/2016. (IV. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. 

(VI. 20.) rendelet alapján a Képviselő-testület valamennyi bizottságának véleménye 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  

A rendelet hatálya 

 

 (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:   

            - Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

       a.) Önállóan működő költségvetési szerv:   

           - Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

           - Lurkófalva Óvoda 
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                                                                       2. § 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

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

főösszegét       Eredeti előirányzat:               1.167.045  

                        Módosított előirányzat:         2.168.509           

                        Teljesítés:                              2.042.455  

                                              E Ft-ban állapítja meg, 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének                                 
                          főösszegét         Eredeti előirányzat:              1.167.045   

                                                          Módosított előirányzat:        2.168.511   
                                                          Teljesítés:                             2.087.515 

                                                                               E Ft-ban állapítja meg. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásokat jogcímenként, a (2) 

bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként a finanszírozási 

bevételekkel és kiadásokkal együtt közgazdasági tagolásban, továbbá működési és 

felhalmozási bontásban a rendelet 1.1. melléklete szerint fogadja el a képviselő-testület. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, (állami) államigazgatási 

feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik. 

 

3. §  

A zárszámadás részletezése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

 

(1) A teljesített bevételeket és kiadásokat feladatonkénti bontásban, intézményenként 

kimutatva a 2/1 , és 2/2, 2/3 számú melléklet szerint fogadja el. 

(2) A normatív hozzájárulásokkal való elszámolást jogcímenként a képviselő-testület a 3. 

melléklet alapján hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(4) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek 2015. évi teljesítését az 

5. melléklet részletezi.    

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

hosszú távú kötelezettségeit éves bontásban a 6. melléklet részletezi. 

 (6) Az önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházások beruházási célonkénti 

részletezését a 7.1 melléklet, felújítások felújítási célonként a 7.2. melléklet szerint 

fogadja el. 

 (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat, és projekteket a 8. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 
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 (8) A 2.§. (1) (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatainak 

intézményenkénti alakulását 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, az éves engedélyezett létszám alakulását a 

9.5 melléklet szerint fogadja el. 

 (9) A önkormányzat által átadott pénzeszközöket, szociális ellátásokat, szociális céllal adott 

támogatásokat a 10. sz. melléklet szerint fogadja el, a közvetett támogatásokat az 5.sz. 

tájékoztató tábla tartalmazza. 

(10) Az intézmények adatszolgáltatását az év végi adósságállományáról a 11. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 (11) A 2015. évi pénzeszközváltozást a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

4. § 

Maradvány 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési maradványát 

45.057 ezer forintban hagyja jóvá, a maradvány levezetését a zárszámadási rendelet 13. sz. 

melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a 

költségvetési maradvány 2016. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő 

átvezetéséről. 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

5.§  

Vagyon alakulása 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli 

mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a 14 sz. melléklet szerint fogadja el, a mérleg 

főösszegét 8.844.803 ezer forintban hagyja jóvá. 

 

 

 

6. § 

Hitelállomány  

 

(1) Az önkormányzatnak 2015. december 31.-én fennálló hitelállománya nincs. 

 

 

7. § 

Ellenőrzés 

 

(1)  A könyvvizsgáló záradékot a 15. számú melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az éves ellenőrzési jelentést a Polgármester a zárszámadási rendelet 16. sz. mellékleteként 

terjeszti elő. A 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2016. (III.31.) számú határozatában már 

elfogadta.  
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8. § 

Zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletei 

 

(1)  Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelését az I. Általános rész tartalmazza.  

(2)  Az önkormányzat működési célú tartalék állománya évzáráskor 40.062 ezer forint, 

felhalmozási tartalékok állománnyal nem rendelkezik, részletezve a zárszámadási rendelet 

kiegészítő melléklete Specifikus rész 1.sz. tájékoztató táblája tartalmazza. 

