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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 
Előterjesztés egyes helyi rendeletek felülvizsgálatáról 

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 
Véleményezi:  A Képviselő-testület valamennyi 

bizottsága  
Elfogadás módja:  Minősített többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2020-as évben megkezdtük egyes helyi rendeleteink felülvizsgálatát/deregulációját. Ennek 
keretében az eddigiekben összesen hat elavult vagy olyan rendelet került felülvizsgálatra, 
amelyek már a jelenlegi jogszabályi környezetnek nem felelnek meg. Ezen túl végrehajtjuk az 
olyan rendeletek felülvizsgálatokat is, amelyek a feladat-ellátás egyszerűsítését szolgálják. 
Fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület 2020. szeptemberi ülésén 2 rendelet teljes 
felülvizsgálatát (a két legrégebbi rendeletünk) és 2 rendelet kisebb mértékű módosítását 
nyújtjuk be elfogadásra.  
 

1. A helyi címerről és zászlóról szóló rendelet felülvizsgálata 
 
A helyi címerről és zászlóról szóló rendelet tekintetében a volt, 1998 óta hatályos rendelet 
tekintetében szinte csak pontosításokat hajtottunk végre, ennek keretében bekerült a rendelet 
szabályai közé a címer pontos leírása, valamint annak használatával kapcsolatos eljárássrend 
leírása. A címerre, lobogóra és pecsétre vonatkozó szabályokon túl új elem a település 
nevének használatára vonatkozó szabályok kialakítása.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat jelképeiről, azok használatáról valamint a „Füzesgyarmat” elnevezés 
használatáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló …/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület valamennyi bizottság 
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jelenére, földrajzi és 
geológiai adottságaira utaló díszítő szimbólumok: a címer, és a zászló. Az önkormányzati 
jelképek első számú hordozója a város címerével ellátott pecsét.  
 

2. § 
Az önkormányzat jelképeinek valamint pecsétjének leírása  
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(1) Az Önkormányzat címere: álló, háromszögű pajzs vörössel és kékkel hasított 
mezejének alsó harmadában (pajzstalpban) ezüst ék fekete (olajat jelképező), hullámos 
pólyával; a jobb oldali vörös mezőben lebegő (a megújulást és a tájjelleget jelképező fűz) 
ötágú életfa; bal oldali kék mezőben befelé fordult, vörössel vértezett, jobbját felemelő gólya. 
A pajzson heraldikai korona. 
(2) Az Önkormányzat zászlója: a zászlólap  - arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 
arányú téglalap melynek rövidebb oldala 1 méter - fehér színű alapon, a szélei a zászlórúd 
felőli oldal kivételével vörös - kék színváltakozású farkasfog kiosztásúak, rajta az első harmad 
vonalában mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere, melyet arany színű, végig 
nagybetűs, ritkán szedett „Füzesgyarmat” felirat boltoz.  
(3) Az Önkormányzat pecsétje: körpecsét, amely az Önkormányzat jelen § (1) 
bekezdésében meghatározott címere középre igazítva, a kör peremén pedig végig nagybetűvel 
a „Füzesgyarmat Város Önkormányzata” felirattal ellátott, legalább 35 mm körátmérőjű 
gumibélyegző, viaszlenyomat vagy mélynyomású bélyegzőlenyomat.  
 

3. § 
Az önkormányzat címerének használati rendje 

 
(1) Az Önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép használható: 

