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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. március 28-án 16 óra 00 perc kezdettel, 

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. 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 
 
SZMSZ szerint állandó meghívott: 
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Rácz-Homoki Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezető 
 
Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői 
referens, Szabó Zoltánné élelmezésvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, Vida Imre és Zs. Nagy Sándor képviselők jelezték távollétüket. A 
kiküldött napirendi pontok két bejelentéssel egészülnek ki: Elővásárlási jogról való lemondásról, 
Ingatlan megvásárlásának felajánlása, valamint javasolja, hogy a Közszolgáltatási ösztöndíjra 
benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló napirend zárt ülésre kerüljön. Kéri, hogy aki a napirendi 
pontokat megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2019. (III. 28.) önkormányzati határozata 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 28-i nyílt ülésén az 
alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
       Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
2. A Füzesgyarmati Napközi Konyha 2018. évi működéséről szóló beszámoló 
       Előadó: Szabó Zoltánné, élelmezésvezető 
 
3. A Füzesgyarmati Bölcsőde gondozási díjának felülvizsgálata 

  Előadó: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető 
 

4. A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója a 2018. évi 
munkájáról és a 2019. évi munkatervéről  

 Előadó: Rácz-Homoki Éva, intézményvezető 
 

5. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
 Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 

6. 2019. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása 
       Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
7. Bejelentések 

 
7.1 Elővásárlási jogról való lemondásról 
  Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
7.2 Ingatlan megvásárlásának felajánlása 
  Előadó: Bere Károly, polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A napirendek tárgyalása előtt átadja a szót Koncz Imrének, a Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság elnökének, hogy tegye meg bejelentését. 
 
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A vagyonbevallási kötelezettségének 
minden képviselő eleget tett. 
 
Bere Károly polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. A két ülés közötti időszakból kiemeli, 
hogy a Kiserdei Tanuszoda műszaki átadása a tegnapi napon megtörtént, a mai napon beadták a 
használatba vételi engedély iránti kérelmet. Előre láthatólag április végén vagy május elején kerül sor 
az ünnepélyes átadóra. Az átadást követően az iskola és a sportegyesület diákjai szervezett keretek 
között már használhatják a létesítményt. A terheléses próba után megnyitják a nagyközönség számára 
is. Március 21-én Bodó Sándor Úrral, Sárrétudvari volt polgármesterével, jelenleg a 
foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkárral folytatott egyeztetést, hogy 
a munkásszálló magasabb intenzitású támogatást kapjon. A fejleményekről tájékoztatni fogja a 
Tisztelt Képviselő-testületet. 
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Bere Katalin képviselő: Érdeklődik, hogy a Munkásszálló építkezése mikor fog megkezdődni? 
 
Bere Károly polgármester: A Hotel Gara területe jelzáloggal terhelt, de a héten megérkezett az e-
mail, miszerint az OTP Bank Zrt. hozzájárul, hogy a telek megosztásra kerüljön. A közbeszerzés 
lefolytatódott, a kivitelező megvan. Véleménye szerint 1-2 hónap múlva fog megkezdődni az 
építkezés, miután a telekalakítás lezajlik. Megállapítja, hogy a két ülés közötti tevékenységgel 
kapcsolatban nincs több kérdés, hozzászólás. 
 
Rátérnek a napirendek tárgyalására. 
 

Első napirend 
 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. Átadja a szót 
Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke, Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: Mindkét Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A Bizottság egyhangúlag támogatja 
az elfogadását. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2019. (III. 28.) önkormányzati határozata 

A 2019. március 28-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 
jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Második napirend 
 
A Füzesgyarmati Napközi Konyha 2018. évi működéséről szóló beszámoló 
Előadó: Szabó Zoltánné, élelmezésvezető 
 
Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti Szabó Zoltánné élelmezésvezetőt. A Szociális és 
Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadja a szót Kovácsné Czeglédi Mária Tündének. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Köszöni szépen a 
beszámoló elkészítését, valamint a munkájukat. A Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Dicséri a munkájukat, finom az étel és nagyon jónak tartja, hogy 
többféléből lehet választani. Elismerését fejezi ki. 
 
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: Köszöni szépen és tolmácsolni fogja kollégáinak is. 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Véleménye szerint sokat javult az étel minősége. Kérdezi, hogy 
elegendő munkaerő áll-e rendelkezésre az adagszámokhoz, hiszen a Bölcsőde és Óvoda ellátásán 
kívül felnőtt étkeztetés, kiszállítás és rendezvényszolgáltatás is zajlik. 
 
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: Szó volt róla, hogy Polgármester Úr további 2 fővel segíti őket. 
 
Bere Károly polgármester: A Munkaügyi Központ engedélyezte 4 fő közhasznú foglalkoztatását az 
élelmiszerek előkészítése kapcsán. Jelenleg csak 2 fő van, ezért további 2 fő foglalkoztatására van 
lehetőség. 
 
Koncz Imre képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy kisebbek lesznek az adagok, amennyiben 
minden így marad. Lesz-e kiút a problémákból? 
 
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: A beszámolóban említette, hogy egy bölcsődés gyermek napi 
négyszeri étkezését 390 Ft-ból kihozni már nem tudják. Ezért kérte a segítséget, hiszen nekik be kell 
tartaniuk a rendeletet. Egyre több ellenőrzést kapnak, így a nyersanyag minőségétől, a só 
mennyiségétől az adagolásig, mennyiségekig és változatossági mutatókig mindent be kell tartaniuk. 
Amennyiben a nyersanyag normák ilyen összeggel fognak maradni, akkor a gyerekek felé nem fogják 
tudni teljesíteni, hogy minden nap legyen gyümölcs, teljes kiőrlésű pékáru. A felnőtt étkeztetésben is 
van adagolási útmutatójuk. 
 
Dr. Blága János jegyző: Az 5. napirend keretében a rendeletek felülvizsgálatánál a térítési díjak az 
ügyvezetéssel történt egyeztetés alapján 12 %-os emelést tartalmaznak az eddigi árakhoz képest. A 
beszállítókat is érinti a minimálbéremelés, így az ő áraik is emelkedtek. Ezt az emelést még fedezi a 
normatíva. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatban kéri 
Polgármester Urat, hogy tájékoztassa a lakosságot. 
 
Bere Károly polgármester: A közbeszerzési eljárás során nem érkezett érvényes ajánlat, ezért újra ki 
kell írni a közbeszerzést. Nagyon nehéz kivitelezőket találni olyan árakon, amit 2-3 évvel ezelőtt 
benyújtottak a pályázatban. 
 
Bere Katalin képviselő: A beszámoló tartalmazza, hogy nő a felnőtt étkezők száma. Mennyi ez 
körülbelül? 
 
Szabó Zoltánné élelmezésvezető: Pontos számokkal dolgoznak, hiszen így tudnak gazdaságosan 
működni. A Református Szociális Gondozási Központ idős ellátottinak is főznek, valamint 
Szeghalmon 30-35 fő részére szállítanak ki. Füzesgyarmaton két évvel ezelőtt indultak 60 fővel, ma 
már 100-120 fő részére főznek. Ezen kívül vannak, akik bemennek ételhordóval előzetes megrendelés 
nélkül. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati Napközi Konyha 2018. évi működéséről szóló 
beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a Füzesgyarmati Napközi 
Konyha 2018. évi működéséről szóló beszámolót. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2019. (III. 28.) határozata 

Beszámoló a Napközi konyha 2018. évi munkájáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal a 
Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum által működtetett Napközi konyha 2018. évi működéséről 
készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Harmadik napirend 
 

A Füzesgyarmati Bölcsőde gondozási díjának felülvizsgálata 
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető 
 
Bere Károly polgármester: Üdvözli Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezetőt. A Gazdálkodási és 
Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet, átadja a szót Suchné Szabó Editnek. 
 
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A Bizottság egyhangúlag támogatja 
az előterjesztést. 
 
Bere Károly polgármester: Füzesgyarmaton ingyenes a bölcsődei ellátás, ezért fontos ezt minden 
évben elfogadnia a Képviselő-testületnek. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Örülne neki, ha a lakosság számára is elmondanák a leírtakat. Például, 
hogy egy gyermek gondozási költsége naponta mennyibe kerül. 
 
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Egy gyermek intézményi térítési díja 4.058 Ft-ba kerül, 
plusz ehhez jön még az étkezési díj. Nagyon sok gyermek ingyenes étkező, csak 7 gyermek fizet 
étkezési díjat. A 4.058 Ft már mindent tartalmaz. Nem olcsó, így az Önkormányzat nagy terhet vesz 
le a lakosok válláról. Teltházuk van, 34 gyermekkel üzemelnek, várólista alakult ki. 
 
Bere Károly polgármester: Beadásra került egy pályázat a bölcsőde bővítésével kapcsolatban. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Mekkora létszámmal fog emelkedni a gyermekek száma? 
 
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető: Most három csoportjuk van, még egy csoporttal bővülne 
az épület, így 48 gyermeket tudnának ellátni. Nagyon kedvező, az állam oly mértékben támogatja az 
anyákat és az ő elhelyezkedésüket, hogy keresik a lehetőséget. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, 
hogy a bölcsődei gondozási díj a lakosság részére 0 Ft legyen, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy a füzesgyarmati lakosság részére a bölcsődei gondozási díj 
0 Ft legyen. 
 



 6 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019. (III. 28.) önkormányzati határozata 
Bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 
Füzesgyarmati Bölcsőde tekintetében, bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségét.  
 
A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi térítési díjat 
nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat nulla 
forintban határozza meg.  
 
A Képviselő testület felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézményi térítési díj nulla 
forintban történő megállapítását, valamint a szolgáltatási önköltséget dokumentálja.  
 
Felelős: Gazsóné Kovács Andrea, bölcsődevezető 
Határidő: 2019. április 1.  
 

Negyedik napirend 
 
A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolója a 2018. évi 
munkájáról és a 2019. évi munkatervéről  
Előadó: Rácz-Homoki Éva, intézményvezető 
 
Bere Károly polgármester: Szeretettel köszönti Rácz-Homoki Éva intézményvezetőt. A napirendet a 
Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadja a szót a Bizottság elnökének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A beszámolót, az idei 
évi munkatervet, majd a szolgáltatási díjakat hallhatták, amit a Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolt. 
 
Bere Károly polgármester: Az idei évre tekintve a könyvtárral kapcsolatban egy nagy kérdés van, 
hogy mikor és hova fog átköltözni a felújítási munkálatok alatt? Ez majd a közbeszerzést követően 
fog eldőlni. Felvetődött az általános iskola technika műhelye. Ez körülbelül egy fél évet, maximum 
egy évet venne igénybe, így ideiglenes helyet kell találniuk. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Látja, hogy a könyvtárban több pályázat is zajlik, sok rendezvényt, 
iskolai versenyt szerveznek, és nagyon szépen működik a Képtár. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Szeretne köszönetet mondani, mert sok új könyvvel gyarapodott 
az állomány a pályázatok jóvoltából. Biztosítják, hogy a legújabb könyveket is kövessék az olvasók. 
Rendszeres könyvolvasó és észrevette, hogy a dolgozók személyre szabottan ajánlanak is. 
 
Bere Katalin képviselő: A Kastélypark Fürdő nevében elmondja, hogy partnert találnak a 
Könyvtárban és a Képtárban is, nagyon sokat dolgoznak együtt. Köszöni szépen a hozzáállásukat és 
a munkájukat. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. 
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évi munkájáról szóló beszámolót, a 2019. évi munkatervet és a szolgáltatási díjakat, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, a 2019. évi 
munkatervet és a szolgáltatási díjakat. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2019. (III. 28.) határozata 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. évi szakmai 
beszámolójának, valamint 2019. évi munkatervének és szolgáltatási díjainak elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény (továbbiakban: Könyvtár) fenntartója, a Könyvtár 2018. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót, valamint 2019. évi munkatervét és a 2019. évi szolgáltatási díjait az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rácz - Homoki Éva, igazgató 
 

Ötödik napirend 
 
Egyes helyi rendeletek felülvizsgálatáról 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 
Bere Károly polgármester: Nyolc rendelet felülvizsgálatára vagy megalkotására kerül sor. A 
rendeleteket szabályozási tárgykörönként az érintett bizottság tárgyalta. Átadja a szót Kovácsné 
Czeglédi Mária Tündének. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A rendeleteket 
egyhangúlag elfogadásra javasolták, a Szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a 
térítési díjak szabályairól szóló rendeletben szeretnének változtatásokat javasolni. A temetési kölcsön 
és a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jövedelmi értékhatára egységessé váljon a többi 
juttatáshoz viszonyítva. A temetési kölcsön esetében családban élőnél 94.050 Ft, egyedülálló 
esetében 125.400 Ft legyen. A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás esetében az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló esetében a 78.375 Ft-ot. 
Ezekkel a módosításokkal együtt támogatta a bizottság. 
 
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A Bizottság egyhangúlag, a Szociális 
és Humánügyek Bizottság által javasolt módosításokkal fogadta el. 
 
Bere Károly polgármester: Végigmennek és megvitatják a felülvizsgálandó rendeleteket. Az első a 
Közterületekre és a közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelet. Átadja a szót Dr. 
Blága János jegyzőnek. 
 
Dr. Blága János jegyző: A rendelet felülvizsgálat elsődleges célja, hogy az azonos szabályozási 
körben szereplő élethelyzeteket lehetőség szerint azonos jogszabályban kerüljenek szabályozásra. 
Ennek próbáltak eleget tenni azzal, hogy a közterületet érintő valamennyi önkormányzati rendeletet 
egy rendeletbe foglalták össze. Egy rendeletbe került a közterület használatáról, a közterület 
felügyeletről szóló rendelet, a játszóterekről, a vásárokról, a piacokról szóló rendelet, illetve egy 
pótlólagos szabályozás került a rendeletbe az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban. 
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Újdonság a rendeletben, hogy bizonyos köztereket városképi szempontból kiemelt közterületté 
nyilvánítana ezzel a Tisztelt Képviselő-testület. Ez az jelentené, hogy a település négy főutcája, a 
Széchenyi utca, a Klapka utca, a Mátyás utca és a Kossuth utcák városképi szempontból kiemelt 
közterületek lennének. Ezeken rövid határidős felszólításokat kapnának az ingatlantulajdonosok, 
amennyiben a közterület tisztántartása, illetve síkosság mentesítési feladatait nem végzik el. 
Amennyiben nem végzik el a rövid határidőn belül, az Önkormányzat fogja elvégezni az ő 
költségükre. Beépítésre került a rendeletbe a dohányzásmentes közterületekre vonatkozó 
szabályozás. Az Iskola előtti és a Református templom előtti közterületeket a rendelet 
dohányzásmentessé nyilvánítaná, ami ki is lenne táblázva. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Kiegészítené a rendeletben szereplő dohányzásmentes közterületet 
minden templom előtti területre. 
 
Dr. Blága János jegyző: Az Unitárius Templom esetén beépíthető. Így a dohányzásmentes közterület 
listája kiegészül az Unitárius Templom előtti közterülettel. Ezen kívül az éjszakai nyitva tartással 
kapcsolatban kerültek szabályok a rendeletbe. Megpróbálták, hogy a vendéglátó üzletek tulajdonosai 
és a környék lakossága között valamilyen szinten kompromisszum keresésre kerüljön sor, amellyel 
mind az üzletek működéséhez való, mind a környékbeli lakosság pihenéshez való joga érvényesüljön. 
Amennyiben megalapozott lakossági panaszok érkeznek be az egyes vendéglátó üzletekkel 
kapcsolatban, úgy próbálnak arra hangsúlyt fektetni, hogy az éjszakai nyitva tartásuk korlátozva 
legyen. Amennyiben nem érkezik be panasz egy-egy vendéglátó üzlettel kapcsolatban, úgy számára 
az éjszakai nyitva tartás egy lehetőség szerint nagyobb intervallumban lesz lehetséges. Újítása még a 
rendeletnek, hogy a közterületekkel, illetve vásárokkal, piacokkal, éjszakai nyitva tartással 
kapcsolatos szabályok tekintetében kimondja, hogy azok a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak minősülnek, így a közterület felügyeletnek lehetősége lesz arra, hogy helyszíni bírságot, 
illetve közigazgatási bírságot szabjon ki, amennyiben súlyosan sérülne a közterület rendjéhez való 
önkormányzati alapjog. Ezen kívül technikai dolog az, hogy a közterület felügyelő a Polgárőrséggel 
való egyeztetés alapján a következőkben havi négy hétköznapon és havi két hétvégén éjszakai 
szolgálatot is fog teljesíteni. Megpróbálják, hogy a közterületek használata az éjszaka során is 
rendeltetésének megfelelően történjen, illetve az esetleges károkozásokat megpróbálják kizárni. 
 