(3) A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális célú működési 

pénzeszköz átadásként 22.067 ezer forint teljesítéssel épül be, ebből fejlesztési célú 5.980 ezer 

forint. Az egyházak támogatása 730 ezer forint teljesítéssel épül be. A támogatások 

felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének 2/1. sz. tájékoztató szerint tesz eleget 

az önkormányzat. 

 

(4) Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 3. sz. 

tájékoztató táblában foglaltak szerint, a vagyonrendelettel megegyezően fogadja el.  
 
(5) Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét, és az 

önkormányzat e gazdasági társaságban való részvételének mértékét a 4. sz. tájékoztató 

táblában foglaltak szerint fogadja el. 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2015.(II.18.) 

önkormányzati rendelet. 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 28. 

 

 

Bere Károly                                                                                       Dr.  Blága János  

polgármester                                                                jegyző 

 

Hatodik napirend  

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 

2015. évi munkáról 

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottsági 

ülésen kiosztásra került egy módosítás. A bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás 

mellett elfogadta a Kft. 2015. évi beszámolóját. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- elfogadta a beszámoló elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: A Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné 

Czeglédi Mária Tündének a bizottság elnökének a szót. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Felügyelő Bizottság elnöke: A Kft. Felügyelőbizottsága 

egyhangúan javasolta a beszámoló elfogadását. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: A Kft. a tavalyi évet 541. 662.- eFt eszköz és forrás főösszeggel, és – 8.136.- eFt 

mérleg szerinti eredménnyel zárta. Beadásra került egy módosított beszámoló. 6 millió forint 

a tavalyi évről elengedett céltartalék, kivezetésre került a hosszú lejáratú kötelezettségek 

közül. 

 

Vida Imre képviselő: A Kft.-nek külső forrásokból is származik bevétele. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: 26 millió forint lett betervezve, ebből 22 millió forintot sikerült teljesíteni. Ez az 

önkormányzati lakások és egyéb bérlemények bérbeadásából származik, gépjármű 

bérbeadásból, fűnyírásból, ivóvízjavító programban való részvételből. Szolnokon egy vasúti 

optikai kábel vezetésében is vállaltak bérmunkát. 

 

Vida Imre képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy lesz egy pályázati lehetőség is, új 

eszköz beszerzésére. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: Önkormányzatok részére lesz kiírva a pályázat. Közterületi utak karbantartására 

gép beszerzési pályázat, 90 %-os támogatottsággal, maximum 20 millió forintos nettó 

összeghatárig. 

 

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

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. céltartalék képzés alóli 

mentességéről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2016. (IV.28.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. céltartalék képzés 

alóli mentességéről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mentesíti a – kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága – Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézmény Üzemeltetési Kft.-t a 2015. évben megvalósított fejlesztések, felújítások értékén 

felül még fennálló 11. 743. 156.- Ft értékcsökkenés céltartalékba helyezésének kötelezettsége 

alól. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Turbucz Róbert ügyvezető  
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Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény 

Üzemeltetési Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2016. (IV.28.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. beszámolója a 

2015. évi munkáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolóját 541. 662.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel és – 8.136.- eFt mérleg szerinti 

eredménnyel.  

 

Az adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, valamint elrendeli a mérleg szerinti 

eredmény eredménytartalékba történő helyezését. 

 

A Képviselő-testület kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves 

beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:    Turbucz Róbert ügyvezető 

 

Hetedik napirend 

 

Előterjesztés a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Blága János jegyző: A kft. eddig vagyonkezelési szerződés formájában használta az 

Önkormányzat vagyonát a kötelező feladatok ellátására. Az értékcsökkenés visszaforgatása 

miatt került sor a vagyonkezelési szerződés megkötésére, de sajnos a Kft. a vállalkozói 

tevékenységének alacsony mértéke miatt ezt eddig egyik évben sem tudta érvényesíteni. A 

szerződés átalakításával az önkormányzat könyveiben szerepelne az értékcsökkenés. A 

továbbiakban üzemeltetési szerződésben látná el a feladatait a Kft. A Kft. ellenérték 

megfizetésével használná az önkormányzat vagyonát, bérleti díjat fizetne az 

Önkormányzatnak, amely összeget az Önkormányzat fejlesztésekre, felújításokra fordítaná. 
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Bere Károly polgármester: A Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalta. Megadja a szót Kovácsné 

Czeglédi Mária Tündének a bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Felügyelő Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan 

támogatta a Kft. vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakítását. 