a.) a 2. § (2) és (3) bekezdése szerint; 
b.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának és az általa alapított költségvetési szerveknek 
a hivatalos dokumentumain valamint protokolláris levelein, iratain fejlécként vagy 
vízjelként; 
c.) az Önkormányzat által adott díszokleveleken, az Önkormányzat által alapított szakmai 
elismerésekhez és díjakhoz tartozó emléklapokon és plaketteken;  
d.) az Önkormányzat székhelyén valamint az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek székhelyén, azok bejáratánál, az épületek dísztermeiben, valamint a 
feladatellátást szolgáló helyiségeiben, kihelyezve; 
e.) az Önkormányzat, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságok (továbbiakban együtt: Önkormányzat szervei) által 
kiadott kiadványokon, rendezvényeken, általuk kiadott emléktárgyakon, kiadványokon; 
f.) a település nemzetközi kapcsolataiban, az Önkormányzat vagy szervei által 
lebonyolított településmarketinghez kapcsolódó akciókban; 
g.) Füzesgyarmat Város bevezető útjain, mint tábla, a más jogszabályban meghatározott 
módon;  
h.) a jelen rendelet szerint engedélyezett módon.  
 

4. § 
Címerhasználat engedélyezése 

 
(1) Az Önkormányzat címereinek a 2. §-ban meg nem határozott módon való használatát a 
Polgármester engedélyezi. 
(2) Az Önkormányzat címere díszítő jelképként a 2. §-ban meg nem határozott módon, 
huzamosabb időn át, nemzeti, történelmi és művészeti örökség megőrzése céljából való 
használata engedélyezhető:  

a.) Füzesgyarmati székhellyel működő civil szervezetek kiadványain; 
b.) Füzesgyarmati székhellyel működő sportegyesületek sportruházatán;  
c.) az a.) és a b.) pontban meghatározott szervezetek által szervezett kiállításokon, 
rendezvényeken, általuk kiadott emléktárgyakon, kiadványokon,  
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d.) települési vagy országos szempontból kiemelkedő eseményekhez kapcsolódó 
emléktáblákon,  
e.) protokolláris ajándékokon; 
f.) kereskedelmi forgalomba kerülő emlék- és ajándéktárgyakon. 

(3) A címerhasználatra vonatkozó kérelem tartalmazza:  
a.) a kérelmező nevét és székhelyét; 
b.) a címerhasználat célját;  
c.) az előállítás anyagát; 
d.) a címer felhasználásával előállítandó tárgyak mennyiségét; 
e.) amennyiben kereskedelmi forgalomba kerül az előállított tárgy, kiadvány, annak 
terjesztési módját, kiskereskedelmi egységárát,  
f.) a használat időtartamát évben kifejezve, címer felhasználásával előállított tárgyak 
esetén a határozatlan időtartalomra utalást; 
g.) a felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását, rövid úton való elérhetőségét. 

(4) A címerhasználatra vonatkozó engedély tartalmazza az: 
a.) engedélyes nevét és székhelyét; 
b.) a címerhasználat célját;  
c.) az előállítás anyagát; 
d.) a címer felhasználásával előállítandó tárgyak mennyiségét; 
e.) amennyiben kereskedelmi forgalomba kerül az előállított tárgy, kiadvány, annak 
terjesztési módját, az előállított tárgyak legmagasabb kiskereskedelmi egységárát,  
f.) a használat időtartamát évben kifejezve, címer felhasználásával előállított tárgyak 
esetén a határozatlan időtartalomra utalást; 
g.) a címerhasználat díját a (2) bekezdés e.) pontja szerinti használat esetén.  

(5) A címerhasználatra vonatkozó engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet. 

5. § 
Címerhasználat módja 

 
(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse 
a hiteles ábrázolást. 
(2) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak 
a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek 
megtartásával történhet. 
(3) A Polgármester visszavonja a címerhasználati engedélyt, amennyiben azt céljáról 
eltérően, a közerkölcsbe, közrendbe ütköző módon használják vagy címertani szempontból 
annak módosított, nem jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott változata kerül 
használatra. 
(4) A 3. § (2) bekezdés e.) pontjában meghatározott címerhasználat esetén a használati díj 
mértéke az előállított tárgy kiskereskedelmi nettó árának 1 %-a.  
 