Bere Károly polgármester: Jegyző Úr az elmúlt évek tapasztalatait igyekezett beépíteni a rendeletbe. 
Javasolja, hogy az Arany János utca is kerüljön be a kiemelt közterületek közé. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Miért kerülne be az Arany János utca? 
 
Bere Károly polgármester: Mert nagy átmenő forgalmat bonyolít le. 
 
Bere Katalin képviselő: Nagyon örült, hogy belekerült a rendeletbe a városképi szempontból kiemelt 
közterület, ami attól lesz jó, ha heti rendszerességgel, ahogy le van írva, ellenőrizni fogják. Ez nagyon 
sokat számít a település összképére vonatkozóan. Korábban már felmerült, hogy a Mátyás utcán két 
garázssor is van és jó lenne valamilyen módos segíteni a tulajdonosoknak vagy felhívni a figyelmet 
arra, hogy azok rombolják a városképet. Van-e erre szándék, megkeresték-e már a tulajdonosokat, 
ajánlottak-e fel segítséget? 
 
Dr. Blága János jegyző: Szándékukban volt, szerettük volna a Zöld város elnevezésű pályázatban a 
garázsok legalább külső felújítását elvégezni, viszont nem volt rá lehetőségük, mert nincs a 
tulajdonukban. A tulajdonosokkal még nem egyeztettek. 
 
Bere Károly polgármester: Tervezőkkel és Vida Imre képviselővel megnézték, hogy hova lehetne 
tenni, körbejárták a területet körülbelül egy évvel ezelőtt. Lényegében új garázsokat kellene építeni 
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és kérni a tulajokat, hogy cseréljék át. Ez 40-50.000.000 Ft közötti tételt jelent, amit pályázatban nem 
tudnak elszámolni. 
 
Bere Katalin képviselő: Egy külső tatarozásra gondolt, nem szeretné lebontatni. A tulajdonosok 
kényelmét szolgálja. Most nem illik bele a rendezett utcaképbe és központi helyen van. 
 
Bere Károly polgármester: A Közösségi Központ megépítése óta különösen felhívja a figyelmet. 
Felmerült, hogy eltakarják fasorral vagy sövénnyel. Igyekeznek odafigyelni és sövényt telepíteni oda. 
 
Bere Katalin képviselő: A Mátyás utcán van egy másik garázssor, amivel ugyan ez a helyzet. 
 
Bere Károly polgármester: Azzal valószínűen nem tudnak csinálni semmit. Csak új építésű épület 
esetén lehet felszólítani a tulajdonost. 
 
Dr. Blága János jegyző: Amennyiben az épület állékonysága veszélyben van, akkor tud ideiglenes 
intézkedést hozni, de a jegyzőnek már nincs építési hatósági jogköre. A Településképi rendelettel az 
új épületeket tudják szabályozni. Ez már a járásközpont Polgármesteri Hivatalának hatáskörébe 
tartozik. Az, hogy egy épület nincs kifestve, az nem a jó karbantartási kötelezettség körébe tartozik, 
mert az épület nem vagyon- vagy életveszélyes. Természetesen tudnak a lakosokkal egyeztetni, de a 
két garázssornak legalább 40-50 tulajdonosa van. Idén lesz 1-2 társasházi gyűlés, ahol megemlítik, 
de kötelezni nem tudják a tulajdonosokat. 
 
Bere Károly polgármester: Ez már felvetődött, amikor építették a kerékpárutat, nagyon sokat 
gondolkoztak, hogy hol menjen a kerékpárút, mert közlekedési szempontból is rossz helyen van a 
másik garázssor, de nem tudtak akkor sem megoldást találni. Azt gondolja, hogy ezek az épületek 
most nem kapnának építési engedélyt.  
 
Bere Katalin képviselő: Megoldást szeretne a városképpel kapcsolatban, így kéri, hogy egy levelet 
írjanak a tulajdonosoknak. 
 
Bere Károly polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést, örül, hogy mindenki egyformán 
gondolkozik a témában. Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a módosításokkal 
együtt elfogadja a Közterületekre és a közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó 
rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a módosításokkal együtt a Közterületekre és a közösségi 
együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

A közterületek, a játszóterek, a piacok használatáról és rendjéről, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-
tartásának rendjéről valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, 51. § (5) 
bekezdésében, 143. § (3) pontjában, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1998. évi XLII. törvény 2/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület valamennyi bizottsága 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el.  
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I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. cím  
A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet területi hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közigazgatási területére 
terjed ki.  
 

2. cím 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
a) éjszaka: a nap 22.00 és 06.00 órák közötti időszaka.  
b) házszám: az ingatlannak (teleknek) az ingatlan-nyilvántartás szerinti közterület házsorában 
elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, közterületnév nélkül. 
c) játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 2. § a) 
pontjában meghatározott tér; 
d) játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 2. § b) 
pontjában meghatározott eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is; 
e) játszótér és szabadidőpark területe: a játszótér, szabadidőpark kerítéssel körbekerített területe, 
kerítés hiányában a játszó- és sporteszközök 10 méteres körzete; 
f) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként 
szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és 
kijelölt része;  
g) szabadidőpark: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában álló terület (közterület), 
mely az ott kialakított spotpálya és az elhelyezett eszközök révén játék, sportolás céljára szolgál, ill. 
a pihenőparkok; 
h) vendéglátó üzlet: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából 
történő forgalmazását ellátó üzlet, amely e rendeltetésével kapcsolatban szórakoztató és egyéb 
szolgáltató tevékenységet is elláthat; 
 

II. fejezet 
A közterület használatának rendje 

 
3. cím 

A közterület használatának általános szabályai 
 

3. § (1)  A közterület rendeltetésének megfelelő célra és módon, állagának sérelme nélkül, jelen 
rendelet korlátai között szabadon használható.  
(2) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának minősül, ha a használat a közterület vagy 
annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza. 
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata közterület-használati engedély alapján 
díjfizetés ellenében történhet. 
 

4. cím 
A közterület rendeltetésétől eltérő használata 

 
4. § (1)  Közterület-használati engedély szükséges az üzleti és reklámcélú alábbi közterület 
használatokhoz: 
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a) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védő tető, hirdetési célt szolgáló berendezés és tárgy, 
cégtábla, címtábla elhelyezéséhez akkor, ha azok 10 cm-en túl a közterületre nyúlnak; 
b) mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, sátor, közterületen való árusításhoz szükséges más 
mobil eszköz elhelyezéséhez; 
c) közterületen felállított hirdető berendezéséhez; 
d) közterületen felállított, elhelyezett üzleti célú táblákhoz (különösen a tájékoztató táblák); 
e) alkalmi árusításhoz; 
f) mozgóárusításhoz; 
g) alkalmi, illetve a rendszeres vásártartáshoz kapcsolódó közterület használathoz; 
h) kiállítás miatti közterület használathoz; 
i) vendéglátó-helyiségek előkertjeként igénybe vett közterület használathoz, illetve, 
j) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 
történő közterületen történő árusításhoz, 
k) közlekedésben részt nem vevő reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolására. 

(2) Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú alábbi közterület használatokhoz: 
a) építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületen való elhelyezéséhez; 
b) építési törmelék elhelyezéséhez; 
c) építési anyag elhelyezéséhez. 

(3) Közterület-használati engedély szükséges a tárolás 10. napját követően a járművek, egyéb 
gépek, berendezések tárolási célú, közterületen való elhelyezéséhez, amennyiben a jármű,  

a) hatósági jelzéssel nem rendelkezik és amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen 
jelzéssel vehet részt; 
b) baleset folytán megsérült és elhagyott; 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan; 
d) a 3,5 tonna össztömeget nem meghaladó teher- és áruszállító járműnek minősül; 

(4) Közterület használati engedély szükséges a közterület egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem 
meghatározott, a közterület rendeltetéstől eltérő használatához, így különösen: 

a) fa, szán, egyéb fűtőanyag tárolásához; 
b) egyéb eszközök, alkatrészek, hulladék tárolásához; 

(5) Utak felbontásához tulajdonosi hozzájárulás nem adható ki olyan újonnan épített, szilárd 
burkolattal ellátott útra vonatkozóan, amelynek tekintetében a műszaki átvételtől számított 5 év nem 
telt el. A jelen bekezdésben meghatározott időpontot meghaladóan csak különösen indokolt esetben 
adható ki tulajdonosi hozzájárulás út felbontásához.  
(6) Mentes a közterület használati-engedélyezés alól a közterület rendeltetéstől eltérő használata 
a következő esetekben: 

a) a közút és tartozékainak a közútkezelési szabályok érvényesítése érdekében történő 
használatához; 
b) a 4. § (1)- (4) bekezdéseiben meghatározott tevékenységek, amennyiben azok a 24 órát nem 
haladják meg; 
c) film, rádió és televízió felvétel, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 120 percnél 
hosszabb ideig nem akadályozza; 
d) önkormányzati vagy állami szervezésű kulturális, sport, szórakoztató rendezvény és helyi 
jelentőségű ünnepség tartása. 

(7) A jelen § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott tevékenység tekintetében kizárólag 
akkor adható ki közterület használati engedély, amennyiben az épület, illetve építmény tekintetében 
lefolytatásra került Füzesgyarmat Város Képviselő testületének a településkép védelméről szóló 
15/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján szükséges településképi eljárás.  
 

5. cím 
A közterület használat ideje 
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5. § Közterület használati engedély kizárólag határozott időre adható ki. A határozott idő nem 
haladhatja meg az 5 évet.   
 

6. cím 
A közterület használati engedély 

 
6. § (1)  A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak közterület-használati 
engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Polgármesteri Hivatalhoz a tevékenység megkezdése előtt 
legalább 15 nappal. 
(2) A közterület-használati engedély kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani. 
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) kérelmező nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), levelezési (vagy értesítési 
címét); 
b) a közterület használat jelen rendelet szerint meghatározott célját és időtartamát; 
c) a közterület használat módját, a kihelyezésre kerülő tárgyak pontos leírását (szükség esetén 
rajz, fotó); 
d) közterület használat helyének pontos meghatározását, a használni kívánt közterület m2-re 
kerekített nagyságát; 
e) kulturális rendezvény, vásár, egyéb rendezvény esetén a terület takarítására vonatkozó 
kötelezettségvállalást, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés másolatát, 
f) az engedélyben foglalt kötelezettségek teljesítéséért felelős személy megnevezését, lakcímét. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell az engedélyező hatóság felhívására a közterületen folytatni 
kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 
(5) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 
építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek 
kell kérni. 
(6) Amennyiben a közterületet állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület vagy 
más építmény elhelyezése céljából szükséges, úgy a Kérelmező az építési engedély benyújtását 
megelőzően köteles kérelmezni a közterület használati engedély kiadására vonatkozó eljárást. 
 
7. § (1) A közterület-használatot a Polgármester engedélyezi.  
(2) Közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (szék-, telep-)helyének címét; 
b) a közterület használat célját és időtartamát; 
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének (m2) és feltételeinek pontos 
meghatározását; 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírásokat; 
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékének, fizetésének módját. 

(3) Az építési munka végzésének tartalmára szóló közterület-használati engedélyben rendelkezni kell 
arról, hogy: 

a) a közterület használó milyen módon biztosítsa azt, hogy a közterület használat nem jár a 
városkép aránytalan sérelmével, 
b) a közterület-használati engedéllyel rendelkező köteles a gyalogosok számára védőtetővel 
ellátott átjárót létesíteni, amennyiben a gyalogos forgalom megfelelően és biztonságosan a 
közterület használat engedélyezése esetén nem biztosítható.  

(4)  A közterület-használati engedély eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult 
személynek felszólításra felmutatni. 
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7. cím 

A közterület-használati díj 
 

8. § (1) Az engedélyes közterület használati díjat a közterület használati engedély kiadását követő 5 
napon belül köteles megfizetni az engedély kiadásáról szóló határozatban meghatározott 
bankszámlára átutalással. Az egynél több évre kiadott közterület-használati engedélyben 
meghatározott díjat évente kell megfizetni. Az első évben esedékes díjat az engedély kiadását követő 
5 napon belül, minden ezt követő évre vonatkozó díjat pedig a tárgyévet megelőző év december 20-
ig kell megfizetni. 
(2) A közterület használati díjszabást a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
(3) A fizetendő díj megállapításánál minden megkezdett m2 egésznek számítandó, a 
töredékhónapot egész hónapnak kell tekinteni. Egy napnál rövidebb időszakra nem adható ki 
közterület-használati engedély.  

 
8. cím 

A közterület használattal kapcsolatos eljárási szabályok 
 

9. § (1) Különös méltánylást érdemlő közérdekből a polgármester a közterület használati engedélyt 
visszavonhatja. Visszavonás esetén az engedélyes részére, kérelmére, a közterület-használati 
engedélyben meghatározott közterülettel megegyező rendeltetésű, és hasonló elhelyezkedésű 
közterület biztosítható.  
(2) A Polgármester közterület-használati engedélyt visszavonja, ha 

a) az engedéllyel rendelkező a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 
vagy 
b) a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett eleget, 
c) nem teljesíti a közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségét, 
d) a közterületen elhelyezett berendezés fenntartásáról nem gondoskodik, 
e) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, vagy a közlekedési rendeltetésű közterületen 
az engedélytől eltérő módon akadályozza a közlekedést, 

(3) Ha a közterület-használati engedéllyel rendelkező a közterület használatát meg kívánja 
szüntetni köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak 
legkésőbb a közterületről történő levonulás napján bejelenteni. 
(4) A közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam leteltét követően a közterület 
használó köteles a közterületet eredeti állapotban, átadás-átvételi eljárás keretében visszaadni az 
önkormányzat részére.  
 

III. fejezet 
A közterületek tisztán tartása és rendezettsége, a kiemelt közterületek 

 
9. cím 

A közterületek rendezettsége és biztonsága érdekében meghatározott magatartási szabályok  
 
10. § (1) A közterületről látható helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, hirdetési- és reklámcélú 
szerkezetet tisztán, rendezetten és megfelelő állapotban kell tartani. 
(2) A tulajdonos vagy használó köteles 

a) a telekingatlanát és az általa használt ingatlan előtti járdát, az ingatlan határvonala és az úttest 
széle közötti területet tisztán tartani, gyommentesíteni; 
b) az általa használt ingatlan előtti járdát hó- és síkosság mentesíteni; 
c) a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület fölé nyúló növényzetet úgy 
visszavágni. 
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(3) Az üzemeltető köteles tisztán tartani, hó- és síkosság mentesíteni a szórakozó-, vendéglátó- vagy 
árusító helye, üzlete előtti járdaszakaszt. 
 

10. cím 
Városképi szempontból kiemelt közterületek 

 
11. § (1) Városképi szempontból kiemelt közterületnek minősül a Kossuth, a Széchenyi, a Mátyás, 
Arany János és a Klapka utcák területén található, a közút és az érintett magántulajdonban álló 
ingatlanok közötti közterület.  
(2) A jelen szakasz szerinti kiemelt közterületeken az Önkormányzat heti rendszerességgel ellenőrzi 
a jelen fejezetben meghatározott szabályok betartását, azok be nem tartása esetén legfeljebb 3 napos 
határidőt tűz az érintett ingatlantulajdonosnak a szükséges intézkedések elvégzésére. Az intézkedések 
elmulasztása esetén az Önkormányzat az érintett ingatlantulajdonos költségén elvégzi a jelen 
fejezetben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges feladatokat.  
 

