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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2020. február 13-án 16 óra 00 perc kezdettel,
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Koncz Imre polgármester,
Dr. Barta Krisztina képviselő,
Báló Sándor Zsolt képviselő,
Fehér László képviselő,
Lánczi Csaba képviselő,
Patai Tamás képviselő,
Dr. Sánta Tibor képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
SZMSZ szerint állandó meghívott:
Kovács Márton Kastélypark Fürdő Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője
Napirendekhez meghívott:
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki
csoportvezető, Pardi-Papp Ágnes jegyzői referens
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Koncz Imre polgármester: Üdvözli a helyszínen megjelenteket és a tévénézőket. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület határozatképes, mindenki jelen van. A kiküldött napirendi pontokhoz képest
további három előterjesztés kerülne megtárgyalásra: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása, Ingatlan telekhatár-rendezésről szóló döntés, Tűzifa
igénylési pályázati lehetőségről. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt
megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket az alábbiak szerint megtárgyalásra elfogadja.
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1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Koncz Imre, polgármester
2. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi pénzügyi tervének
elfogadása
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető
3. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2020. évi pénzügyi tervének
elfogadása
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető
4. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek
2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Koncz Imre polgármester
5. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Koncz Imre polgármester
6. Ingatlan telekhatár-rendezésről szóló döntés
Előadó: Koncz Imre polgármester
7. Tűzifa igénylési pályázati lehetőségről
Előadó: Koncz Imre polgármester
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Koncz Imre, polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, átadja
a szót a Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének.
Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Koncz Imre 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 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (II. 13.) önkormányzati határozata
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A 2020. február 13-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: Koncz Imre, polgármester
Második napirend
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi pénzügyi tervének
elfogadása
Előadó: Turbucz Róbert, ügyvezető
Koncz Imre polgármester: Megkéri, hogy a Kft. ügyvezetője fáradjon közelebb. Az előterjesztést a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tárgyalta, átadja a szót Báló Sándor Zsoltnak.
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A tárgyalás során egy
észrevétellel éltek, kérik a GPS nyomkövetők beszerzését és beszerelését a mezőgazdasági
járművekbe. Ezzel az előterjesztést a Bizottság egyhangúlag támogatta.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadta az
előterjesztést.
Koncz Imre polgármester: A Kft. az idei évre 188.500.000 Ft árbevételt tervezett 187.000.000 Ft
kiadás mellett. Az árbevételből mintegy 100.000.000 Ft származik az Önkormányzattól. Átadja a szót
a Kft. ügyvezetőjének.
Turbucz Róbert ügyvezető: A GPS rendszer beszerzéséhez kapcsolódó árajánlatok bekérése már
folyamatban van, a pénzügyi tervbe beépítésre került.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi pénzügyi tervét az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi pénzügyi tervét.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (II. 13.) önkormányzati határozata
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi pénzügyi
tervének elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Koncz Imre polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető
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Harmadik napirend
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2020. évi pénzügyi tervének
elfogadása
Előadó: Kovács Márton, ügyvezető
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót a Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnökének.
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A pénzügyi tervvel
kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette a Bizottság: Kérik a karszalag kötelezővé tételét és a
kamerarendszer kiépítését, a beléptető rendszer árajánlatának megkérését és kivitelezésének
megvizsgálását, az ingyenes és kedvezményes jegyek megszüntetését, a boltok és a Falatozó felőli
bejárás megszüntetését, a Hotel Gara felőli kiskapu megszüntetését, kérik az éves karbantartási terv
havi lebontását. A felsorolt kitételekkel a Bizottság az előterjesztést 2 igen és 1 nem szavazat mellett
fogadta el.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottsági ülésen érkezett javaslattal
kiegészítve, miszerint a füzesgyarmati lakosok jegy- és bérletárai ne kerüljenek emelésre, az
előterjesztés egyhangúlag elfogadásra került.
Kovács Márton ügyvezető: Tisztelettel köszönt mindenkit. Az éves karbantartási terv elkészült. Az
ingyenes belépők megszüntetésre kerültek, a kedvezményes belépők egy része április 30-ig szerződés
alapján érvényben van, így ezt követően kerül megszüntetésre. A Falatozóval megtörtént a
megállapodás, mely szerint egy hidraolikus kapu kerül felszerelésre, mely gombnyomással
üzemeltethető és kamera figyeli a ki- és belépések számát. A tulajdonos vállalta, hogy amennyiben
valaki mégis kijátszaná a beléptető rendszert, megfizeti a belépő árát. A jegyekkel kapcsolatban
elmondja, hogy véleménye szerint nagy lesz az árkülönbség, amit a nem füzesgyarmati lakosok
valószínűen nem fognak jól fogadni. A Hotel Gara felőli kapu esetében, amennyiben vállalja az
üzemeltető, hogy felszerel egy hasonló kaput, mint a Falatozó felől lesz, akkor megengedhető lenne
az átjárás. A karórás beléptető rendszerre megtörtént a műszaki tartalom megküldése az
Önkormányzathoz, nyílt beszerzési formában kerül megpályáztatásra. A Kemping üzemeltetésének
nyílt pályázati kiírása szintén megküldésre került az Önkormányzat részére. Liciteljárással lehet majd
egy alapár meghatározása mellett ajánlatot tenni nyílt eljárás keretében.