 

Koncz Imre képviselő: Nem ért egyet az átalakítással. Véleménye szerint elveszti a Kft. a 

megalakításának egyetlen értelmét. 

 

Bere Károly polgármester: Ha a Kft. vállalkozási tevékenysége fellendülne, akkor vissza 

lehetne alakítani. 

 

Dr. Blága János jegyző: Ha az idei évben nem tud a Kft. annyi vállalkozói tevékenységet 

folytatni, hogy az értékcsökkenést a mérlegéből kivezesse, akkor jövőre meg kellene szüntetni 

a Kft.-t vagy át kellene alakítani, illetve egyesíteni más gazdasági társasággal. 

 

Koncz Imre képviselő: A Kft.-nek nem 20 millió forint bevétele van kívülről. Elhangzott, 

hogy a bevételek nagy része az önkormányzati bérlakásokból származó bevétel. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: Ténylegesen külső forrásból származó bevétel körülbelül 13-15 millió forint. 

 

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

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. vagyonkezelési 

szerződésének üzemeltetési szerződéssé való átalakítását, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 4 igen szavazattal, 3 

ellenszavazattal és 2 tartózkodással a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft. vagyonkezelési szerződésének üzemeltetési szerződéssé való 

átalakítását nem fogadta el. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2016. (IV. 28.) határozata 

a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-vel való üzemeltetési 

szerződés megkötéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.-vel való üzemeltetési szerződés 

megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és indokolatlannak tartja a vagyonkezelési 

szerződés üzemeltetési szerződéssé való alakítását.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

    Turbucz Róbert, ügyvezető  

 

Nyolcadik napirend 

 

A helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rendelet módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 
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Bere Károly polgármester: Mind három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását, azzal a módosítással, hogy ne legyen 

feltétel a helyi állandó lakcím és ne visszavásárlási jog szerepeljen a rendeletben, hanem az 

ingatlan szálljon vissza az önkormányzatra.  A határozat tekintetében felmerült, hogy csak 

akkor kerüljön megvalósításra, ha van igény rá.  A bizottság 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslatot. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelet tervezet elfogadását, azzal a javaslattal, 

hogy ne legyen feltétel a helyi állandó lakcím és ne visszavásárlási jog szerepeljen, hanem az 

ingatlan szálljon vissza az önkormányzatra. A határozati javaslatot 5 igen szavazattal- 

egyhangúlag- támogatta. A társasház építésével kapcsolatosan a Széchenyi utca 1. szám alatti 

ingatlant és a Kossuth utca 60. szám alatti ingatlant javasolja. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a rendelettervezet elfogadását.  A határozati 

javaslatot 5 igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a bizottság, amennyiben beérkeznek a 

megfelel számú szándéknyilatkozatok. A CSOK megítélésekor kerüljön kifizetésre 400. 000.- 

Ft, a megindításnál pedig 100. 000.- Ft. 

 

Koncz Imre képviselő: Bérlakások építését nem javasolja. 

 

Bere Károly polgármester: A testületnek született egy olyan döntése, hogy az ingatlan 

értékesítésekből származó bevételeket ingatlanba fektessék.  A társasházban lenne 2-4 lakás, 

amely önkormányzati lakás lenne. A többi pedig megvásárolható lenne. A másik álláspont 

pedig az lenne, hogy az önkormányzat biztosítja a telket és egy vállalkozó számára meghirdeti 

az Önkormányzat. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A közvélemény kutatás milyen formában történne? 

 

Bere Károly polgármester: Meghirdetésre kerülne. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. 