6. § 
Az Önkormányzati zászlóra vonatkozó rendelkezések 

 
(1) Az Önkormányzati zászló, egy mintapéldányát művészi kivitelben, selyemből kézzel 
hímezve kell készíteni és azt a Füzesgyarmati Polgármesteri hivatal dísztermében kell 
elhelyezni.  
(2) Az Önkormányzati zászló másolati példányai méretükben a mintapéldánytól eltérő 
módon is elkészíthetőek.  
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(3) A zászló másolati példányait kizárólag Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
polgármestere engedélyével lehet használni.  
(4) A zászló használható: 

a.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésein,  
b.) települési szempontból kiemelkedő önkormányzati rendezvényeken vagy a 
Polgármester által kiadott engedély alapján más helyi rendezvényeken,  
c.) nemzeti és állami ünnepeken, nemzeti gyásznapokon a település fellobogózására,  
d.) más önkormányzatokkal kötött együttműködések zászlócserével való megerősítésére; 
e.) az Önkormányzat székhelyén valamint az Önkormányzat fenntartásában működő 
költségvetési szervek székhelyén, azok bejáratánál valamint az épületek dísztermeiben; 
f.) elismerésként helyi civil szervezetek, gazdasági társaságok részére, másolati formában. 

(5) A zászló (4) bekezdéstől eltérő használatára a 3-4. §-ban foglaltak alkalmazandóak. 
 

7. § 
Az Önkormányzati pecsétre vonatkozó rendelkezések 

 
(1) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét kizárólag más önkormányzatokkal 
vagy társadalmi szervezetekkel kötött együttműködések ünnepélyes megerősítésére illetve az 
Önkormányzat által adott díjak, elismerésekkel együtt járó emléklapok, díszoklevelek 
hitelesítésére alkalmazható.  
(2) A címerrel ellátott körpecsét hatósági eljárásban nem alkalmazható. 
 

8. § 
A „Füzesgyarmat” megnevezés használatának engedélyezése 

 
(1) A Füzesgyarmat megnevezés illetve annak ragozott, toldalékkal ellátott formája nem 
természetes személy nevében való alkalmazását a Polgármester engedélyezi.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély kizárólag füzesgyarmati székhellyel 
rendelkező, vagy azzal alakuló civil szervezetek részére engedélyezhető, akik a névhasználat 
iránti kérelmükben vállalják, hogy a működésük során a település történeti emlékeihez, annak 
hagyományaihoz igazodó olyan tevékenységet látnak el, amely a közrendbe és a közerkölcsbe 
nem ütközik.  
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély gazdasági társaság részére abban az esetben 
adható, ha abban az Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.  
 

9. § 
Záró rendelkezése 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépésével hatályát veszti 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer, és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 13/1997. (V. 29.) önkormányzati rendelete.  
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.  
 
 

Koncz Imre Dr. Blága János 
polgármester jegyző 
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2. A mezei őrszolgálatról szóló rendelet felülvizsgálata 
 
A rendeletben kizárólag szövegpontosításokat hajtottunk végre, valamint törlésre kerültek 
azok a szakaszok, amelyek más magasabb rendű jogszabály által meghatározott szabályokat 
ismételtek meg, tekintettel arra, hogy arra a Képviselő-testületnek nincs lehetősége.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a mezőőri szolgálatról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) 
bekezdés 1. pontjában foglalt származékos jogalkotói jogkörében eljárva, a fegyveres 
biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. mellékletében 
meghatározottak szerint a Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési valamint 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának véleményének kikérését követően az 
alábbiakat rendeli el. 

1. § 
 
(1) A Képviselő-testület Füzesgyarmat város közigazgatási területéhez tartozó 
termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzését mezei őrszolgálat útján látja el.  
(2) A mezőőr működési területe Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közigazgatási 
területére terjed ki. 

2. § 
 
(1) A mezőőri szolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeinek fedezetéül 
szolgáló előirányzatot a Képviselő-testület minden évben a tárgyévi költségvetési rendeletben 
határozza meg. 
(2) Az önkormányzat a mezőőri járulékot 0 forintban állapítja meg. 

