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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. május 31-án 16 óra 04 perc kezdettel, a
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ÜLÉSÉRŐL
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.
Vida Imre képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Lévainé Homoki Éva, HJVKKI igazgató, 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,
Jegyzőkönyvvezető: Marton Hajnalka, köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 képviselővel határozatképes. A kiküldött napirendi
ponthoz nem érkezett további javaslat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendet megtárgyalásra elfogadta.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 31-i ülésén
az alábbi napirendet tárgyalja meg:
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Bere Károly, polgármester; Szélpál Ildikó, pénzügyi vezető
2. Bejelentések
Első napirend
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
Bere Károly polgármester: Két bizottság tárgyalta. Átadja a szót Vida Imrének, a
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnökének.
Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai bizottság elnöke: A bizottság
egyhangúlag elfogadta.
Bere Károly polgármester: Megadja a Gazdálkodási bizottság elnökének a szót.
Koncz Imre, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A mi Bizottságunk is elfogadta a
zárszámadást.
Bere Károly, polgármester: Mivel további kérdés a Képviselő-testület részéről nem érkezett, a
napirendet szavazásra bocsájtja. Aki elfogadja a napirendet, az kérem kézfeltartással jelezze!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2016 évi zárszámadásáról szóló rendeletet

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
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 következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
1.940.708.737 Ft Költségvetési bevétellel
1.943.650.571 Ft Költségvetési kiadással
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-2.941.834 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1., 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1., 7.2., 7.3. és 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.1.1.,
8.1.2., 8.1.3., és 8.2., 8.2.1., 8.2.2., és 8.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.
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..........................................
jegyző

.......................................
polgármester

Bere Károly polgármester: Mivel további kérdés, bejelenteni való a Képviselő-testület
részéről nem érkezett megköszöni a részvételt mindenkinek és az ülést bezárja.

K.m.f.
Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

