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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. november 14-én 16 óra 02 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

R E N D K Í V Ü L I  Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester, 

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Koncz Imre képviselő, 

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Vida Imre képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

Napirendekhez meghívott:  
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Papp Ágnes jegyzői referens 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, Bere Katalin, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde és Várkonyiné 

Csáforda Éva képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. A kiküldött napirendi 

pontokhoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. Elmondja, hogy  a rendkívüli Képviselő-testületi ülés megtartására az 

Önkormányzat adósságot keletkezető ügyletének kormányzati jóváhagyásához szükséges eljárásra 

vonatkozó hiánypótlás miatt van szükség.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2018. (XI. 14.) határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 14-i rendkívüli 

ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. sz. módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. sz. módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Mindkét napirend tárgyalására azért van szükség, mert a Munkásszálló 

építése valamint a helyi közútfelújítás miatti hitelfelvétel összegének szerepelnie kell a költségvetési 

rendeletben. Kormányzati döntés szükséges a hitelfelvételhez, a Kormány azonban csak akkor hozza 

meg döntését, ha szerepel a költségvetésben. Átadja a szót Nagy Izabella pénzügyi osztályvezetőnek. 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: 162.000.000 Ft hitelfelvétel van beállítva az előirányzat 

módosításba, valamint a III. negyedévben érkezett egy nagyobb összegű pályázati pénz a TOP-3.2.1 

kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatra. A többi tétel az előirányzat 

módosítás átcsoportosítás. 

 

Koncz Imre képviselő: A módosításban található egy 50.000.000 Ft-os tétel, ami a dologi kiadást 

növeli. Ennek mi a fedezete? Érkezett be plusz összeg vagy átcsoportosításra került? 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: Folyamatosan érkeznek a pályázati pénzek, amik bekerülnek 

az előirányzatba. 

 

Bere Károly polgármester: Többek között a közfoglalkoztatási programban van dologi kiadásra pénz. 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: Az eredeti előirányzathoz képest a szakmai tevékenységet 

segítő szolgáltatások körülbelül 10.000.000 Ft-al emelkedtek. Ide tartozik például, amikor 

rendezvényszervezésbe külsős cég kerül bevonásra. 

 

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

2018. évi költségvetésének III. sz. módosítását elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 

2018. évi költségvetésének III. sz. módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete  
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a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 
 

Költségvetési bevételét 2.799.084.577 Ft-ban 

Költségvetési kiadását 2.799.084.577 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

 

0 Ft-ban 

 
 

állapítja meg. 

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a működési hiány összesen:  

579.672.229,- Ft. 

 

Jelen bekezdés szerinti költségvetési egyenlegből a felhalmozási többlet:  

273.461.622,- Ft.” 

 

(2) A rendelet 3. §.- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 803.990.105,- Ft céltartalékot állapít meg.” 

 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép. 

(2) A rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép. 

(3) A rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép. 

(4) A rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép. 

(5) A rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.  

(6) A rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. 

(7) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(8) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(9) A rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép. 

(10) A rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1.1. melléklete lép. 

(11) A rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 5.1.2. melléklete lép. 

(12) A rendelet 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 5.1.3. melléklete lép. 

(13) A rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép. 

(14) A rendelet 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 5.2.1. melléklete lép. 

(15) A rendelet 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2.2. melléklete lép. 

(16) A rendelet 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 5.2.3. melléklete lép. 

(17) A rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép. 

(18) A rendelet 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 5.3.1. melléklete lép. 

(19) A rendelet 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 5.3.2. melléklete lép. 

(20) A rendelet 9.3.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3.3. melléklete lép. 
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(21) A rendelet 9.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép. 

(22) A rendelet 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 5.4.1. melléklete lép. 

(23) A rendelet 9.4.2. melléklete helyébe e rendelet 5.4.2. melléklete lép. 

(24) A rendelet 9.4.3. melléklete helyébe e rendelet 5.4.3. melléklete lép. 