Aki elfogadja a helyi lakás célú támogatásokra vonatkozó rendelet módosítását a bizottságok 

javaslata szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat a helyi lakástámogatásokról szóló 24/2014. 

(XII.18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (IV.28.) rendelete 

a helyi lakástámogatásokról szóló  

24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikkében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (VI. 20.) 

önkormányzati rendelete alapján a Képviselő-testület valamennyi bizottságának 
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véleményének kikérésével, a település elöregedésének megállítása valamint a helyi 

lakásigények kielégítése céljából az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi lakástámogatásokról szóló 

24/2014. (XII. 18.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyében a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A támogatás természetbeni formája lehet építési telek térítés nélküli juttatása, beépítési 

kötelezettség kikötésével, amelynek elmulasztása esetén az építési telek visszaszáll az 

Önkormányzatra. Az anyagi és természetbeni támogatás (továbbiakban: lakástámogatás) 

együttesen is nyújtható.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki: 

 

„c.) természetbeni és anyagi támogatás nyújtható azoknak a családoknak, akik az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. 

rendelet 1. § a) pontja alapján családi otthonteremtési kedvezményt (továbbiakban: CSOK) 

kívánnak igénybe venni. Jelen pont szerinti jogosultsági feltétel tekintetében az ügyfél 

nyilatkozatában vállalja, hogy az általa választott hitelintézetnél, az ingyenesen juttatott 

ingatlanon való új lakóház létrehozása tekintetében CSOK iránti kérelmet terjeszt elő.  

  

3. § 

 

A Rendelet 3. §. (2) bekezdésének helyében az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) Vissza nem térítendő lakástámogatás adható minden Füzesgyarmat Városában élő, illetve 

Füzesgyarmaton letelepedni kívánó családnak, akiknek a kérelem előterjesztését megelőző 3 

hónapban az egy főre eső nettó jövedelmük átlaga az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének háromszorosát nem haladja meg. 

 

4. § 

 

A Rendelet 3. §. (3) bekezdés helyében a következő rendelkezés lép: 

 

3. § (3) Csak visszatérítendő támogatás vagy/és építési telek adható azoknak a 

kérelmezőknek, akinek családjában a kérelem előterjesztését megelőző 3 hónapban átlagában 

az egy főre eső nettó jövedelem átlaga az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

háromszorosát meghaladja. 

 

5. § 

 

A Rendelet 3. §-a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul egészül ki: 

 

3. § (4) A lakástámogatás az eladó részére fizethető ki, vagy a pénzintézeti kölcsönhöz saját 

erőként utalható ki. Lakásépítés esetén a támogatás a kérelmező részére is kifizethető, azzal a 

feltétellel, hogy a támogatott köteles a kifizetést követő 1 éven belül a támogatás összegének 
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60 %-ról névre szóló számlával elszámolni, amit a Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal 

Szociális Csoportjához kell benyújtani. Az elszámolás tekintetében a CSOK igénylésével 

valamint az építési tevékenység megkezdésével illetve lefolytatásával kapcsolatos költségek 

fogadhatóak el.  

 

6. § 

A Rendelet 3. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4a) Jelen rendelet 3. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott támogatás pénzbeli formája 

2 részletben kerül kifizetésre az alábbiak szerint:  

a.) a támogatás 20 % a Szociális és Humánügyek bizottságának támogatást megállapító 

határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal,  

b.) a támogatás 80 %-a abban az esetben, ha a kérelmező hitelt érdemlően bizonyítja, 

hogy CSOK iránti igényét, a folyósító hitelintézet elfogadta és annak kifzetéséről 

gondoskodik.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 4. §. (1) bekezdése a következő e.) ponttal egészül ki: 

 

e., 3. §. (1) bekezdés c. pontjában meghatározott támogatás igénybevétele esetén a kérelmező 

nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet 

terjeszt elő az általa választott hitelintézetnél.  

 

8. § 

 

A Rendelet 2. §. (4) bekezdés i.) pontja hatályát veszti 

 

 

9. § 

 

Jelen rendelet 2016. május 1-én lép hatályba és 2016. május 2-án hatályát veszti. 