11. cím 
Dohányzásmentes közterület 

 
12. § Dohányzásmentes közterületnek minősül a Füzesgyarmat belterület 2379 és 2376 helyrajzi 
számú ingatlanok területe, a Füzesgyarmati Unitárius Templom előtti közterület, valamint a jelen 
rendelet 2. mellékletében meghatározott játszóterek és szabadidőparkok területe.   
 

IV. fejezet 
A közterület-felügyelet 

 
12. cím 

A közterület-felügyelet szervezete 
 
13. § (1) A közterület-felügyeletet végző szervezet megnevezése: Füzesgyarmat Város 
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet.  
(2) A közterület-felügyelet székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám, iroda: 
Polgármesteri Hivatal földszint. 
(3) A közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében 
meghatározott szervezetén belül működik 1 fő közterület-felügyelővel. 
(4) A Felügyelet a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége, Közterület-felügyelet 
elnevezéssel.  
(5) A szervezet irányítását a Hatósági Iroda vezetője látja el. 
(6) A Felügyelet tagját a jegyző nevezi ki. 
 

13. cím 
A közterület-felügyelet feladatai  

 
14. § (1) A közterület-felügyelet ellátja a jogszabályban a hatáskörébe utalt feladatokat.  
(2) A jogszabályban meghatározott feladatokon túl, a közterület-felügyelet részt vesz a 
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó alábbi feladatok ellátásában:  

a) növényvédelmi kötelezettségek ellenőrzése; 
b) üzletek éjszakai nyitva tartásának ellenőrzése,  
c) a közterület használati engedélyek teljesítésének ellenőrzése.  

 
14. cím 

A Közterület-felügyelet munkaterve és ellenőrzési módszere 
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15. § (1)  A Felügyelet éves munkaterv alapján végzi tevékenységét.  
(2) A munkatervet a Jegyző készíti el, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testületének, illetve a Képviselő-testület szerveinek iránymutatásai alapján. 
(3) A Közterület-felügyelet feladatellátása során együttműködik a Polgármesteri Hivatal 
vezetőivel és osztályaival, valamint kapcsolatot tart a rendőrséggel, polgári védelemmel és a 
katasztrófavédelem szerveivel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, polgárőrséggel, mezőőri 
szolgálattal, és a feladatai ellátásában érintett egyéb állami és önkormányzati szervekkel. 

V. fejezet 
A közterületek elnevezése és a házszámozás szabályai 

 
15. Cím 

A közterületek elnevezés és a házszámozás általános szabályai 
 

16. § (1) Füzesgyarmat város közigazgatási területén közterületet elnevezni, közterületek elnevezését 
megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani e rendelet szabályai szerint lehet. 

 
16. Cím 

A közterületek elnevezésének szabályai 
 

17. § (1)  A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés 
írásban az önkormányzathoz nyújtható be, az elnevezésről illetve annak megváltoztatásáról a 
Képviselő-testület dönt.   
(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell   

a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre, vagy elnevezés megváltoztatására),   
a) a javasolt elnevezést,  
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességére való utalást,    
c) a javasolt elnevezés indokát,  
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a 
városon belüli elhelyezkedéséhez,  
e) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.  

(3) Közterület elnevezését vagy elnevezésének megváltoztatását, a Képviselő-testület, a 
Képviselő-testület szervei, valamint bárki kezdeményezheti, akinek az elnevezéshez vagy annak 
megváltoztatáshoz jogi érdeke fűződik. A kezdeményezés szerint javasolt elnevezést lakossági 
véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és Füzesgyarmat 
város honlapján, majd ezt követően a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) elé kell terjeszteni véleményezésre.   
(4) A Bizottság a kezdeményezést és a közzététel ideje alatt beérkezett javaslatokat véleménnyel 
együtt terjeszti elő Képviselő-testületi döntésre.   
 
18. § (1) Közterület elnevezése során törekedni kell a rövid, közérthető, nyelvhelyességi 
szabályoknak megfelelő elnevezésre.   
(2) Közterület neveként szám nem használható.  
(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
honlapon ki kell hirdetni és a döntésről értesíteni kell a közterülettel érintett ingatlanok tulajdonosait, 
ismert használóit, a címnyilvántartás vezetéséért és az ingatlan-nyilvántartás vezetéséért felelős 
szerveket, levéltárat, postahivatalt, a katasztrófavédelem helyi szerveit, az Országos 
Mentőszolgálatot, a Rendőrséget és az érintett közmű- és közszolgáltatókat.  
(4) A közterület nevének megváltoztatása, valamint az úton, utcában, téren lévő ingatlanok 
átszámozása következtében szükségessé váló házszámtábla cserék költségeit - amennyiben az nem a 
tulajdonosok kezdeményezésére történt - az önkormányzat előlegezi és viseli. 
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17. Cím 
Házszámok megállapításának szabályai, jelölési kötelezettség 

 
19. §  (1) A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat (belterületen lévő építési telkeket, 
épületeket) - a garázs céljára kialakított telkek kivételével - házszámmal kell ellátni. Ugyanazon nevű 
közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 
(2) Az ingatlan házszámának megállapításáról a Jegyző határozatban rendelkezik, melyet az 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából továbbítani kell az illetékes ingatlan-
nyilvántartásért felelős hatóságnak.   
(3) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet, ha:   

a) az ingatlan házszáma az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal 
meghatározott, vagy  

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel az ingatlan - nyilvántartásban,   
c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő 

számsorban található,  
d) ingatlan megosztására került sor, vagy  
e) ingatlanok egyesítésére kerül sor.  

(4) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a 
kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogi érdeke fűződik.  
 
20. §  (1) Telekmegosztás után a megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma 
megszűnik, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában 
a latin ábécé nagybetűivel alátörést kap. Amennyiben a megosztással érintett ingatlan beépített, abban 
az esetben csak az újonnan kialakuló telek kap új (alátöréssel) házszámot. 
(2) Telekegyesítés után a keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja 
meg.   
(3) A házszámozást új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés megérkezésétől 
számított 30 napon belül el kell végezni.   
 
21. § (1) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást 1-es számmal kell 
kezdeni, majd az egész számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó 
belterületi földrészig, a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.   
(2) Az ingatlanok számozását út, utca, köz, sétány (továbbiakban együtt: utca) esetén úgy kell 
megállapítani, hogy a számok növekedése a város központjától kifelé haladó irányt kövesse, és  

a) az utca városközpont irányából megállapított bal oldalán a páratlan,   
b) az utca városközpont irányából megállapított jobb oldalán a páros számokat kell alkalmazni.   

(3) Amennyiben az (2) bekezdés szerinti megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület 
számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni.   
(4) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki. A 
számozásnak a felsőbb rendű úttól kell kezdődnie.  
 
22.  § (1) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként nagybetűk is alkalmazhatók a 20 § (1) 
bekezdés szerint.  
(2) Ahol már kialakult az ingatlanok számozása, az utca további részén a házszámozást folytatni kell.    
(3) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre 
alkalmas kapubejárat van.  
(4) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.  
(5) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell 
ellátni.  
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23. § (1) Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét annak a teleknek a címéből kell 
képezni, melyen maga az épület fekszik. 
(2)  Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült 
legalább kettő vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal 
rendelkező épületekből álló épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek 
címével megegyező, a többi épületnek attól eltérő cím is megállapítható. 
(3) Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a 
házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig 
ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken - az épületek, a pincék és 
az önálló rendeltetési egységek számát összeadva - azokból egynél több van. Amennyiben az 
épületjelölést igénylő épületek, pincék és önálló rendeltetési egységek száma meghaladja az egytagú, 
nem ékezetes betűk számát, úgy azok felhasználását követően két betűtagból álló A-Z-ig ábécé-
sorrendben felhasznált megjelölés alkalmazandó. Ha a telken csak egyetlen épület, pince vagy önálló 
rendeltetési egység van, akkor annak mindaddig nem kell jelet adni, amíg e rendelet hatálya alá eső 
további épület, pince vagy önálló rendeltetési egység nem létesül a telken. 

 
24. § (1) Az azonos épületben található valamennyi lépcsőházat - amennyiben az épületben egynél 
több lépcsőház van - egy, a házszámtól és az épület jelétől szóközzel elválasztott, nem ékezetes 
egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig, ábécé-sorrendben, és ahhoz a „lph.” toldalékot 
kell kapcsolni. 

 
25. § (1) Az épületen belül a szinteket egyértelműen jelző azonosítókkal kell ellátni olyanképpen, 
hogy az épületben a föld felszínén lévő vagy a föld felszínéhez legközelebb eső szint „Fsz.” jelölést 
kapjon. A földszint felett elhelyezkedő emeleteket arab számmal kell megjelölni 1-től emelkedő 
sorrendben, és ahhoz az „em.” toldalékot kell kapcsolni. 
(2) A föld felszíne alatt elhelyezkedő szinteket fentről lefelé haladva az alagsor szót követően 1-
től emelkedő sorrendű arab számokkal kell megjelölni. 

 
26. § (1) A társasházi lakás esetében az ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy 
szintenként ugyanaz a szám csak egy ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése 
tekintetében a címképzésért felelős szerv a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának 
megfelelően képzi a címet. 
 
27. § (1) A házszámot az ingatlanon házszámtáblával kell jelölni. 
(2) A házszámtábla legalább 15 cm x 15 cm méretű tábla, amely a házszámon túl kizárólag a 
közterület elnevezése tüntethető fel. A házszám jelölésére műanyagból vagy kerámiából készült 
számok is alkalmasak. 
(3) A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán, a talajtól számított 2,5-3 méter magasságban, vagy 
az ingatlan gyalogos bejárati kapuján úgy kell elhelyezni, hogy az a közterületről jól látható és 
olvasható legyen. 
(4) Beépítetlen telkek esetében a házszámot a telek utcai határától számított legfeljebb 4 méteres 
távolságban, külön erre a célra felállított oszlopon, illetve a telek utcai bejáróján kell elhelyezni. 
(5) A házszámtábla biztosításának költségei az egyes ingatlanok tulajdonosait terheli. E 
kötelezettség kiterjed a tábla olvashatóságának folyamatos biztosítására, szükség esetén annak 
cseréjére is. 
(6) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett 
házszámtáblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti. A tulajdonos az ingatlanán a 
házszám tábla csere munkálatait tűrni köteles.  
(7) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása 
vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása - karbantartás, csere kivételével - tilos.  
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VI. fejezet 

A játszóterek használati rendje  
18. cím 

A játszóterek és szabadidőparkok használatának rendje 
 
28. § (1) Az Önkormányzat játszóterek és szabadidőparkok fenntartásával biztosítja a használók 
számára a kellemes időtöltést, hozzájárul a zavartalan kikapcsolódáshoz, gondoskodik az 
egészségvédelemről. A játszóterek és szabadidőparkok felsorolását jelen rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza.  
(2) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható oly módon, hogy 
az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.  
(3) A játszótéri eszközöket csak a 14 év alatti gyermekek használhatják.  
(4) A játszóteret a 6. életévüket be nem töltött gyermekek, és a 14. életévüket betöltött gyermekek a 
nyitvatartási idő 20.00 órát meghaladó részében csak szülői felügyelettel használhatják. 
(5) A szabadidőpark játék, sportolás és pihenés céljára használható oly módon, hogy az mások 
nyugalmát szükségtelenül ne zavarja.  
(6) A játszóterek és szabadidőparkok az alábbi időpontban látogathatóak: 

a) az év április 1-től szeptember 30-ig  terjedő időszakában naponta 8.00 órától - 21.00 óráig; 
b) az év október 1-től március 31-ig terjedő időszakában naponta 10.00 órától – 19.00 óráig. 

(7) A játszótéri eszközök és a szabadidőparkban elhelyezett tárgyak, sporteszközök kizárólag 
rendeletetésüknek megfelelően, az állaguk megóvásával használhatóak. A játszótéri eszközöket a 6 
életévét betöltött, de a 14 életévét el nem ért kiskorú szülői felügyelet nélkül, de a szülők felelőssége 
mellett használhatják. 
(8) A játszóterek és szabadidőparkok területén alkoholt és más bódító hatású anyagokat 
fogyasztani tilos, kivéve az országos sportszövetség versenyrendszerében szervezett sportesemények 
esetén, a sportszövetség által meghatározott rendben.  
(9) A játszóterek és szabadidőparkok területére tilos kutyát és más állatot bevinni vagy beengedni. 
(10) A játszóterek területére tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni, 
kivéve, ha út vezet át a területen, vagy ha azt kifejezetten kerékpározás céljára alakították ki.  
 

VII. fejezet 
A piacok használatának rendje 

 
19. Cím 

A piacok üzemeltetése és működése 
 
29. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működő piacok és vásár tartására alkalmas helyek 
felsorolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.   
(2) Az önkormányzat a vásár rendezésével és a piac fenntartásával kapcsolatos feladatait a piac 
üzemeletetője útján látja el. A piac üzemeltetőjének minősül az önkormányzati vagyon kezeléséért 
felelős szervezet, ennek hiányában a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal.  
(3) A piac üzemeltetése során gondoskodni kell arról, hogy a piac helye szerint érintett szomszédos 
ingatlanok tulajdonosait, ingatlanjuk használata tekintetében a lehető legkisebb mértékben legyenek 
korlátozva. A piac működése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a piac megtartását 
követően a piac helye az eredeti rendeltetésének megfelelően akadálytalanul használható legyen, és 
a piac megtartása során keletkezett hulladék elszállításra kerüljön. 
  

20. Cím 
Az árusítás helye, a helypénz 
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30. § (1) A piacon való kereskedelmi tevékenység kizárólag az üzemeltető által kijelölt helyen, 
helypénz megfizetése ellenében történik.  
(2) Amennyiben a piacon árusítani kívánt termék értékesítése engedélyhez kötött, a 
helyhasználati engedély csak az ilyen tevékenység folytatására jogosító engedély bemutatását 
követően adható ki.  
(3) Az üzemeltető az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén, 
eltiltja az árusítástól azt a kereskedőt, aki a részére kijelölt árusítási helyet megváltoztatja, azt 
meghaladóan használja.  
(4) A helypénz mértékét a piac üzemeltetője, amennyiben az üzemeltető személye egybe esik az 
Önkormányzat, úgy a Polgármester határozza meg, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a tárgyévet 
megelőző évben alkalmazott helypénz mértékénél.  
(3) A piac és vásár területére csak a piacon való kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan 
engedéllyel rendelkező személy hajthat be gépjárművel.  A gépjárműveknek az áru le- és 
felrakodása után, illetve legkésőbb a piac nyitását követő 1 órán belül a vásár és piac területét el 
kell hagynia, ezt követően kizárólag az üzemeltető engedélyével lehet behajtani a piac területére. 
Az üzemeltető külön engedélyezhet a gépjármű tekintetében a piac területén való parkolást, 
amennyiben az árusítás közvetlenül a gépjárműből vagy annak vontatmányából történik. 
(6) A piac területére állatot bevinni tilos. 