(25) A rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép. 

(26) A rendelet 9.5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.5.1. melléklete lép. 

(27) A rendelet 9.5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.5.2. melléklete lép. 

(28) A rendelet 9.5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.5.3. melléklete lép. 

 

 

3. § 

 

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Második napirend 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A napirend lényege, hogy hogyan kerül visszafizetésre a Munkásszálló 

építése miatt felvett hitel. 

 

Dr. Blága János jegyző: Fontos, hogy az éven belül adósságot keletkeztető ügyletek törlesztésére 

vonatkozó összeg nem haladhatja meg az éves saját bevételek 50 %-át. 

 

Koncz Imre képviselő: Az évente betervezett 10.000.000 Ft törlesztés a Munkásszálló hitele? 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: Nem, az a közvilágítás korszerűsítése. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: 2020-ban és 2021-ben 50.000.000 Ft és 60.000.000 Ft összegben van 

betervezve önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel. Mi kerül majd eladásra? 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: Ezek az összegek a Munkásszálló tervezett bevételei. A 

kiadásoknál a hitel tőke és kamatrészeit kellett feltüntetni. A 09-es soron szerepel a hitel törlesztése, 

de az első két évben csak kamatot kell törleszteni. A tényleges tőketörlesztést 2020-ban kell 

elkezdeni. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A 04-es sorban szereplő éves 5.000.000 Ft bevétel miből származik? 

 

Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető: Esetleges tárgyi eszköz értékesítés. Konkrét tervek még 

nincsenek, de éves szinten itt körül szokott lenni. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot 
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keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre 

vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2018. (XI. 14.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 

1. melléklet szerint, változatlan formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 

  



 6 

 

 

     1. melléklet 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

     Forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

összegei 
ÖSSZESEN 

F=(C+D+E) 

2019. 2020. 2021. 

A B C D E F 

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 405 300 000 405 300 000 405 300 000 1 215 900 000 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 

bevétel 

02   50 000 000 60 000 000 110 000 000 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03       0 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 

vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
04 5 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06       0 

Saját bevételek (01+… .+06) 07 410 800 000 460 800 000 470 800 000 1 342 400 000 

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a  08 205 400 000 230 400 000 235 400 000 671 200 000 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, 

átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 
09 3 169 000 20 027 000 35 399 000 58 595 000 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 

szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 

hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 

esetén annak vételára 

10       0 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 

megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke 
11       0 

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege 
12 7 182 588 3 558 704   10 741 292 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 

adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 

ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 

repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

13       0 

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 

nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki 

nem fizetett ellenérték 
14 10 419 131 10 419 131 10 419 131 31 257 393 

hitelintézetek által, származékos műveletek  

különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 

továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege 

15       0 

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 20 770 719 34 004 835 45 818 131 100 593 685 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(08-16) 
17 184 629 281 196 395 165 189 581 869 570 606 315 
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Bere Károly polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat működésével 

kapcsolatban törvényességi észrevétel érkezett a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi-

Felügyeleti Osztályától, mivel a bizottsági és testületi jegyzőkönyvek nem kerültek időben 

megküldésre a felülvizsgálatot végző szerv részére. Felszólítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

jegyzőkönyvek határidőben való megküldéséről.  

 

Dr. Blága János jegyző: A továbbiakban jóval nagyobb figyelmet fordítanak a jegyzőkönyvek 

felterjesztésére, mivel az legalább 3 kézen megy keresztül a felterjesztésig – így a 

jegyzőkönyvvezetőtől kerül az Elnökhöz felülvizsgálatra, majd onnan hozzá végső ellenőrzésre – 

sokszor elhúzódik a megküldés. A jövőben sokkal nagyobb figyelmet fognak fordítani erre.  

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, bejelentés. Ezzel az ülést 16 óra 

12 perckor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Bere Károly                Dr. Blága János 

  polgármester                                  jegyző 