 

 

Füzesgyarmat, 2016. április 28. 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a társasház kialakításával kapcsolatos előkészítői 

munkákról szóló határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal, az kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2016. (IV.28.) határozata 
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Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítői munkákról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete társasház kialakítása iránti eljárást 

indít.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy lakossági felmérés keretében 

vizsgálja meg a település tekintetében a társasházi ingatlanok értékesítésének lehetőségét, 

illetve lehetőség szerint a kialakítással és megtervezéssel kapcsolatos előkészítői munkákat 

végezze el és a felmérés eredményét tárja a Képviselő-testület elé.  

 

A Képviselő-testület az előkészítői illetve a tervezői munkák fedezetéül 2 millió forintot 

különít el 2016. évi költségvetése terhére, amelynek felhasználására legalább 6 igénylő 

szándéknyilatkozatának kiadását követően van lehetőség. 

 

Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Kilencedik napirend 

 

Beszámoló a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi 

munkájáról 

Előadó: Lévainé Homoki Éva igazgató 

 

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 díjtételek 

nem változtak. A bizottság 4 igen szavazattal- egyhangúan- elfogadta a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkatervét és a 2016. évi szolgáltatási 

díjait. 

 

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

János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkatervét és a 2016. évi 

szolgáltatási díjait az előterjesztés szerint, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2016. (IV.28.) határozata 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkatervének 

és a 2016. évi szolgáltatási díjainak elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény 2016. évi munkatervét és a 2016. évi szolgáltatási díjait jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:  értelem szeint 

Felelős: Lévainé Homoki Éva igazgató  
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Tízedik napirend  

 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

Bere Károly polgármester: Tűzgyújtási feltételek pontosításáról szól. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a bizottság 

elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: Március 1.- 

június 30. illetve szeptember 1. - november 30. között szabad kerti hulladékot égetni. 

Vasárnap kivételével 08.00 óra és 20. 00 óra között. A bizottság 5 igen szavazattal 

egyhangúan támogatta a rendelettervezet elfogadását. 

 

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

környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítását, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az Önkormányzat környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) 

önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzata alapján a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság 

véleményezése alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 7. § helyébe az 

alábbi rendelkezés lép:  

 

„7. § 

(1)   Avar, nád és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. 

 

(2)  A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad 

égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási 

eszközökről, feltételekről. 
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(3)  Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. 

Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező 

segédanyag nem alkalmazható. 

 

(4)  A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes 

hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) 

 

(5)  Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), 

valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi 

hulladék semmisíthető meg. 

 

(6) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen a vagyoni és személyi 

biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy 

folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. 

 

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, 

kis adagokban történhet 

 

(8)  A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal 

el kell oltani. 

 

(9)  Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 

annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő 

takarásáról. 

 

(10) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért 

az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

(11) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 

 

(12) Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak e rendeletben foglalt esetekben és 

feltételekkel végezhető. 

 

(13) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem 

ad. 

 

(14) A kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni: 

a) tavasszal: március 1 - június 30 között 

b) ősszel: szeptember 1 - november 30-a között 

 

(15) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap kivételével 08.00 óra és 20.00 óra között 

engedélyezett.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2016. május 1. napján lép hatálya, és a következő napon hatályát veszti. 
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Füzesgyarmat, 2016. április 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Távozott Ibrányi Éva alpolgármester 16 óra 58 perckor. A képviselő- testület 9 tagjából 8 

képviselő van jelen. 

 

Tizenegyedik napirend  

 

A Füzesgyarmati Bölcsőde szakmai program módosításának jóváhagyása  

Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető 

 

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 4 

igen szavazattal –egyhangúan- támogatta a Bölcsőde szakmai programjának módosítását. 

 

Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Egy OM azonosító számmal egészül ki a Szervezeti 

és Működési Szabályzat. 