 
VIII. fejezet 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 
 

21. Cím 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának részletes szabályai és engedélyezése  

 
31. § (1) A vendéglátó üzlet hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és munkaszüneti napon: 6.00 
órától 22.00 óráig, péntek, szombat, valamint munkaszüneti napot megelőző napokon 6.00 órától 
24.00 óráig tarthatnak nyitva. 
(2) A jegyző a nyitva tartást kérelemre engedélyezheti (a továbbiakban: állandó éjszakai nyitvatartási 
engedély) legfeljebb 05.00 óráig, a vendéglátó üzlet teraszán, kerthelyiségében tartózkodás esetén 
legfeljebb 02.00 óráig annak a vendéglátást folytató üzletnek,  

a) amely ellen a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a zajhatárérték és a nyitvatartási 
rend betartásával kapcsolatban bejelentést illetve panaszt nem tettek, vagy a bejelentés alapján 
lefolytatott hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott,  
b) amelynek állandó éjszakai nyitva-tartásához, társasházban lévő vendéglátó üzlet esetén az 
érintett társasház közgyűlése hozzájárult, és  
c) az üzemeltető nyilatkozatával vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, 
reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében, de legalább annak bejáratától számított 
50 méter sugarú körön belül lévő elhagyott hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról 
gondoskodik.  

(3) Az állandó éjszakai nyitva-tartás engedélyezésére vonatkozó kérelmet, az állandó éjszakai 
nyitvatartási rend alkalmazását legalább 5 nappal megelőzően kell benyújtani.  
(3) Alkalmi rendezvény idejére a jegyző a (2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén, a 
rendezvény időpontját megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban benyújtott kérelemre, eltérő 
nyitva tartást engedélyezhet (továbbiakban: alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély) legfeljebb 05.00 
óráig, a vendéglátó üzlet teraszán, kerthelyiségében tartózkodás esetén legfeljebb 02.00 óráig.  
(4) Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély tekintetében rosszhiszemű joggyakorlásnak 
minősül különösen, ha a Jegyző hatósági eljárásában megállapítja, hogy a vendéglátó üzlet megsérti 
a rá vonatkozóan meghatározott zajhatárértéket, illetve nem tartja be az engedélyezett éjszakai 
nyitvatartási rendet. 
(5) Amennyiben az éjszakai nyitvatartási engedély rosszhiszemű joggyakorlás miatt 
visszavonásra kerül, az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 
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12 hónapig a vendéglátó üzlet tekintetében nem engedélyezhető sem állandó, sem alkalmi éjszakai 
nyitva tartás.  
(6) Működését kezdő vendéglátó üzlet esetén, a működés első 6 hónapjában kizárólag alkalmi 
éjszakai nyitvatartási engedély adható ki.  
 

IX. fejezet 
Jogkövetkezmények  

 
32. § A jelen rendeletben meghatározott szabályok a közösségi együttélés alapvető szabályainak 
minősülnek.  
 
33. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás 
lefolytatására a Jegyző jogosult. 
 
34. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
35. § A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, 
ha a szabályszegő magatartás büntető-, szabálysértési vagy más közigazgatási szabályszegést 
szabályozó jogszabály hatálya alá tartozik. 
 
36. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból 
indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet jelenti be. 
 
37. § A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés 
szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a 
közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, 
ha a magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás miatt e rendelet 
szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. A bírság kiszabásánál enyhítő körülményként 
kell értékelni a magatartást tanúsító személy eljárást segítő, együttműködő magatartását. 
 
38. § (1) 18 év alatti természetes személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye. 
(2) A 18 év alatti eljárási képességgel rendelkező természetes személlyel szemben közigazgatási 
bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelme vagy megfelelő vagyona van. 
 
39. § Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos 
cselekmény vagy mulasztás formájában valósul meg, az elkövető a jogellenes állapot 
megszüntetésére kötelezhető, a megszüntetés elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye és a 
közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható. 
 
40. § A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási vagy a helyszíni bírság kiszabása, 
a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőt nem mentesíti az elkövetett 
jogsértés miatti, a külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban előírt kötelezettsége teljesítése 
alól. 
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41. § Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése olyan halasztást 
nem tűrő elhárítási, vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán, amely a katasztrófa 
elleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből 
szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja. 
 
42. § A határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, a 
Képviselő-testületnek címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a 
beérkezést követően, soron következő - de legalább 8 nappal később tartandó - ülésén dönt. 
 
43. § (1) A kiszabott közigazgatási bírságot vagy a helyszíni bírságot a döntés véglegessé válásától 
számított 30 napon belül kell megfizetni. 
(2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő. 
A kérelem illetékmentes. 
(3) Helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelet közterület-felügyelője jogosult. 
(4) Ha a kötelezett a közigazgatási vagy a helyszíni bírságot az (1) bekezdés szerinti határidőben nem 
fizeti meg, a végrehajtást a jegyző foganatosítja. 
 

X. fejezet 
Vegyes rendelkezések  

 
44. § (1) A jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek a 
bennük meghatározott időpontig hatályban maradnak. 
 (2) A jelen rendeletben, a piacok, a játszóterek és szabadidőparkok, valamint a dohányzásmentes 
közterületek tekintetében meghatározott szabályok tájékoztató tábla útján azok területén 
kifüggesztésre kerülnek.  
 

XI. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
45. § (1) Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba és hatályba lépésével hatályát veszti a közterület 
használatáról szóló 22/201. (XII. 25.) önkormányzati rendelet, a közterületek elnevezéséről és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014. (IX. 4.) önkormányzati rendelet, a játszóterek 
használati rendjéről szóló 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet, a piacokról szóló 13/2012. (III. 
29.) önkormányzati rendelet és a közterület-felügyelet működéséről és a működésének egyes 
feltételeiről szóló 20/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet 

 
A közterület-használat díjai  

 
A közterület-használat megnevezése Díj mértéke 

Reklámtábla 500,-Ft/m2/hó 

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,  

 

65.-Ft/m2/hó 

Árusító és egyéb fülke 180-Ft/m2/hó 

Az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhelye, 
gépkocsinként        

 
480.-Ft/db/hó 

Önálló hirdető berendezés 110.-Ft/m2/hó 

Gépjárművek  144.-Ft/m2/hó 

Postaláda 110.-Ft/m2/hó 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és  törmelék 40.-Ft/m2/hó 

Idényjellegű árusítás 110.-Ft/m2/hó 

Alkalmi árusítás 120.-Ft/m2/nap 

Mozgó árusítás 1.000,-Ft/nap 

Filmforgatás  80.-Ft/m2/nap 

Vendéglátó-ipari előkert 80.-Ft/m2/ hó 

Üzleti  szállítás  vagy  rakodás  alkalmával  hordók,  ládák, 
göngyölegek elhelyezése, árukiadás 

 
80.-Ft/m2/nap 

Kiállítás, vásár 65.-Ft/m2/nap 

Alkalmi vásár 110.-Ft/m2/nap 

Mutatványos tevékenység 100.-Ft/m2/nap 

Közhasználatra még át nem adott  közterület   ideiglenes 
 hasznosítása 

 
20.-Ft/m2/év 

Üzemképtelen teher-  és  mezőgazdasági  gépjárművek,  valamint  
ezek vontatványainak tárolása 

 
60.-Ft/m2/hó 
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2. sz. melléklet 

 
Játszóterek és szabadidőparkok 
 
Szabadidő parkok: 
- 1923 hrsz.: (Achim A. u. 29.) BMX pálya 
- 630/30 hrsz.: (Kossuth u.) sportpálya 
- 756/2 hrsz.: (Mátyás u. 10.) könyvtár mögötti park 
- 44 hrsz.: (Kossuth u. 60.) közpark 
 
Játszóterek: 
 
- 1581/1 hrsz.: Béke utcai játszótér 
- 1045 hrsz.: Bajcsy-Zs. utcai játszótér 
- 629/3 hrsz.: (Kossuth u. 89.) iskola udvara, 2 db játszótér (1 db használaton kívül) 
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3. sz. melléklet  

 
Piacok felsorolása 
1. Füzesgyarmati 760/1 hrsz-ú piactér ingatlan 
2. Ideiglenes jelleggel a 760/2-től 760/9 hrsz. előtti közterületből, az Árpád utca – Mátyás utca 
kereszteződésénél található ingatlan.  
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Bere Károly polgármester: A következő a Helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló rendelet. Átadja 
Jegyző Úrnak a szót. 
 
Dr. Blága János jegyző: Elsődleges céljuk az volt, hogy az adó és más fizetési kötelezettséghez 
kapcsolódó rendeletek egy rendeletben kerüljenek szabályozásra. Ezt főleg technikai és 
adminisztratív szempontokból szerették volna megvalósítani. Egyetlen módosítás került betervezésre 
a rendeletbe, a település egészségügyi szolgáltatóinak kérése, akik a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően kérik, hogy mentesítse őket a Tisztelt Képviselő-testület a helyi iparűzési adó fizetési 
kötelezettség alól. Hozzávetőlegesen ez éves szinten 6-700.000 Ft körüli összeget jelent. Azt kell 
tudni, hogy az egészségügyi szolgáltatóknak eddig is meg volt arra a lehetősége, hogy ezt az összeget 
arra költse el az Önkormányzat, amit ők nyilatkozatban meghatároztak. Így, ha a rendelőhöz 
kapcsolódó eszközöket szerettek volna venni, akkor ezt az Önkormányzat megvette és az ő iparűzési 
adójukat fordították erre. Az ország több pontján is mentesek az adó alól az egészségügyi 
szolgáltatók, így javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy mentesíteni szíveskedjen őket.   
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a 
Helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról és a talajterhelési díjról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ban és 45. §-ban, a környezetterhelési díjról szóló 21/A. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott önkormányzati feladatának 
végrehajtására a következő rendeletet alkotja: 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

A helyi és települési adók fajtái 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az illetékességi területén 

a.) építményadót, 
b.) helyi iparűzési adót, 
c.) települési földadót, 
d.) idegenforgalmi adót, és 
e.) talajterhelési díjat 

vezet be. 
2. § 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya kiterjed a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.), 
adóalanyként meghatározott személyekre, valamint a környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. 
törvényben kibocsátóként meghatározott személyre. 
 

3. §  
Bevallási kötelezettség 
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Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. rendelkezései az irányadók. 
Az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról és megszűnéséről az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvényben előírtak szerint bevallást kell tenni. 
 

II. Fejezet 
Építményadó 

 
4. § 

Adótárgy 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás 
céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 
(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg 
hasznosításától függetlenül.  

5. § 
Mentesség 

 
Mentes az adó alól: a lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló épület (építmény) feltéve, hogy az 
nem vállalkozási tevékenység folytatására létesült.  
 

6. § 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
(1) Az adókötelezettség az építményre vonatkozó használatbavételi, illetőleg a fennmaradási 
engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül 
használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első 
napján keletkezik. 
(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnésének utolsó napján. Az építménynek az 
év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettsége 
megszűnik.  
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 
 

7. § 
Az adó alapja 

 
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 

8. § 
Az adó mértéke 

 
(1) Az adó évi mértéke az építmény hasznos alapterülete után m2-enként: 
a) külterületen, zártkertben amely nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá: 825,- forint. 
b) Belterületen: amely nem tartozik a (4) és (5) bekezdés hatálya alá: 200,- forint. 
(2) Az adó mértéke külterületen, zártkertben a Füzesgyarmat város település rendezési tervében IG-
1, IG-2, T-IG ipari területbe sorolt övezetben: 1.200,- forint.  
(3) Az adó mértéke belterületen a Füzesgyarmat város településrendezési tervében Gksz2 
„kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület-2”-be sorolt övezetben: 900,- forint.  
(4) Az adó mértéke belterületen a Füzesgyarmat város település rendezési tervében Üü-1 „üdülőházas 
üdülőterület”-be sorolt övezetben: 800,- forint. 
(5) Az adó mértéke a Füzesgyarmat város rendezési tervében a Tengeri Zugi IG-M ipari területbe 
sorolt övezetbe: 360,-forint. 
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III. Fejezet 

Helyi iparűzési adó 
 

9. §   
Adókedvezmény 

 
(1) A fizetendő adóból 30 % kedvezményben részesül az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) 
bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja a 2.500.000  
forintot nem haladja meg. 
 

10. § 
Adómentesség 

Mentes a helyi iparűzési adó alól a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén 
működő, Htv. 52. § 23. pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vállalkozó. 
 

11. §  
Az adó mértéke 

 
(1) Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.  
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi adóátalány: 5.000,- forint. 
 
 

IV. Fejezet 
Idegenforgalmi adó 

 
12. § 

Adóalany 
 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 

13. § 
Mentesség 

Az adókötelezettség alól mentes 70. életévét betöltött magánszemély. 
 

14. § 
Az adó alapja 

 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 

15. § 
Az adó mértéke 

 
A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 450 
forint.  

 
16. § 

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség 
 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett által vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet 
igénybevevő vendég 
a) vezeték- és utónevét,  
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b) születési helyét, idejét, 
c) lakcímét,  
d) a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját, 
e) a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, 
f) a beszedett idegenforgalmi adó összegét,  
g) az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését,  
h) a vendég aláírását.  
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az adómentességi jogcímre jogosító tartózkodást az adóalany 
nyilatkozatával igazolja az önkormányzati adóhatóság felé. 
(3) A nyilvántartásba a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével egy időben, de legkésőbb azt 
követő 2 órán belül be kell vezetni. Minden vendéget olvashatóan kell beírni, egy rovatban csak egy 
név szerepelhet. 
(4) A nyilvántartásba a vendégek érkezésének dátumát az érkezés napján, a távozás időpontját a 
távozás napján kell bevezetni. 
(5) Ha a szálláshely igénybevételével egyidejűleg nem kerültek a vendég adatai bevezetésre a 
nyilvántartásba, a szállodai bejelentőlappal kell igazolni, hogy a vendég 2 órán belül érkezett a 
szálláshelyre. A szállodai bejelentőlapnak tartalmazni kell a vendég jelen § (1) bekezdésében 
meghatározott adatait, sorszámot és az érkezés pontos időpontját. A bejelentőlapot 1 évig meg kell 
őrizni.  
(5) A nyilvántartást, valamint a bejelentő lapokat az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen 
tartani és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. 

 
IV. fejezet 

Települési földadó 
 

17. §  
Az adó tárgya 

 
Adóköteles Füzesgyarmat város közigazgatási-illetékességi területén az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület művelési ágban nyilvántartott 
minden földterület (továbbiakban együtt: földterület).  
 

18. § 
Mentesség 

 
(1) Mentes a földadó fizetési kötelezettség alól az a tulajdonos, aki a földterületen: 

a) egyéni vállalkozóként, 
b) mezőgazdasági őstermelőként, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az 
adóévben a 600 eFt-ot meghaladja, 
c) jogi személy tagjaként, 
d) egyéni cég tagjaként,  

vállalkozási tevékenységet folytat. 
(2) A földadó alapja a földterület kataszteri tiszta jövedelme, az aranykorona (AK). 
(3) A földadó mértéke egységesen: 200 forint/AK/év  
(4) A földadó összege évente 2 egyenlő részletben, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig 
fizethető kamatmentesen.  
(5) A földadó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, az 
ingatlan-nyilvántartás tárgyév január 1-én nyilvántartott adatai alapján.  
(6) A mentességgel rendelkező földtulajdonos is köteles adatot szolgáltatni. 
(7) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, amíg adókötelezettséget érintően 
változás nem következik be a körülményekben. Az adóalany a földadó fizetési kötelezettségét érintő 
minden változást 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. 
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V. Fejezet 

Talajterhelési díj 
 

19. § 
A kibocsátó 

 
Talajterhelési díj fizetési kötelezettség a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem kötöttek rá.  
 

20. § 
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 

 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. 
napjáig a Jegyzőhöz tesz bevallást.  
(2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a Jegyző részére a kibocsátó azonosítása és 
ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat 

a) a tárgyévet követő év március 31. napjáig a kibocsátók tárgyévi víz-fogyasztásáról, 
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott vízmennyiséggel, 
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről. 

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére 
vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet. 
(5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét Ktdt. 12.§. alapján, a fizetés módját a 
Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 
 

VI. fejezet 
a helyi és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett 

anyagi érdekeltségi rendszer 
21. §   

Az anyagi érdekeltségi alap létrehozásának célja 
 

(1) Az önkormányzati bevételek fokozására, az önkormányzat kintlévőségeinek hatékonyabb 
behajtásának elősegítésére a Képviselő-testület anyagi ösztönző rendszert működtet.  
 