 
3. § 

 
A mezőőr a jogszabályban meghatározott feladatain túl ellátja az alábbi feladatokat:  
a.) közreműködik az önkormányzat közigazgatási területén található illegális hulladéklerakók 
feltárásában elősegíti azok felszámolását; 
b.) közreműködik az önkormányzat közigazgatási területén található gyommal vagy 
parlagfűvel szennyezett ingatlanok feltárásában.  

 
4. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a mezei őrszolgálat 
megalakításáról és fenntartásáról szóló 19/1998. (XII.17.) önkormányzati rendelet. 
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.  
 

Koncz Imre Dr. Blága János 
polgármester jegyző 
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3. A helyi adókról szóló rendelet építményadó egységesítésével kapcsolatos 

módosítása  
 
A helyi adókról szóló rendelet jelenleg összesen 5 építményadó mértéket határoz meg az 
ingatlanok településen belüli elhelyezkedése tekintetében, egyrészt azok hasznosítási 
lehetőségei miatt, másrészt az adó települési gazdasági fejlesztési eszközként való 
használatára tekintettel adókedvezményt állapít meg egyes területekre. Ettől függetlenül 
jelenleg az építményadó mértékek tekintetében olyan szintű eltérések mutatkoznak, amelyek 
egy szintre hozása a helyi gazdaság működése tekintetében elengedhetetlen. Szintén fontos 
szempont volt az, hogy az adómértékek ne sarkallják arra az egyes beruházókat, hogy 
belterületen valósítsanak meg ipari tevékenységet, amiatt mert itt azt alacsonyabb mérték adó 
mellett tehetik meg, hanem esetlegesen azt a település külterületén hajtsák végre.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
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 kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 13. pontjában meghatározott önkormányzati feladatának végrehajtására a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Módosító rendelkezések  

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és a 
talajterhelési díjról szóló 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Adór.) 
8. § (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„a) külterületen, zártkertben amely nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá: 900,- forint.” 
(2) Az Adór. 8. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(5) Az adó mértéke a Füzesgyarmat város rendezési tervében a Tengeri Zugi IG-M ipari 
területbe sorolt övezetbe: 600,-forint.” 
 

2. § 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.  
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.  
 
 

Koncz Imre Dr. Blága János 
polgármester jegyző 
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4. A helyi szociális rendelet módosítása 
 
A helyi szociális rendeletünk eddig nem tartalmazott lehetőséget arra hogy az eseti ún. „vis 
maior” támogatás keretében egy-egy káreset tekintetében nagyobb mértékben is 
hozzájárulhasson az Önkormányzat annak elhárításához, helyreállításához. Ennek 
megfelelően az eseti kár helyreállítására igénybe vehető támogatás tekintetében egy magasabb 
összeg került meghatározásra, összesen 300.000 Ft összeghatárig visszatérítendő formában, 
amely tényleges építési vagy közmű munkák elvégzésére is alkalmas lehet egyes esetekben 
(pl. leég az elektromos hálózat a lakásban, fal kiborul)  
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a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 
feltételeiről és az ellátások térítési díjáról szóló 11/2019. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. Cikk (1) 
bekezdés 1. pontjában foglalt származékos jogalkotói jogkörében eljárva, 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 kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 20/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület valamennyi bizottság 
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Módosító rendelkezések  

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük feltételeiről és az 
ellátások térítési díjáról szóló 11/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Szocr.) 15. §-nak (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(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. A támogatás a maximális mértéken felüli rész tekintetében 
visszatérítendő formában is nyújtható, legfeljebb 300.000 forintos összeghatárig. Az 50.000 
Ft-ot meghaladó támogatás tekintetében a polgármester jogosult dönteni.” 

 
2. § 

Záró rendelkezések 
 
Ez a rendelet 2020. október 1-én lép hatályba.  
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.  
 

Koncz Imre Dr. Blága János 
polgármester jegyző 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti 4 rendeletet elfogadni szíveskedjenek, 
illetve az azokhoz kapcsolódó módosító indítványaikat megtenni szíveskedjenek.  
 
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 17. 
 

Koncz Imre 
polgármester 
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