 

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

szakmai programjának módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a módosítást elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2016. (IV.28.) határozata 

a Füzesgyarmati Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde 

szakmai programjának 2. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását 2016. május 1-jei hatállyal jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető 

 

Tizenkettedik napirend  

 

Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság 

elnökeinek. 

Bere Károly 

polgármester 
Dr. Blága János 

jegyző 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta az elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a javaslat elfogadását. 

 

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

Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó pályázat önerejéről szóló határozati javaslatot, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2016. (IV. 28.) határozata 

az Egészségügyi alapellátásra vonatkozó pályázati eljárás keretében biztosítani 

szükséges önerő vállalásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírás keretein belül „Egészségügyi Központ felújítása” 

címmel pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást a támogatási 

szerződés előírásai szerint megvalósítja. 

 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Az önkormányzat az alábbi költségvetési főösszegekkel nyújt be pályázatát: 

 

A beruházás teljes kö ltségvetése:  bruttó61.650.895 Ft  

A beruházás pályázatból elszámolható költsége:        60.000.000 Ft 

Önkormányzati önerő  1.650.895 Ft  

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2016. május 4 

   a beruházás megvalósítására: Támogatói okirat szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Tizenharmadik napirend  

 

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
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Bere Károly polgármester: A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen szavazattal- 

egyhangúan- támogatta az elfogadását, azzal a módosító javaslattal, hogy az ajánlattevőtől 

független szakemberrel készíttessék a műszaki tartalmát a beszerzésnek. 

 

Megérkezett Ibrányi Éva alpolgármester 17 óra 01 perckor. A Képviselő-testület 9 tagjából 9 

képviselő van jelen. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

korszerűsítésével kapcsolatos határozati javaslatot a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

módosító javaslatával, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2016. (IV. 28.) határozata 

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén működő közvilágítás 

korszerűsítésével kapcsolatban.  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás részletes szakmai tartalmának elkészítésével és 

elfogadásával a Településfejlesztési, Közbeszerzés és Turisztikai Bizottságot bízza meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást független 

tervező által készített műszaki tartalommal, a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda (5525 Füzesgyarmat, 

Kossuth utca 24.) útján folytassa le és az azzal kapcsolatos döntési javaslatot terjessze a 

Képviselő-testület illetékes bizottsága elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester  

 

Tizennegyedik napirend  

 

Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázatról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: 100%-os támogatottságú a pályázat. A Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót Vida Imrének a bizottság 

elnökének. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal- egyhangúan- támogatta a pályázat benyújtását. 
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Bere Katalin képviselő: Mennyi összegről van szó? 

 

Bere Károly polgármester: Maximum 20 millió forint. Az önkormányzati és a civil 

szervezetek rendezvényeit szeretné az energiatakarékosság jegyében megszervezni. 

 

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

Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázatról szóló határozati 

javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2016. (IV. 28.) határozata 

Szemléletformálási programok keretében benyújtásra kerülő pályázatról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-5.4.1 azonosító számú, 

Szemléletformálási programok elnevezésű pályázat tekintetében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, illetve annak 

támogatása esetén a pályázat megvalósítására.  

 

Határidő:  2016. május 2. 

Felelős:   Bere Károly, polgármester 

 

Tizenötödik napirend  

 

Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos 

módosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

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 4 

igen szavazattal –egyhangúan- támogatta a rendelettervezet elfogadását. 

 

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

módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 9 képviselő 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 

tartózkodással – az Önkormányzat 12/2016. (IV. 28.) rendeletét az Egyes helyi 

rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos módosításáról 

szóló rendeletét elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016. (IV. 28.) rendelete 

Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos 

módosításáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

alapján a Képviselő-testület valamennyi bizottságának véleménye kikérésével a helyi 

jogforrások egységesítésére az alábbiakat rendeli el: 

 

1.  § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1. a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) számú,  

2. a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 

17/2012. (IV. 26.) számú, 

3. a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. 