22. § 
Az anyagi érdekeltségi alapból kifizetésben részesíthetők köre 

 
(1) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalnál adóügyi 
feladatokat ellátó 2 fő köztisztviselő, valamint közvetlen munkahelyi felettesük a gazdasági vezető 
részesülhetnek kifizetésben.  

23. § 
Az anyagi érdekeltségi alap bevételei 

 
(1) Az anyagi érdekeltségi alap bevételeit alábbi tételek adják:  

a.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illeték végrehajtáskori összegének,  
b.) a tárgyévet megelőző évben meg nem fizetett adó illetve illetéktartozások alapján 
megállapított pótlékok,  
c.) a tárgyévet megelőző évben kiszabott és megfizetett adóbírságok,  
d.) a tárgyévet megelőző évben feltárt és megfizetett adóhiányok  

3 százaléka.  
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(2) Az anyagi érdekeltségi alap mértéke évente nem haladhatja meg a kettő millió forintot, azzal, 
hogy az (1) bekezdés szerinti összeg ezt meghaladó része, valamint az érdekeltségi alap fel nem 
használt része Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételének minősül.  
 

24. § 
Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetés szabályai 

 
(1) Az anyagi érdekeltségi alapból évente egy alkalommal teljesíthető kifizetés a 20. §-ban 
meghatározott köztisztviselők részére, azzal, hogy az alapban rendelkezésre álló források fedezik a 
kifizetésekhez kapcsolódó munkavállalót és munkáltatót terhelő járulékok, a személyi jövedelemadó 
valamint a szociális hozzájárulási adó összegét is.  
(2) Az anyagi érdekeltségi alapból történő kifizetést a jegyző munkáltatói utasítás keretében rendeli 
el, azzal, hogy a két fő adóügyi szakigazgatási feladatot ellátó köztisztviselő részére az alap (1) 
bekezdésben meghatározott levonásokkal terhelt részének legfeljebb 37,5- 37,5 %-nak megfelelő, a 
gazdasági vezető részére pedig legfeljebb 25 %-nak megfelelő adóügyi jutalék fizethető.  
 

25. § 
Az alapból való kifizetés különös feltételei 

 
(1) Az anyagi érdekeltségi alapból kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén teljesíthető 
kifizetés:  

a) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletben a helyi és 
települési adókból származó bevételekre vonatkozó módosított előirányzat 100 %-ban teljesült,  
b) a 21. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek tárgyévi összege a tárgyévet 
megelőző évhez viszonyítva csökkent,  
c) a 21. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek legalább 10 %-a 
végrehajtásra került.  
 

26. § 
Az anyagi érdekeltségi alap működtetésére vonatkozó egyéb rendelkezések 

 
(1) Az anyagi érdekeltségi alapba évente egyszer a tárgyévi adóbevételek zárását követően 
teljesíthető befizetés a 21. § (1) bekezdésében meghatározott összeg figyelembe vételével.  
(2) Az anyagi érdekeltségi alap elkülönített számlán kerül kezelésre. 

 
VII. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

27. § 
 

(1) Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba, de a 10. § rendelkezéseit 2019. január 1-től kell 
alkalmazni.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a települési földadóról szóló 13/2015. (XI. 26.) rendelete, a helyi iparűzési 
adóról szóló 8/1991. (VI.19.) rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) rendelete, 
az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) rendelete, a talajterhelési díjról szóló 10/2004. (V. 27.) 
rendelete, valamint a helyi és települési adók beszedésének fokozása érdekében bevezetett anyagi 
érdekeltségi rendszeréről szóló 4/2017. (II. 17.) rendelete.  
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
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Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: A következő a Közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendelet. Ez 
egy hiánypótló rendelet, átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: A Tisztelt Képviselő-testületnek a jogszabály felhatalmazást ad arra, hogy a 
közszolgálati tisztviselő jogviszonyával kapcsolatos egyes juttatásokat rendezze. Első sorban az 
ennek a célja, hogy egy-egy köztisztviselőnek, illetve Polgármesteri Hivatali dolgozónak ne kelljen 
a saját ügyében eljárnia, hanem a közszolgálati szabályzat alapján megkaphassa a juttatásokat, 
amelyek a település többi lakosának is járnak. Ezen kívül egy lényeges szabályzást tartalmaz még a 
rendelet, amely az önkormányzati törvény felhatalmazása alapján július 1-jét munkaszüneti nappá 
nyilvánítja a Polgármesteri Hivatal tekintetében, mint a Köztisztviselők Napját. A részletszabályokat 
a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata fogja tartalmazni, amit a Jegyző saját hatáskörben 
fog kiadni. 
 
Bere Katalin képviselő: A családalapítási támogatással kapcsolatban érdeklődik, de már megkapta a 
választ, hogy csak elírás történt és javításra fog kerülni a 40.000 Ft-os összeg 50.000 Ft-ra. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a 
Közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, 
szociális és kegyeleti támogatásokról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 143. § (2) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, a polgármesterre és a Polgármesteri Hivatalnál a 
Munka Törvénykönyve szerinti, 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján foglalkoztatott 
munkavállalókra terjed ki (továbbiakban együtt: köztisztviselő).  
(2) A rendeletben meghatározott juttatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét az Jegyző 
– a Kttv. 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Közszolgálati Szabályzatban 
állapítja meg a költségvetési rendeletben maghatározott keret terhére. 
(3) A Jegyző kizárólag a tárgyévi költségvetési rendeletben, a Polgármesteri Hivatal tekintetében 
meghatározott személyi juttatások előirányzata terhére, annak mértékéig nyújthatja a jelen 
rendeletben meghatározott juttatásokat.  
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(4) A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban 
foglalkoztatottak számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, azaz minden év július 1-je 
munkaszüneti nap. 
 

Lakásépítési, -vásárlási, -korszerűsítési támogatás 
2. § 

 
(1) A közszolgálati tisztviselő részére, lakáshelyzetének javítása érdekében lakás építéséhez, 
vásárlásához, korszerűsítéséhez legfeljebb 100.000 forint összeghatárig kölcsön nyújtható. 

 
Családalapítási támogatás 

3. § 
 
(1) Gyermeke születése esetén 50.000 forint összeghatárig családalapítási támogatás illeti meg a 
köztisztviselőt. A köztisztviselő nem jogosult a gyermeke születése tekintetében további, 
Önkormányzattól származó szociális ellátásra.  
 

Szociális támogatás 
4. § 

 
(1) A közszolgálati tisztviselő részére az életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli 
események megoldásának elősegítésére 25.000 forint szociális támogatás biztosítható. A 
köztisztviselő a jelen § szerinti hátrányos élethelyzete esetén nem jogosult további, Önkormányzattól 
származó szociális ellátás igénylésére. 
 
  

Illetményelőleg 
5. § 

 
(1) A közszolgálati tisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében 
illetményelőlegben részesíthető. 
 

Képzési, továbbképzési támogatás 
6. § 

 
(1) A közszolgálati tisztviselő részére, szakmai fejlődésének elősegítésére képzési, továbbképzési 
támogatás nyújtható. Képzési, továbbképzési támogatás nyújtása esetén, a köztisztviselő tanulmányi 
szerződés kötésére köteles, amely alapján a nyújtott támogatás tekintetében, 50.000 forintonként 
legalább 1 év munkavégzési kötelezettséget köteles vállalni. A képzési támogatás évente nem 
haladhatja meg köztisztviselőnként a 150.000 forintot.  
 

Egészség megőrzési támogatás 
7. § 

 
(1) A képernyő előtt napi 4 órát meghaladóan munkát végző, teljes munkaidőben foglalkoztatott 
köztisztviselők monitor-védő szemüveg vagy kontaktlencse készítéséhez a hivatal a képernyő előtti 
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM 
rendelet figyelembevételével járul hozzá. 
 

Kegyeleti támogatás 
8. § 
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(1) A köztisztviselő hozzátartozójának kérelmére az elhunyt közszolgálati tisztviselő közeli 
hozzátartozója – amennyiben az elhunytat a Hivatal vezetője nem nyilvánította a közszolgálat 
halottjává – kegyeleti támogatásban részesíthető. 
(2) A köztisztviselő közeli hozzátartozójának halála esetén a köztisztviselő legfeljebb 100.000 forint 
kegyeleti támogatásban részesíthető.  
 

Bankszámla-hozzájárulás 
9.§ 

 
(1) A közszolgálati tisztviselő bankszámla-hozzájárulásra jogosult, melynek összege a 
mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb összeg. 
 

Záró rendelkezések 
10. § 

 
(1) A rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 13/2001. (X.31.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: Negyedik rendelet a Helyi jelentőségű és szakmai díjak szabályozása. 
Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: A helyi díjak szabályozása eddig különböző rendeletekben szerepelt, most 
egy rendeletbe foglalták ezt össze. Egy módosítás található a rendeletben, a település „Kiváló 
Egészségügyi és Szociális Dolgozója” díjat ezentúl egy egészségügyi és egy szociális dolgozónak is 
lehet adni, azért, hogy ezek a szakmák ne versenyezzenek egymással a díjazások során. A további 
szabályozás nem változott. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Véleménye szerint a tavalyi évben módosításra kerültek a Füzesgyarmat 
Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetés esetén a jutalmak összegei. 
 
Dr. Blága János jegyző: Véleménye szerint ilyen módosítás nem történt a rendeletben. 
 
Bere Károly polgármester: Az történhetett, hogy a rendeletet nem módosították, csak eltérő összeg 
került megszavazásra. 
 
Papp Ágnes jegyzői referens: A rendelet tervezetben úgy szerepel, hogy az adott összegnél nem lehet 
kevesebb. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: A Füzesgyarmat Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetés kiemelt 
elismerés. 
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Dr. Blága János jegyző: A rendelet minimum összeget szabályoz ennél a két díjnál. Nem lehet 
kevesebb az adott összegnél, így a Képviselő-testület méltányossági jogkörébe tartozik, hogy mennyit 
állapít meg. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Javasolja, hogy a Füzesgyarmat Város Díszpolgára és a Pro Urbe 
kitüntetés esetében a jutalom összege 100.000 Ft legyen. 
 
Bere Katalin képviselő: Kollektívák esetében azonban magasabb összeget kellene adni, hiszen 
jelenleg is dupla összeg szerepel a rendeletben. 
 
Dr. Blága János jegyző: Javasolja, hogy a Füzesgyarmat Város Díszpolgára cím esetében a jutalom 
összege ne lehessen kevesebb 100.000 Ft-nál, a Pro Urbe kitüntetés esetén ne lehessen kevesebb 
75.000 Ft-nál és kollektívák esetén 150.000 Ft-nál. Javasolja, hogy a szakmai díjazottak 65.000 Ft-ot 
kapjanak. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Javasolja, hogy a Pro Urbe kitüntetett is 100.000 Ft jutalomban 
részesüljön. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Véleménye szerint a Díszpolgári cím magasabb elismerés. 
 
Dr. Blága János jegyző: Ebben az esetben javasolja, hogy a Füzesgyarmat Város Díszpolgára cím 
esetében a jutalom összege ne lehessen kevesebb 150.000 Ft-nál, a Pro Urbe kitüntetés esetén ne 
lehessen kevesebb 100.000 Ft-nál és kollektívák esetén 175.000 Ft-nál. Javasolja, hogy a szakmai 
díjazottak 65.000 Ft-ot kapjanak. 
 
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy maradjon úgy a jutalom összege, ahogy jelenleg van. A 
rendelet tervezetet mindenki megkapta véleményezésre, de nem érkezett javaslat. A későbbiekben 
lehet módosítani, ha valaki előre javasolja a módosítást. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Fenntartja módosítási javaslatát. 
 
Dr. Blága János jegyző: Amennyiben nem veszik a szakmai díjakat, amikor egy Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy valakit Díszpolgárrá, illetve Pro Urbe kitüntetetté választ, akkor azt már eleve 
elismeri. Döntsön róla az Képviselő-testület, aki ezeket a díjakat adományozza, hogy mennyivel 
szeretné elismerni a díjazottat. Kerüljön kivételre a díjazás a rendeletből. 
 
Ibrányi Éva alpolgármester: Kerüljön kivételre az összeg és kerüljön bele, hogy a Képviselő-testület 
szerint meghatározott díjazásban részesül. A szakmai díjak díjazása pedig maradjon az eddigi összeg. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a 
módosításokkal együtt elfogadja a Helyi jelentőségű és szakmai díjak szabályozását, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal, a módosításokkal együtt elfogadja a Helyi jelentőségű és szakmai 
díjak szabályozását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület által adományozható kitüntető címek, valamint díjak és elismerések 
adományozásának rendjéről 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló törvényben kapott 
felhatalmazás alapján valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a település szempontjából kiemelkedő 
személyek díjazásáról az alábbiakat rendeli el. 

 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar természetes személyekre és szervezeteikre, akik 
Füzesgyarmat városért, a város fejlődéséért az élet különböző területein maradandót alkottak, illetve 
a fenti célok eléréséhez tevékenységükkel hozzájárultak. 

 
Füzesgyarmat Város Díszpolgára 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület azoknak a személyeknek az elismerésére, akik Füzesgyarmat város 
érdekében hosszú időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek 
"FÜZESGYARMAT VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címet alapít. Díszpolgári cím adományozásával 
elhunyt személy emléke is megtisztelhető akkor, ha életében az adományozás feltételeinek megfelelt. 
(2) A díszpolgári cím adományozására - indoklással - javaslatot tehet: 
          a) polgármester, 
          b) alpolgármester, 
          c) bármely bizottság, 
          d) települési képviselő. 
(3) A javaslatokat legkésőbb adott év június 15-ig kell a polgármesternél előterjeszteni, aki azt a soron 
következő képviselő-testületi ülésen előterjeszti. 
(4) A díszpolgári cím adományozására ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
(5) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester díszpolgári oklevelet és 
emlékplakettet ad át. 
(6) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat város címerét, 
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(7) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Füzesgyarmat település hagyományos 
jelképe, a mocsárban a nádas és a fűzfa között, egy lábon álló gólya képe helyezkedik el. Az érem 
felső részén ívelten FÜZESGYARMAT, alsó részén ívelten DÍSZPOLGÁRA felirat látható.  
(8) A kitüntetés díszdobozban van elhelyezve és adományozását oklevél tanúsítja, melyet a 
polgármester, és a jegyző ír alá. 
(9) A kitüntetéssel pénzjutalom adható, melynek összegét a képviselő-testület határozza meg.  
(10) A díszpolgári címnek elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet 
a polgármesteri hivatal tanácskozótermében kell elhelyezni. Az emlékplakett az adományozott 
házastársának, vagy gyermekeinek adható át. 
(11) A díszpolgári címet elnyert személy a város tiszteletét és megbecsülését élvezi. 

a) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre, fenntartott hely biztosításával, meghívást 
nyer,  
b) Elhalálozásakor - családja kívánságára - ingyenes díszsírhely illeti meg. 
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(12) Fenti megtisztelő jogok gyakorlásának biztosításáért a polgármester a felelős. 
(13) A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait "Füzesgyarmat Díszpolgárainak 
Könyvébe" kell bejegyezni, illetve elhelyezni. A bejegyzést a polgármester és a jegyző írja alá. 
Füzesgyarmat díszpolgárainak könyvét a jegyző őrzi. 
(14) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos ügykezelési teendőket a jegyző végzi. 
(15) A díszpolgári címet a képviselő-testület - a 2. § (2) bekezdésében felsoroltak javaslatára - 
visszavonhatja attól, aki azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik. Visszavonás esetén a díszpolgár 
nevét törölni kell a Füzesgyarmat díszpolgárai könyvből. A visszavonás tényét közölni kell az 
érdekelt személlyel, illetve az elhunyt volt díszpolgár családjával. A visszavonás kimondásával a volt 
díszpolgárt, valamint az elhunyt volt díszpolgár hozzátartozóit fel kell hívni az emlékplakett és az 
oklevél Önkormányzat részére való visszaadásra.  
 

Pro Urbe kitüntetés 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület azon személyek és kollektívák elismerésére, akik a város gazdasági, 
társadalmi, kulturális, sport életének fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn 
át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek "PRO URBE" kitüntetést alapítja.  Pro 
urbe kitüntetés adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető akkor, ha életében az 
adományozás feltételeinek megfelelt. 
(2) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni: 

a) város fejlődését szolgáló, hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenység, 
b) a különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a város érdekében végzett 
kimagasló teljesítmény, 
c) A várost gazdagító művészeti, városépítési és rendezési kiemelkedő munka. 

(3) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Füzesgyarmat település hagyományos jelképe, a 
mocsárban a nádas és a fűzfa között, egy lábon álló gólya képe helyezkedik el. Az érem felső részén 
ívelten FÜZESGYARMAT, alsó részén ívelten PRO URBE felirat látható. A kitüntetés díszdobozban 
van elhelyezve, és adományozását oklevél tanúsítja, melyet a polgármester és a jegyző ír alá. 
(4) A Pro Urbe oklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat Város címerét,  
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(5) A kitüntetéssel pénzjutalom adható, amelynek összegét esetileg a képviselő-testület határozza 
meg. 
(7) A kitüntetés évenként 3 nemzeti ünnepünk (március 15., augusztus 20., október 23.) alkalmából 
ünnepenként legfeljebb 2 személy részére adományozható. 
(8) A pro urbe kitüntetés elhunyt személy részére történő adományozásakor az oklevél, az 
emlékplakett, valamint a pénzjutalom az adományozott házastársának, vagy gyermekeinek adható át. 
(9) A "Pro Urbe" kitüntetés adományozására a 2. § (2) bekezdésébe meghatározottakon kívül 
javaslatot tehetnek a gazdálkodó szervek és a társadalmi szervek vezetői. 
(10) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt 

a) személyi adatait, illetve pontos megjelölését 
b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás ismertetését, méltatását. 

(11) A javaslatokat az adományozásra javasolt ünnepnap feltüntetésével, évente január 31-ig kell 
benyújtani a polgármesternek, melyet a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester terjeszt 
elő. Különleges alkalomból, indokolt esetben a benyújtási határidőtől el lehet térni. A pro urbe 
kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. 
(12) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló 
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tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. A díszalbumban a kitüntetett 
hozzájárulásával, fényképe is elhelyezhető. 
(13) A Pro Urbe címet a képviselő-testület - a 2. § (2) bekezdésében felsoroltak javaslatára - 
visszavonhatja attól, aki azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik. Visszavonás esetén díszpolgári 
cím visszavonására vonatkozó eljárás szabályokat kell alkalmazni.  
 

Az év vállalkozása díj 
4. § 

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település gazdasági életének 
vállalkozásai körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő 
munkavégzés elismerésére „AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ”-at alapít. 
(2) AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ (továbbiakban: Díj) adományozható azoknak a  
köztartozással nem  rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen 
közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan modern vagy 
hagyományos ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági 
életében, a munkahelyteremtésben, a helyi adózásban, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek 
és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak 
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. 
(3) A Díj évente 2 vállalkozás számára adományozható. 
(4) A díjhoz díszoklevél jár. A díszoklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat Város címerét,  
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(5) A Díjhoz a díszoklevél mellé a város címerét ábrázoló kör alakú bronzplakett jár. A 
bronzplakett átmérője 10 cm. A plakett egyik oldalán a díjban részesülő személy neve gravírozással, 
a másik oldal a település címerét tartalmazza. 
(6) A Díj adományozására írásban javaslatot tehetnek minden év december 31-ig a helyi 
önkormányzat szervei, a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek és egyéni vállalkozók, a településen működő társadalmi szervezetek, valamint a 
településen állandó lakcímmel rendelkező nagykorú magánszemélyek. A javaslatokat postai úton 
vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban: Hivatal), a Polgármester 
nevére címezve kell eljuttatni.  
(7) Az adományozásról a Képviselő-testület dönt a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 
Turisztikai Bizottság sorrendi javaslata alapján. A díjra jelöltekről szóló javaslatokat a Jegyző 
terjeszti a képviselő-testület elé. 
(8) A díj átadása minden év februárjában nyilvános ünnepségen kerül sor. 
(9) A díjat a Polgármester adja át. 
(10) A díjazottak nevét, rövid bemutatását/életrajzát és az adományozó határozatot nyilvánosságra 
kell hozni a helyi médiában és a város honlapján. 
(11) A díjat vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
(12) A díj visszavonásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 
(13) A díj adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetésében kell 
biztosítani. 
 

Vállalkozói Életműdíj 
5. § 
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(1) „Vállalkozói Életműdíj”-at adományoz a Képviselő-testület annak a Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata illetékességi területén működő vállalkozásnak, illetve vállalkozónak, aki hosszú 
távú, települési szempontból jelentős vállalkozói tevékenységet látott el. A díj adományozása során 
a Képviselő-testület figyelembe veszi a vállalkozás által foglalkoztatott személyek mindenkori 
számát, a vállalkozás által ellátott feladat közfeladathoz kötődő jellegét, a vállalkozás térségi 
szempontból való meghatározó jellegét. A Képviselő-testület a jelen szakasz szerinti szempontokon 
túl, mérlegelés alapján további szempontokat is figyelembe vehet. 
(2) A Vállalkozói Életműdíj adományozására, visszavonására, illetve a további eljárási szabályokra, 
az”Év Vállalkozása” díj szabályait kell alkalmazni.  
 

„Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára, Tanítója, Óvodapedagógusa” díj 
6. § 

 
(1) A díj annak a személynek adható, aki legalább 10 éve a városban működő nevelési-oktatási 
intézményben tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő munkásságot folytat. 
(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság bírálja el 
és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) Kitüntető díjazás évente egy adható.  
(4) Az elismerésre javaslatot tehet az oktatási, nevelési intézmények vezetői, a szakalkalmazotti 
közösség támogató véleményezésével; 

a) az önkormányzati képviselő, 
b) Füzesgyarmat polgármestere. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy vagy szervezet pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység 
leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy vagy közösség életében, tevékenysége során egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(11) A díjhoz kapcsolódó pénzbeli elismerés összeg nettó 50.000,-Ft.  
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt történik azzal, hogy az átadás 
időpontjától számított soron következő képviselő-testületi ülésen is ki kell hirdetni a díjazás tényét. 
  

"Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője" díj 
7. § 

 
(1) Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője díj nyújtható annak a Füzesgyarmati Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek, aki a közigazgatás területén legalább 10 éve kiemelkedő 
elméleti és gyakorlati munkájával hozzájárult az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához. 
(2) A díjazásra irányuló javaslatokat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság bírálja el és dönt a 
képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető. 
(4) Az elismerésre javaslatot tehet: 

a) a polgármesteri hivatal jegyzője, 
b) polgármesteri hivatal aljegyzője, irodavezetője, a szakmai vezetők véleményének 
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kikérésével, 
c) önkormányzati képviselő, 
d) Füzesgyarmat polgármestere. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt történjen azzal, hogy az átadás 
időpontjához közelebbi képviselő-testületi ülésen is legyen kihirdetve. 
 

„ Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi és Szociális Dolgozója” díj 
8.§ 

 
(1) A díj annak a Képviselő-testület szervénél működő intézményekben szociális vagy 
egészségügyi feladatot ellátó dolgozónak, valamint annak a magánszemélyeknek adható, aki legalább 
10 éve a városban tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő szociális vagy egészségügyi 
munkásságot folytat. 
(2) A díjazásra irányuló javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság bírálja el és dönt a 
képviselő-testület elé terjesztendő személyről. 
(3) A díj évente egy fő szociális és egy fő egészségügyi dolgozónak adományozható. 
(4) A jelen § szerinti elismerésre javaslatot tehet: 

a) intézményi dolgozók esetén az intézmények vezetői, 
b) az önkormányzati képviselő, 
c) a polgármester. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt kerül átadásra, és az átadást követő 
képviselő-testületi ülésen kihirdetésre kerül.  
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„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díj 

9. § 
 

(1) A díj a kultúra és a művészet terén Füzesgyarmat városban kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
azon személyek, szervezetek részére adományozható, akik 
a) muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, 
régészettel foglalkoznak, 
b) könyvtári tevékenységben, 
c) hagyományőrzés, néprajzkutatás, 
d) közművelődés területén tevékenykednek, vagy 
e) művészeti tevékenységet folytatnak. 
(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság bírálja el 
és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető. 
(4) Az elismerésre javaslatot tehet: 

a) az önkormányzati képviselő, 
b) a kulturális és közművelődési intézmények vezetői,  
c) a polgármester.  

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 
     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 
(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt kerül átadásra, és az átadást követő 
képviselő-testületi ülésen kihirdetésre kerül.  
 

Vegyes és záró rendelkezések 
10. § 

 
(1) A díjak adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(2) A szakmai díjakról a jegyző a képviselő-testület határozatai alapján nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntető díjazás megnevezését a kitüntetettek nevét, lakcímét, 
az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozó határozat számát és keltét. 
(3) Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba. 
(4) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a díszpolgári cím, valamint a „Pro Urbe” 
kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 3/1992.(IV.9.) önkormányzati rendelet, az Év 
Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, 
valamint a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 
17/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
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Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: A következő rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározása. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: A rendelet jóváhagyására jogosult hatóság jelezte az Önkormányzat részére, 
hogy a Védőnői körzeteknél külön kell szerepeltetni az iskola egészségügyi ellátás keretében ellátott 
csoportokat és iskolai osztályokat. A mellékletben ezek kerültek módosításra. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2016.(XI.25.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatának ellátására vonatkozóan, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének 
kikérésével, a Képviselő-testület Szociális és Humánügyek Bizottságának egyetértésével a 
következőket rendeli el:  

1. § 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletének 5. számú melléklete az 
alábbiakkal egészül ki: 
 
„1.számú védőnői körzet  
 
Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda: Süni csoport, Napocska csoport 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 
1., 2., 3. évfolyama 
 
2.számú védőnői körzet  
 
Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda: Pöttyös csoport, Törpe csoport, Pillangó csoport 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 
4., 5.,6. évfolyama 
 
3.számú védőnői körzet   
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Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda: Szivárvány csoport, Halacska csoport 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 
7., 8. évfolyama” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet az Országos Alapellátási Intézet jóváhagyó véleményének kiadását követő napon lép 
hatályba. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: Hatodik rendelet a Kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló 
rendelet. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: Hiánypótló rendelet, tekintettel arra, hogy erre is felhatalmazása van már a 
Képviselő-testületnek. A készpénzfizetés használatának visszaszorítását célozza a jogalkotó ezzel, 
így megpróbálnak a helyi viszonyoknak megfelelni a kialakított szabályozással, minél kisebb részét 
teljesíteni a kifizetéseknek készpénzben, gazdaságossági célokra tekintettel. 
 
Koncz Imre képviselő: A célokhoz képest véleménye szerint hosszú a lista, amit a házipénztárból ki 
lehet fizetni készpénzben. Van hivatalos nyitvatartási ideje a pénztárnak?  
 
Dr. Blága János jegyző: Szerda kivételével minden délelőtt 8.00-tól 12.00-ig. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a 
Kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet elfogadását, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja a Kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
    9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott származékos jogalkotói feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre. 

2.§ 
 

(1) Az 1. §-ban meghatározott költségvetési szerveknél Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
pénzkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a következő esetekben igényelhető készpénz 
felvétele vagy történhet kifizetés a házipénztárból: 
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a) bérjellegű kifizetések, 
b) készpénzelőleg, 
c) belföldi kiküldetésnél útiköltség térítések, 
d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés, 
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, 
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés, 
g) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások, 
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, 
i) reprezentációs kiadások, 
j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 
k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések, 
l) jogcímtől függetlenül 50.000 forint összegig történő egyéb kifizetés. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetek kivételével kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének 
írásbeli engedélye alapján teljesíthető a házi pénztárból kifizetés. 

 
Záró rendelkezések 

3.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: A következő az Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendelet. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: Hiánypótló rendelet, mely az Önkormányzatnak juttatott adományokra 
vonatkozó megállapodásokat, illetve az Önkormányzat által adott kisebb adományokat szabályozza 
részletesen, hogy az egyes megállapodásokban milyen adatokat kell szerepeltetni, kinek lehet forrást 
átadni, kitől lehet elfogadni, illetve, hogy a megállapodásnak pontosan mit kell tartalmaznia. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja az 
Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet elfogadását, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadja az Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 
vonatkozó rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott származékos 
jogalkotási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem 
tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az 
önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön önkormányzati rendeletekben meghatározott 
támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított 
pénzbeli támogatásokra, segélyekre, ösztöndíjakra, lakáscélú támogatásokra, illetve a közfeladat 
ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 
 

2.§ 
 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatai terhére, egyedi 
döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat. 
(2) Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás 
esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. 
(3) A polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási keret terhére legfeljebb 
ötvenezer forint összegű támogatást nyújthat.  

 
3.§ 

 
(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult. 
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt. 
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő 
megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és 
a pénzeszköz átvétel következményeit. 
(4) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-
testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről. 

 
4. § 

 
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására külön megállapodást kell kötni. A forrás 
összegének átvevő részére történő kifizetésére, a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor. 
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 
b) a forrás nyújtásáról döntést, 
c) a forrás összegét, 
d) a forrás felhasználásának célját,  
e) a forrás felhasználásának feltételeit, 
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés 

időpontját, időtartamát és feltételeit, 
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét, 
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, 

 
(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. 
 

5. § 
 
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén, a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a 
megállapodásban meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni. 
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(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított 
számlákkal illetve szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítővel történik. 
 
(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles 
a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított 
jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a 
megállapodásban meghatározott határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig 
visszafizetni. 
 
(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem 
rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt 
követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet 
követő évben, a megállapodásban előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. 
napjáig visszafizetni. 
 
(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását 
kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja 
felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását 
követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen 
visszafizetni. 
 
(6) A támogatással való elszámolás elfogadásáról a polgármester dönt. Amennyiben a polgármester 
valamely támogatott által benyújtott elszámolást nem tartja elfogadhatónak, arról a képviselő-
testületet tájékoztatja. 

6.§ 
 
A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az 
Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség 
terheli. 
 

7. § 
 
Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni. 
 

8. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Bere Károly polgármester: Nyolcadik a Szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások, valamint 
a térítési díjak szabályairól szóló rendelet. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Blága János jegyző: Azt az elvet próbálták érvényesíteni, hogy az egy szabályozási körbe eső 
élethelyzetek egy rendeletben, illetve jogszabályban legyenek szabályozva. Ennek keretében a 
gyermekvédelmi szabályokról és a szociális szabályokról szóló eddigi rendeleteket foglalták egy 
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rendeletbe. Érdemi módosítás kettő volt, ennek keretében a babaérkezési támogatás a bizottság 
hatásköréből a Polgármester hatáskörébe került, tekintettel arra, hogy ez egy alanyi jogon járó 
juttatás, különös méltánylást nem igényel. Másrészről a már említett térítési díj emelés szerepel még 
a rendeletben. Ezen kívül a Szociális és Humánügyek Bizottságnak volt még javaslata, amit elnök 
asszony már elmondott a napirend tárgyalásának kezdetén. 
 
Koncz Imre képviselő: A Szociális és Humánügyek Bizottság módosító javaslatával nem ért egyet a 
szociális tűzifa vonatkozásában. Amennyiben megemelik a jövedelemhatárokat, akkor csak több felé 
osztják el ugyan azt a mennyiséget. Ráadásul szerepel benne, hogy méltánylást érdemlő esetben ettől 
30 % -al el lehet térni, így csak elaprózzak azt, ami van. 
 