(XII. 10.) számú, 

4. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (IV. 23.) számú, 

5. a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2011. (X. 13.) számú, 

6. a Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) számú,  

7. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/1995. (VI. 19.) 

számú,  

8. az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3/2011. (II. 17.) számú, 

önkormányzati rendeletében az „Oktatási és Kulturális Bizottság” illetve a „Szociális és 

Egészségügyi Bizottság” kifejezések helyébe a „Szociális és Humánügyek Bizottsága” 

kifejezés lép. 

 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. június 30-án hatályát veszti. 

 
Füzesgyarmat, 2016. április 26. 

 
Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

Tizenhatodik napirend  

 

Bejelentések 

 

16.1 A volt szennyvíztisztító telep egy részének adás-vételéről 

Előadó: Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Németi József szeretné megvásárolni a 0147/6 hrsz.-ú ingatlan egy 

részét. A Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság és a Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással az adás-vételt elfogadta, azzal a módosítással, hogy az 
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értékbecslésben szereplő áron értékesítse az Önkormányzat az ingatlant, az értékbecslés díját 

és a megosztással járó költségeket a vevő fizesse meg. 

 

Bere Károly polgármester: Az értékbecslésben meghatározott összeg 1 millió Ft, maga az 

értékbecslés díja 30. 000.- Ft. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 2 

igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással nem támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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

adásvételi szerződés megkötését a határozati javaslat szerint, azzal a módosítással, hogy az 

ingatlan vételára 1 millió Ft, a vevőt terhelik a telekalakítással járó költségek és az 

értékbecslés díja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, 0 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2016. (IV. 28.) határozata 

a Füzesgyarmat külterület 0147/6. hrsz.-ú ingatlan d.) jelzésű részének értékesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németi József Attila (5525, 

Füzesgyarmat, Bajcsy Zs. utca 29. sz. alatti lakos) részére értékesíti a tulajdonában lévő, a 

Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban külterület 0147/6 hrsz. alatti ingatlan, kivett 

gazdasági épület és udvar művelési ágú, d.) jelzésű, 4608 m2 nagyságú részét, 1. 000.000 

forint vételár ellenében. 

 

A vevőt terhelik a telekalakítási eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségek és az 

értékbecslési díj. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 

meghatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

16.2 Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának 

felhasználásáról  

Előadó: Bere Károly polgármester 

  

Bere Károly polgármester: A közbeszerzési eljárás megindításáról kellene dönteni. Tavalyi 

évben nyert az Önkormányzat 7,5 millió forintot egy mozi kialakítására. Az önerő 3,5 millió 

forint lenne. Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottság elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 
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Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 5 

igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 3 

igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a bizottság elfogadta. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Az áfát vissza tudja az Önkormányzat igényelni? 

 

Bere Károly polgármester: Igen. 

 

Koncz Imre képviselő: A mozi majdnem biztos, hogy veszteséges lesz. Azért fizet ki az 

Önkormányzat 3 millió forintot, hogy le tudjon hívni 8 millió forint támogatást. Nem látja 

értelmét az ilyen beruházásoknak. A mozi tulajdonjogilag az Önkormányzaté lesz, egy olyan 

épületben, ami nem az Önkormányzaté. Előre nem látható, hogy ez mennyibe fog kerülni. 

 

Bere Károly polgármester: Nem az Önkormányzaté a Közösségi Központ, de van egy 

együttműködési megállapodás. Azt ő sem tudja előre megmondani, hogy a mozi mennyire 

lesz kihasználva a lakosság részéről. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A Közösségi Központba lesz a mozi, külön fűtési költséget nem 

kell fizetni, külön alkalmazottra nem lesz szükség. A 3,5 millió forint, ami plusz beruházás, 

egyéb költséget nem lát. 

 

Bere Károly polgármester: A mozifilm bérleti díja lesz még plusz költség. 

 

Koncz Imre képviselő: Egy alkalmazottra szükség van, aki elindítja a filmet és beszedi a jegy 

árát. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Javasolja, hogy ezt a feladatot a Kulturális Intézmény lássa el. 