Dr. Blága János jegyző: A béremelkedések miatt, aki alacsonyabb bérrel volt eddig, csak úgy fog 
beleférni, ha megemelik a jövedelemhatárt. Szociális szabályozás esetén muszáj valamilyen 
jövedelemhatárt megállapítani. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Ezzel egységesítik a 
jövedelemhatárokat. A temetési kölcsön esetében pedig elhangzott, hogy a jövedelmek változása 
következtében egyre többen estek ki ebből a kategóriából. A nyugdíjak is változtak, így ennek 
megfelelően Polgármester Úrral egyeztetve azt az összeget gondolták itt megjelölni, ami az elemi 
támogatásoknál is szerepel. Ez nem kiadás, hiszen a temetési kölcsön visszafizetésre kerül. 
 
Koncz Imre képviselő: Csak a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jövedelemhatárával 
nem ért egyet.  
 
Dr. Blága János jegyző: A költségvetés elfogadásánál mindig meghatározott összeg kerül 
betervezésre tűzifára, nem lehet túllépni ezt a határt. 
 
Bere Katalin képviselő: Az utalványoknál 100 Ft-os címlet is fel van tüntetve, ezt használják még? 
Javasolja, hogy a 100 Ft-os és az 500 Ft-os címletű utalvány kerüljön eltörlésre. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a 
Szociális és Humánügyek Bizottság javaslatát, miszerint a természetben nyújtott szociális tűzifa 
támogatás esetében az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 62.700 Ft-ot, 
egyedülálló esetében a 78.375 Ft-ot, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 5 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 2 ellenszavazattal elfogadja, miszerint a természetben nyújtott szociális tűzifa 
támogatás esetében az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 62.700 Ft-ot, 
egyedülálló esetében a 78.375 Ft-ot. 
 
Bere Károly polgármester: Aki támogatja a módosításokkal együtt a Szociális ellátások, a 
gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a térítési díjak szabályairól szóló rendeletet, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 5 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 2 ellenszavazattal elfogadja a módosításokkal együtt a Szociális ellátások, a 
gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a térítési díjak szabályairól szóló rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
11/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 
feltételeiről és az ellátások térítési díjáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § 
(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 97. §.-ban 
és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja 

 
1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének 
helyi szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének 
jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól. 
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok 
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is 
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban 
kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni. 
(3) E rendelet a Szt-ben és Gyvt-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1. § 
(2) bekezdés felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális 
ellátásokról. 

A rendelet hatálya 
 
2. § E rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat város közigazgatási területén életvitelszerűen élő a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-
ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.   

 
Hatásköri szabályok 

 
3. § E rendeletben szabályozott ellátási formák megállapítására Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Polgármesterének (továbbiakban: Polgármester), Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Szociális és Humánügyek Bizottságának (továbbiakban: Bizottság) és a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) van hatásköre. Az egyes ellátások 
tekintetében jelen rendelet szabályozza, hogy az a Képviselő-testület melyik szervének hatáskörébe 
tartozik.  
 

Eljárási rendelkezések 
 
4. § A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet - az igénylésre rendszeresített nyomtatványon 
- egész évben folyamatosan lehet benyújtani a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyekkel foglalkozó osztályán és az önkormányzati szociális intézményekben. 
 
5. § A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, 
továbbá a kerületben működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil 
szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák 
megoldását kötelesek kezdeményezni. 
 
6. § E rendeletben szabályozott eljárás során 5 napos határidő megjelölésével hiánypótlást kell kiadni, 
ha a kérelem hiányos vagy a tényállás tisztázása érdekében adat szükséges. 
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A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak 
szerint ellenőrizheti: 

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot, 
b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot, 
d) elrendelheti környezettanulmány készítését, 
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

 
Az ellátások folyósítása 

 
7. § (1) A megállapított támogatás folyósítása elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő 
átutalással történik. 
(2) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani. 
 
8. § Meg kell szüntetni a rendszeres ellátásként megállapított települési támogatásra való 
jogosultságot az együttműködés hiányát megállapító hónap utolsó napjával annak a személynek, aki 
a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, különösen, ha 

a) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat nem szolgáltat vagy 
b) jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozóan téves adatot szolgáltat vagy az eljáró 
szociális hatóságot jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan megtéveszti vagy 
c) a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé. 
 

II. fejezet 
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, szociális alapszolgáltatások 

 
Települési támogatások 

 
9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítésére 
vagy önállóan meghatározott esetekben települési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a 
szociálisan rászoruló személyek és családok számára az egyes ellátásoknál előírt feltételek fennállása 
esetén. 
 
(2) Egy család részére évente maximum 120 eFt. összegben nyújtható jelen rendelet szerint települési 
támogatás, azzal, hogy a rendszeres támogatásokat az összeghatár szempontjából figyelmen kívül 
kell hagyni.   
 
(3) A rendszeres támogatásban részesülő személy vagy család csak kivételes méltánylást érdemlő 
esetben - létfenntartását veszélyeztető krízishelyzet - részesülhet más települési támogatásban. 
 
(4) Jelen rendelet alapján az alábbi települési támogatások állapíthatóak meg: 

a.) Rendkívüli támogatásként: 
aa) gyógyszerkiadások fedezésére szolgáló települési támogatás 
ab) kórházi kezelés fedezésére szolgáló települési támogatás 
ac) hátralékrendezésre szolgáló települési támogatás 
ad) gyermekszületési települési támogatás 
ae) iskolakezdési települési támogatás 
af) elemi kár következményeinek enyhítésére szolgáló települési támogatás 
ag) temetési költségek fedezésére szolgáló települési támogatás 
ah) temetési kölcsöntámogatás 
ai) rendkívüli települési támogatás 

b) Természetbeni támogatásként: 
ba) élelmiszervásárlás 



 49 
bb) szilárdhulladék szállítás 
bc) rendkívüli támogatás 

c) Rendszeres támogatásként: 
ca) ápolási települési támogatás 
cb) lakhatási települési támogatás 

 
Gyógyszerkiadások fedezésére szolgáló települési támogatás 

 
10. § (1) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz (továbbiakban: gyógyszer) kiadások fedezésére 
települési támogatása adható annak a szociálisan rászorult személynek, akinek háziorvos által igazolt 
havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 6.000 forintot, és a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 62.700 forintot, egyedül élő esetében a 78.375 forintot.  
(2) A gyógyszerkiadások támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult a (3) 
bekezdésben meghatározott mértékű gyógyszerkeret 3 havi folyamatos felhasználására szerez 
jogosultságot. A jogosultság fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás igénylésére nem 
nyújtható be. 
(3) A támogatás mértéke a kérelmező gyógyszer költségétől és jövedelmi helyzetétől függően 
negyedévente 6.000-15.000 Ft-ig terjedhet. 
(4) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik.  
(4) A Bizottság a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemhatártól 30 %-os mértékben 
eltérhet. 
(5) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátásban részesül. 
 

Kórházi kezelés fedezésére szolgáló települési támogatás 
 
11. § (1) Támogatás adható annak a személynek, aki önhibáján kívül igazolt kórházi kezelésre szorul, 
és annak költségei - ideértve a kórházba való és az onnan haza való utazás költségeit is-, viselése 
számára rendkívüli kiadást és terhet jelent, s a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 
47.025 forint másfélszeresét, egyedülálló esetén a 62.700 forintot.  
(2) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemhatártól 30 %-os mértékben eltérhet. 
(3) A kórházi kezelés támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult 10.000 forintos keret 
6 havi folyamatos felhasználására szerez jogosultságot. A jogosultság fennállása alatt új kérelem a 
jelen § szerinti támogatás igénylésére nem nyújtható be. 

 
Hátralékrendezési települési támogatás 

 
12. § (1) Támogatás adható azoknak a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak, akik 
lakásánál több mint 100.000 forint közüzemi díjhátralék, így különösen víz- és csatorna, áram, 
szemétszállítás, vezetékes gáz számla tartozás keletkezett, és a közszolgáltatást kikapcsolták vagy a 
kikapcsolás végrehajtás folyamatban. 
(2) Támogathatóak azok a családok, akik háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
a 62.700 forint kétszeresét, egyedülálló esetében a 78.375 forintot és a hátralék rendezéséhez önerőt 
is tudnak vállalni. 
 
(3) A támogatás mértéke a közüzemi díjhátralék 50 %-a, de maximum 100.000 forint lehet. A 
támogatás az (1) bekezdés szerint vállalt önrész 30 napon belül történő megfizetése esetén nyújtható. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(4) A hátralékkezelési támogatására való jogosultság megállapításával a jogosult a (3) bekezdésben 
meghatározott keret 24 havi, folyamatos felhasználására szerez jogosultságot. A jogosultság 
fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás igénylésére nem nyújtható be.  
(5) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 
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Gyermekszületési települési támogatás 

 
13. § (1) Támogatásra jogosult azon újszülött családja, 

a) akiknek a gyermek születését megelőzően legalább egy éve Füzesgyarmaton  
van az állandó bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye, vagy  

b) akik Füzesgyarmaton egy évnél rövidebb ideje rendelkeznek állandó lakóhellyel, 
illetve tartózkodási hellyel, azonban saját lakástulajdonuk van és 

c)  a gyermeket saját háztartásban nevelik. 
(2) A támogatás a gyermek születésétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül igényelhető. 
A támogatás mértéke 50.000 forint. A gyermekszületési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 
(3) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

Iskolakezdési települési támogatás 
 
14. § (1) Iskolakezdési települési támogatást kaphat az a szülő (gondviselő), akiknek családjában az 
egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 62.700 forintot és aki megvásárolta gyermeke általános 
iskolai vagy középiskolai kötelező tankönyveit és ezt számlával igazolja évente szeptember 30-ig. Az 
igazolás benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.  
(2) A jövedelem mértékétől függetlenül tanszervásárlási támogatásban részesülhetnek azok a szülők 
is, akik gyermekük tekintetében magasabb összegű családi pótlékban részesülnek. A támogatás 
mértéke 10.000 forint.  
(3) A támogatás mértéke általános iskolások esetében 6.000 forint, középiskolások esetében 10.000 
forint, a rendelkezésre álló keret miatt a támogatás mértéke arányosan csökkenthető. 
(4) A Polgármester és a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének véleményének beszerzését 
követően, amennyiben az önkormányzat megfelelő kiadási előirányzattal rendelkezik, az 
iskolakezdési támogatás minden óvodás, általános iskolás, középiskolás és nappali tagozaton 
felsőfokú tanulmányokat folytató tanulóra kiterjeszthető. Jelen bekezdés szerinti esetben a támogatás 
mértéke: 
a.) óvodai nevelésben részt vevő gyermekek esetén 2 ezer forint,  
b.) általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 3 ezer forint, 
c.) középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén 4 ezer forint, 
d.) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 5 ezer forint. 
(5) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 

Elemi kár következményeinek enyhítésére szolgáló települési támogatás 
 
15. § (1) Elemi kár következményeinek enyhítésére szolgáló települési támogatás adható annak a 
személynek vagy családnak, akiknél elemi csapás miatt lakóházukban súlyos kár vagy testi 
épségükben súlyos sérülés keletkezett, és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
94.050 forintot, egyedülálló esetében a 125.400 forintot.  
(2) A támogatás megállapítására a kár mértékétől függően a Polgármester illetve a Bizottság 
hatáskörébe tartozik, azzal, hogy a 20.000 forintot meg nem haladó kárigények esetén a Polgármester, 
a 20.000 forintot meghaladó kárigények esetében a Bizottság bírálja el a kérelmeket. A kárigényen 
túlterjeszkedő támogatás nem nyújtható és a támogatás maximális mértéke 50.000 forint. 
 

Temetési költségek fedezésére szolgáló települési támogatás 
 
16. § (1) Temetési költségek fedezésére szolgáló települési támogatás adható annak a személynek, 
aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik és a családban az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 94.050 forintot, egyedülálló esetében a 125.400 forintot.  
(2) A támogatás mértéke 30.000 forint.  
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(3) A jelen § szerinti támogatás felhasználásáról a jogosult, a támogatás nyújtását követő 3 hónapon 
belül köteles elszámolni. A támogatás kizárólag a hagyatéki költségek fedezésére használható fel.  
(4) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgáűrmester hatáskörébe tartozik. 
 

Temetési kölcsön 
 
17. § (1) Kamatmentes kölcsön nyújtható a szociálisan rászoruló személy részére, amennyiben nem 
képes olyan közeli hozzátartozójának temetési költségeinek viselésére, akinek eltemettetéséről 
gondoskodni köteles és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 94.050 forintot, 
egyedülállók esetén 125.400 forintot.  
(2) A kölcsön összege legfeljebb 100.000 forint összeghatárig terjedhet és arra legfeljebb 10 havi 
kamatmentes részletfizetés nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő hónapot követő hónapban kell 
megkezdeni és minden hónap 10. napjáig kell a részletfizetési kötelezettségnek eleget tenni.  
(3) A kölcsön visszafizetéséért a temetésre köteles hozzátartozók egyetemlegesen felelősek. A 
kölcsön összege egy részlet meg nem fizetésével azonnal, teljes egészében lejárttá válik.  
(4) Amennyiben az adós jövedelmi viszonyában kedvezőtlen változás következik be a szerződés egy 
éven belül, egy alkalommal, az adós előnyére módosítható.  
(5) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

Élelmiszervásárlási támogatás 
 
18. § (1) Élelmiszervásárlási támogatásban részesíthetőek azok a személyek, akik időszakosan vagy 
tartósan önhibájukon kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek és 
önmaguk, illetve családjuk megélhetéséről más módon gondoskodni nem tudnak. 
(2) Nem támogatható az a család, amelynél az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja 47.025 
forintot, egyedül élők esetén a 62.700 forintot.  
(3) A Bizottság a kérelmező életkörülményeire, szociális helyzetére tekintettel a jövedelem határoktól 
legfeljebb 30 %-os eltérést alkalmazhat. 
(4) Az élelmiszervásárlási utalvány formájában nyújtható támogatására való jogosultság 
megállapításával a jogosult 5.000 forintos keret 3 havi folyamatos felhasználására szerez 
jogosultságot. A jogosultság fennállása alatt új kérelem a jelen § szerinti támogatás igénylésére nem 
nyújtható be. A Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben az élelmiszervásárlási utalvány 
keretet 10.000 forintban állapíthatja meg. 
(5) A támogatott köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát benyújtani a Szociális 
Csoporthoz a támogatás felhasználásának igazolására. Az elszámolás benyújtásáig, illetve az 
elszámolás benyújtásának esetén annak határozatban meghatározott időpontjától számított 6 hónapig 
jelen § szerint nem állapítható meg támogatás a jogosult részére.  
(4) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 

Rendkívüli települési támogatás 
 
19. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők azok a személyek vagy családok, akik 
egészségi, családi helyzetében, jövedelmi viszonyaikban önhibájukon kívül bekövetkezett negatív 
változás létfenntartásukat, megélhetésüket veszélyezteti és ezt saját erőből képtelenek megoldani. 
(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható azon személyek részére, akik alkalmanként jelentkező 
többletkiadásaik miatt anyagi támogatásra szorulnak, így különösen gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, valamint a hátrányos 
helyzetű gyermekek e helyzetükből adódó kiadások viseléséhez. 
(3) A támogatás vásárlási utalvány vagy készpénz formájában történhet, amelynek mértéke 
esetenként nem haladhatja meg az 5.000 forintot, kivételes méltánylást érdemlő esetekben a 10.000 
forintot.  
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(4) A támogatott köteles utólagosan „névre szóló” vásárlási számlát benyújtani a Szociális 
Csoporthoz a támogatás felhasználásának igazolására. Az elszámolás benyújtásáig, illetve az 
elszámolás benyújtásának esetén annak határozatban meghatározott időpontjától számított 6 hónapig 
jelen § szerint nem állapítható meg támogatás a jogosult részére.  
(5) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

Ápolási települési támogatás 
 

20. § (1) Ápolási települési támogatás adható annak a szociálisan rászoruló hozzátartozónak, aki a 
18. életévét betöltött, önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre-gondozásra szoruló tartósan 
beteg személy gondozását végzi és e jogcímen más szervtől ellátást nem kap. 
(2) Az ápolási szükségletet háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell bizonyítani. 
(3) Nem állapítható meg támogatás az ápolást végző hozzátartozó részére, amennyiben családjában 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 62.700 forintot.  
(4) A támogatás összege havonta 23.600 forint.  
(5) Az ápolási települési támogatásra az Szt. 42. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szabályokat 
alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy ahol az Szt. ápolási díjat említ, ott ápolási támogatást kell 
érteni.  
(6) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
 

Szilárdhulladék elszállítási támogatás 
 
21. § (1) Az önkormányzat által meghatározott keret erejéig a szilárdhulladék szállítási 
közszolgáltatás díjának megfizetése alól mentesülhetnek azok a helyi lakosok, akik a szolgáltatásért 
közvetlenül fizetésre kötelezettek, így: 

a) azok a 75. év feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a korhatárt), akiknél 
az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 62.700 forintot, 
b) azok a 75. év feletti egyedül élő személyek, akiknél a havi jövedelem nem haladja meg a 
78.375 forintot.  