 

Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgató: A Közösségi Központban lesz egy ehhez hozzáértő 

személy. 

 

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

mozihálózattal kapcsolatos közbeszerzés megindítását, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2016. (IV. 28.) határozata 

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználásához 

szükséges forrás biztosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít az 

„art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználására 

vonatkozóan, az Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelemben valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által 56748-36/2015/MUVESZ számon kiadott Támogatási 

Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal egyező eszközbeszerzés megvalósítására.  
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Határidő:  2016. május 20. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi 

támogatásának felhasználásához szükséges forrás biztosításáról szóló határozati javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2016. (IV. 28.) határozata 

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználásához 

szükséges forrás biztosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 3.500.00 forint 

átcsoportosítását engedélyezi a 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalék terhére 

az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználásához 

szükséges saját erő biztosítására.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságának döntése alapján meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval a fenti összeg tekintetében az „art” mozi 

fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződést kösse meg.  

 

Határidő:  2016. június 30.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Vida Imre képviselő: A csatorna beruházás és az Alföldvíz Zrt. munkája után sok minden ott 

maradt. Javasolja, hogy ezeknek a munkáknak a garanciális helyreállításáról tárgyaljanak. A 

várható útfelújításokról, padkázásokról szeretné, ha a lakosság tájékoztatva lenne, hogy mire 

lehet számítani. A fürdő előtt van egy parkoló és egy füvesített terület. Sajnos a füves 

területen szeretnek parkolni az autósok. Szeretné, ha megtalálnák annak a módját, hogy az a 

terület lezárásra kerüljön az autók elől. Az iskola udvarán épül egy műfüves pálya, a templom 

mellett. Erről a testület nem lett megkérdezve. A Hegyesi János utca környékén van-e 

lehetőség közlekedési rend kialakítására? Az egyirányúsításnak lenne-e értelme? 

 

Bere Károly polgármester: Elég keskeny az utca. Megkéri a műszaki csoportvezetőt, hogy 

vizsgálja meg a lehetőségeket. A műfüves pálya kialakításával kapcsolatosan elmondja, hogy 

eredetileg a csarnok mellé volt tervezve, az egyházzal vannak nézeteltérések a területi 

viszonyok rendezésével kapcsolatosan. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A fákat is kivágták azon a területen. 

 

Vida Imre képviselő: A városban van szabályozása a fakivágásnak? 

 

Dr. Blága János jegyző: A fakivágást törvény szabályozza, és jegyzői engedély szükséges 

hozzá. A jegyzői engedély is újratelepítési kötelezettség kikötésével adható. Ha a 

magánszemély saját tulajdonán belül vág ki fát, arról a tulajdonos dönthet. 
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Vida Imre képviselő: És ha az Önkormányzat területén vágják ki a fát? 

 

Dr. Blága János jegyző: Önkormányzati területen belül is megkülönböztetünk közterületet és 

az önkormányzati tulajdonú ingatlanon belüli részeket.  A közterületeken jegyzői engedély 

szükséges. Ingatlan kerítésen belül pedig az Önkormányzat, mint tulajdonosi jogokat gyakorló 

szerv joga dönteni. 

 

Bere Károly polgármester: Nem kértek tőle engedélyt a fa kivágására. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: Az intézményvezető kérése a Kft. vágta ki a fákat az épülő műfüves pálya 

területén. 

 

Bere Károly polgármester: A strand előtti parkban való parkolással kapcsolatosan elmondja, 

hogy korábban is felvetődött a terület lezárása, valóban szép lenne, ha egy füves park lenne, 

és nem ott parkolnának az autók. 

 

Bere Katalin képviselő: A strand előtti füves, fás parkolóra igénye van a vendégeknek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Május 14-én kerül megrendezésre a Margaréta 

Családnap, május 28-án pedig a Mazsorett Záró rendezvény, amelyekre szeretettel várnak 

mindenkit. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi 

ülés május 26-án lesz. Ezzel az ülést 17 óra 28 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