(2) A szilárdhulladék elszállítási támogatás 50 %-nak megfelelő támogatásra jogosultak azok a 
kérelmezők, akiknél az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összegének a két és félszeresét, egyedül élők esetében annak háromszorosát. 
(3) A támogatás egy közszolgáltatási szerződéssel érintett ingatlan után illeti meg a magánszemélyt. 
(4) A Bizottság a kérelmező életkörülményeire, szociális helyzetére tekintettel a jövedelem 
határoknál 30 %-os eltérést alkalmazhat. 
(6) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 
 

Lakhatási települési támogatás 
 

22. § (1) Lakhatási települési támogatás nyújtható a lakott lakás céljára szolgáló épület fűtésével 
kapcsolatos költségek viseléséhez annak a családnak, akinek a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a 62.700 forintot, egyedülállók esetén a 78.375 forintot.   
 
(2) A támogatás a fűtési idényre (október-március) korlátozódik és csak tűzifa vagy utalvány 
formájában nyújtható, illetve a közszolgáltatónak utalható át. Az utalványban nyújtott támogatással 
az utalvány átvételétől számított 30 napon belül névre szóló számlával kell elszámolni.  
(3) A támogatás mértéke fűtési idényenként 18.000 forint. A fűtési idény alatt benyújtott támogatást, 
az abból eltelt idővel arányosan kell megállapítani. A megállapított támogatás a kérelem benyújtását 
követő hó 5. napjáig egy összegben kerül kifizetésre. 
(4) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Jegyző hatáskörébe tartozik. 
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Nyugdíjasok ünnepi támogatása 

 
23. § (1) Minden füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező 60 év feletti személy részére évente 
egyszeri karácsonyi támogatás adható 3.000 forint értékben, utalvány formájában. 
(2) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

Köztemetés 
 

24. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni a közigazgatási területén elhunyt személy 
közköltségen történő eltemettetéséről, ha a tartásra képes és köteles személy nem gondoskodik az 
eltemettetésről vagy az nem lelhető fel. 
(2) A közköltségen történő eltemetés díja nem haladhatja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési 
szolgáltatás díját. 
(3) A jelen § szerinti támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás 
 
25. § (1) A Képviselő-testület természetbeni települési támogatás formájában tűzifát biztosíthat azon 
szociálisan rászoruló személynek, aki Füzesgyarmaton bejelentett állandó lakóhelyén, vagy 
tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e §-ban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.   
(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen fával való tüzelésre 
alkalmas berendezéssel. 
(3) Szociális tűzifa természetbeni települési támogatás formájában azon személyeknek nyújtható, 
akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 62.700 forintot, 
egyedülálló esetén a 78.375 forintot.  
(4) A természetbeni szociális tűzifa nyújtása iránti kérelmet a Bizottság bírálja el.  
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a Bizottság a jelen szakasz (3) bekezdésében meghatározott 
jövedelemhatártól 30 %-os mértékben eltérhet.  
(6) A támogatás iránti kérelmet egy ingatlan tekintetében egy személy nyújthatja be.  
(7) Természetben nyújtott szociális tűzifa iránti támogatásként legfeljebb 1 m3 tűzifa biztosítható. 

 
Vásárlási utalvánnyal kapcsolatos eljárási szabályok 

 
26. § (1) E rendelet által meghatározott szociális célú vásárlási utalvány megtérítésére az 
önkormányzat felelősséget vállal.  
(2) Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal együtt érvényes.  
(3) Az utalvány azon kereskedelmi egységekben váltható be, amelynek üzemeltetőjével a Jegyző 
előterjesztése alapján a Polgármester megállapodást kötött.  
(4) Az utalvány a támogatottat gyógyszer, élelmiszer, tisztálkodó szerek, ruhanemű, tanszer-, tüzelő 
vásárlására jogosítja fel.  
(5) Az utalvány egyéb célra nem használható fel, arra élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt vásárolni 
tilos. Az utalvány sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható. 
A támogatott köteles az utalvány felhasználásáról bizonylattal elszámolni. 
(6) Az utalvány 1.000-, 5.000.-Ft-os címletekben, címletenként eltérő színben, nyomdai előállítással 
készül 100 lapos tömbökben. Az utalványtömb előre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatvány.  
(7) Az utalvány három részből áll a következők szerint:  

a/ Tőszelvény, annak tartalma: 
aa/ utalvány értékét, 
ab/ az utalvány sorszámát. A tőszelvény minden esetben a tömbben marad.  

 b/ Vásárlási utalvány, annak tartalma:  
ba/ kibocsátó önkormányzat megnevezése és számlaszáma, 
bb/  utalvány sorszáma, 
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bc/  „Vásárlási utalvány” elnevezése és névértéke, 
bd/  az utalvány alapján vásárolható árucikkek, fizetési lehetőségek felsorolása, 
be/  felhasználási korlátozások, 
bf/  az utalvány érvényességi ideje, 
bg/  vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának száma, 
bh/  kiállítás kelte, 
bi/  a kiállító aláírása, 
bk/ a Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzője 

c/ Ellenőrző szelvény, annak adatai:  
ca/  utalvány értéke és annak sorszáma,  
cb/ segélyezett neve és lakcíme   

 
(8) A Hivatal eljáró dolgozója a kitöltött utalványt az ellenőrző szelvénnyel együtt adja át a 
kedvezményezett részére, melyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az 
utalványok átvételét a segélyben részesülőknek aláírásukkal igazolniuk kell.  
(9) A Hivatal a kereskedelmi egységektől átvett utalványok ellenértékét az ellenőrző szelvények és a 
belső nyilvántartások ellenőrzését követően egyenlíti ki.  
(10) Az utalványtömbök elkészítéséről, bizonylati rendjének megszervezéséről és szabályozásáról, 
az utalványok felhasználásával kapcsolatos egyéb ügyviteli kérdések rendezéséről és az ellenőrzés 
megszervezéséről a Jegyző a Pénzügyi Osztály útján gondoskodik.  
(11) Az utalványt a kiállítástól számított 6 hónapon belül lehet felhasználni (érvényességi idejük 6 
hónap). A fenti határidő jogvesztő.   

 
Szociális szolgáltatások 

 
27. § (1) Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái: 
 a) étkeztetés, 
 b) házi segítségnyújtás, 
 c) családsegítés, 
 d) nappali ellátás, 
 e) szociális információs szolgáltatás 
(2) Az Önkormányzat szociális alapszolgáltatások működtetését a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás által fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: ESZI) útján 
biztosítja.  

 
Szociálpolitikai kerekasztal  

 
28. § (1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, a 
jegyző, a szociális bizottság elnöke, az ESZI Füzesgyarmati Telephely vezetője.  
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
(3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet a gyámhatóság, a háziorvosok és 
a védőnői szolgálat képviselője, valamint a településen működő általános iskola és az óvoda vezetője. 
 

III. fejezet 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról  

 
29. § (1) Az önkormányzat biztosítja, hogy a jelen fejezetben szabályozott ellátásokkal, 
intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak érvényesítéséhez, 
gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, segítse a 
szülőket a gyermekükről való gondoskodásban, a hiányzó szülői gondoskodást pótolja.  
(1) Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a.) Gyermekjóléti szolgáltatás, 
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b.) Gyermekek napközbeni ellátására bölcsődei ellátás 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
30. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
által fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja, aki feladatát a 
mindenkor hatályos jogszabályok, valamint e rendelet alapján látja el. 

 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39. §-ában foglaltakkal összhangban a gyermek 

testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki 
jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az 
egészségügyi, a mentálhigiéniás és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy 
az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya 
támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető 
ellátásához történő  hozzájutásának szervezése, szabadidős programok szervezése, a hivatalos 
ügyek intézésének segítése. 

 
Bölcsődei ellátás 

 
31. § (1) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény biztosítja a családban 
nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését azok 
számára, akiknek szülői, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
(2) Bölcsődei ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek 
a) aki a 2. életévét betöltötte, 
b) akinek a testi, ill. szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, vagy 
c) akiről szülője, nevelője, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális  helyzete miatt nem 
tud gondoskodni,  
d) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három, vagy több 
gyermeket nevelnek. 
(4) Megszűnik a bölcsődei ellátás: 
a) a bölcsődei nevelési év végén, 
b) a jogszabályban meghatározott időpontban, illetve életkor betöltésével,  
c) ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri. 
(5) Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátást, ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 2 hónapig 
nem egészségügyi okból nem veszi igénybe. 
(6) Nem szűnik meg, ill. nem lehet megszűntetni a bölcsődei ellátást, ha az igénybevételre védelembe 
vételi eljárás során kötelezték a szülőt, más törvényes képviselőt. 
31. § (1) A bölcsődei ellátásért gondozási díjat nem kell fizetni. E § nem mentesíti a fenntartót az 
éves gondozási díj megállapítási kötelezettség alól.  
 

III. fejezet 
A gyermekétkeztetés térítési díjai 

 
32. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések nyersanyagköltségét és 
ez alapján intézményi térítési díjának mértékét az Önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg:   
a) bölcsődében  366,- Ft/nap/fő  
b) óvodában   334,- Ft/nap/fő  
c) iskolai napköziben 492,- Ft/nap/fő  
d) iskolai menzán 307,- Ft/nap/fő  
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(3) A képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj alapján, illetve a Gyvt. 148. § (5) 
bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembevételével személyi térítési díjat az 
intézmény vezetője állapítja meg és erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás 
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet. 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
33. § (1) Ez a 2019. július 1-én lép hatályba.  
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/1998. 
(IV. 23.) önkormányzati rendelet, a térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályairól szóló 
20/2005. (XI. 31.) önkormányzati rendelet és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet.  
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 

Hatodik napirend 
 
2019. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Suchné Szabó Editnek. 
 
Suchné Szabó Edit Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja: A Bizottság egyhangúlag támogatta 
és kéri, hogy Polgármester Úr az előterjesztés mellékleteként található táblázatról röviden számoljon 
be. 
 
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tagja: 
3 igen szavazattal a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 
Bere Károly polgármester: A Sárréti Komplex Turisztikai Centrum kialakításánál eredményes 
közbeszerzést bonyolítottak le, az építkezés megindult. A Csapadékvíz elvezetés rekonstrukció 
Füzesgyarmaton esetében a közbeszerzés eredményes volt, a beruházás megkezdődött. 
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés, ami a Napközi konyha és a Városháza felújítását 
jelenti, sajnos a közbeszerzési eljárás nem volt eredményes. Füzesgyarmat 4 utca útépítése 
(Nagyváradi, Szabadkai, Vajda, Csokonai) esetében egy ajánlat érkezett. A külterületi utak 
stabilizálása Vidékfejlesztési Pályázat esetében eredménytelen az eljárás. A városi környezetjavító 
fejlesztések Füzesgyarmaton (Zöld város), reméli, hogy a tervekben meghatározott június hónapban 
ki tudják írni a közbeszerzést. 
 
Dr. Blága János jegyző: Ebbe a pályázatba valószínűen bele tudják építeni a közösségi tér 
kivitelezését. Már megtervezésre került egy színpaddal, ösvénnyel és parkolókkal.  
 
Bere Károly polgármester: A kiviteli tervek elkészülése zajlik, bízik benne, hogy júniusban kiírásra 
kerül a közbeszerzés. A leromlott városi területek rehabilitációja Füzesgyarmaton esetében sajnos 
még nem tudták megkötni a támogatási szerződést. A Füzesgyarmati Vállalkozói Park kialakítása 
esetében szerződéskötés alatt állnak. A Bölcsőde bővítése, átalakítása című pályázat még most került 
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beadásra. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja a 2019. évi Közbeszerzési terv 
jóváhagyását, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a 2019. évi Közbeszerzési terv jóváhagyását. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2019. (III. 28.) önkormányzati határozata 

A 2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő 
nyilvánossá tételével.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

Bejelentések 
Hetedik napirend 

 
7.1 Elővásárlási jogról való lemondásról 
      Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: A Fürdőnél található üzletsorról érkezett egy kérelem, miszerint Terényiné 
Hersics Andrea értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő ingatlant 4.600.000 Ft-ért. Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata elővásárlási joggal rendelkezik. A költségvetésben nem lát fedezetet a 
vásárlásra. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki támogatja az elővásárlási jogról való 
lemondást, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja az elővásárlási jogról való lemondást. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2019. (III.28.) határozata 

Füzesgyarmat, 512/29/A/3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog lemondásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat, 512/29/A/3 hrsz-ú, 
természetben az 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 90. szám alatt lévő ingatlanrész elővásárlási 
jogáról lemond. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 
7.2 Ingatlan megvásárlásának felajánlása 
      Előadó: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Ingatlanvásárlással kapcsolatos felajánlás érkezett a Bocskai utca 4. és 6. 
szám alatt lévő telkek esetében. 
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Dr. Blága János jegyző: A Bocskai utca 6. szám alatti telket 1.600.000 Ft-ért, a Bocskai utca 4. szám 
alatti telket 2.500.000 Ft-ért szeretnék értékesíteni a tulajdonosok. A kérelem a héten érkezett, ezért 
nem tudtak értékbecslést készíttetni, illetve nem tudták, hogy van-e szándék a megvételre. 
 
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy ne készíttessenek értékbecslést, a nélkül döntsék el, hogy 
szeretnék-e megvásárolni. 
 
Bere Károly polgármester: A szociális városrehabalitációs pályázatban lenne fedezet ingatlan 
vásárlásra. Központi helyen van, de csak egy ingatlanra van fedezet a pályázatban. 
 
Bere Katalin képviselő: Meg kell kérni a fedezetre álló összegért a két ingatlant. 
 
Koncz Imre képviselő: Nem támogatja az ingatlanok megvásárlását. 
 
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A pályázatban előírás, hogy a bérlakásokat nem lehet egymás 
mellé építeni. 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki támogatja, 
hogy a felajánlott ingatlanok ne kerüljenek megvásárlásra, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és 2 ellenszavazattal támogatja, hogy a felajánlott ingatlanok ne kerüljenek megvásárlásra. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2019. (III. 28.) határozata 

Füzesgyarmat, Bocskai utca 4. illetve 6. szám alatti ingatlanok megvásárlásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  
 

nem kívánja megvásárolni 
 
a Füzesgyarmat, Bocskai utca 4., illetve 6. szám alatti ingatlanokat a vételi ajánlatot benyújtó Szabóné 
Bakk Ildikótól. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót haladéktalanul 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. A következő 
Képviselő-testületi ülés május 9-én lesz. Ezzel az ülést 17 óra 10 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Bere Károly                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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