Koncz Imre polgármester: A Fürdő 93.000.000 Ft bevétel mellett 101.000.000 Ft kiadással számol
az idei évre, e miatt az Önkormányzatnak 10.000.000 Ft támogatást kell biztosítania a működéshez.
Ezt azzal a kitétellel biztosítják, hogy a támogatási összeg csak a Fürdő fejlesztésére fordítható.
Amennyiben a helyi lakosok jegyárát nem emelik meg, azt eredményezni, hogy az Önkormányzatnak
további támogatást kell biztosítania a Fürdő részére.
Kovács Márton ügyvezető: A pénztárban árkódok alapján kerülnek kiadásra a jegyek, mely alapján
pontosan meg lehet mondani, mennyi diák, nyugdíjas vagy helyi lakos részére adtak el jegyet.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Bizottsági ülésen kérte, hogy kerüljön kigyűjtésre, mekkora összegben
kerül értékesítésre helyi lakosok részére jegy, ez a jegybevétel mekkora százalékát teszi ki. Erről most
döntenek, ezért most lett volna jó tudni. A két módosító javaslatát fenntartja, mely szerint a
füzesgyarmati lakosok részére a jegy- és bérletárak ne kerüljenek emelésre, hiszen így is kevés helyi
látogatja a Fürdőt. 2014-ben sikerült újra kinyitni a Hotel Garát, melyért nagyon sokat küzdöttek. Az
Önkormányzat nem kapja drágábban a vizet, mint eddig, ezért javasolja, hogy a Hotel Gara felé
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átadott víz ára se kerüljön emelésre. 2014 óta közel 50.000.000 Ft adóbevételt realizált az
Önkormányzat a Hotel Garától, aktív bevételi forrás.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Igaz, hogy az Önkormányzatnak nem kerül többe a víz, de azt mindenki
tudja, hogy a Fürdő gépészeti részei le vannak amortizálódva, ezért hamarosan magas költségek
fognak jelentkezni. Ennek meg kell jelennie a továbbadott vízdíjban.
Patai Tamás képviselő: Érdeklődik, hogy hogyan lehet nyomon követni, hogy kizárólag a helyi
lakosok vásárolják-e a kedvezményes jegyet? Esetleg az ingatlan tulajdonosok, akik bérbe adják
nyáron az ingatlant, az ott lakó turisták is igénybe vehetik a kedvezményes jegyet?
Kovács Márton ügyvezető: A turisták nem vehetik igénybe. Írásos vezetői utasítás alapján a pénztáros
dolgozókkal aláíratva, kizárólag a lakcímkártya, diákigazolvány vagy nyugdíjas igazolvány
bemutatását követően adhatnak kedvezményes jegyet.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Komoly karbantartási hiányosságokat lát a Fürdőben. A vakolat, deszkák
hónapok óta le vannak válva. Fürdővendégektől is hallja, hogy szóvá teszik a karbantartás
hiányosságait. Sürgősen cselekedni kell, mert a színvonal romlására fog menni. Úgy tudja, hogy a
tető be is ázik, ami áramszünetet is okozott. Az éves karbantartás folyamán minek a javítására lehet
számítani?
Kovács Márton ügyvezető: 2012-ben, amikor az üzemeltetést átvette a Kft., kifejezetten a termál
épület esetében egy átadás-átvételi műszaki jegyzőkönyv készült. Már akkor rossz állapotban volt az
épület, a hiányosságok rögzítve lettek. A kivitelezés kapcsán történtek hiányosságok, amik ezeket a
problémákat okozzák. A vakolat hullását a nem megfelelő szigetelés okozza, a beázást pedig a nem
megfelelő zsindelyezés. Ezek a hibák jelezve lettek a tulajdonosnak. A hibák kijavítása meghaladja a
Kft. önerejét, Önkormányzati támogatásra lenne szükség. Ennek egyik forrása lehet az a 10.000.000
Ft, amit kapnak. A fontossági sorrenddel kapcsolatban egyeztetés szükséges, hiszen a medencék
csempeburkolata is rossz állapotban van. Mindenre nem elég ez az összeg, ezért számít az
Önkormányzat és a műszaki csoport segítségére a fontossági sorrend megállapításában. A
tetőszerkezet már volt javítva, de további javítást igényelne, ami talán a legfontosabb. Az
áramkimaradást az okozta, hogy a belső térben lévő egyik lámpa vizet kapott, ami ki lett javítva. A
tető javítása után a kültéri gyógymedence csempeburkolatának cseréjét javasolná elvégezni.
Pata Tamás képviselő: A karbantartási ütemtervbe kéri, hogy legyen betervezve a tetőjavítás,
vakolatjavítás is, hogy később lássák, hogyan halad a folyamat.
Kovács Márton ügyvezető: Itt jelenleg összemosódnak a karbantartási és beruházási munkák, a
karbantartási ütemtervbe kizárólag a karbantartási munkákat tüntette fel. Például, ha megbontásra
kerül a vakolat, akkor szükséges egy szakvélemény, hogy mekkora felület fog leomlani, mekkora
javítás szükséges. Eddig kisebb lyukak omlottak le, de nem mertek hozzányúlni, nehogy nagyobb
felület omoljon le. Bele vehetik ezt is az ütemtervbe, de valószínűen nagyobb anyagi forrásokra lesz
szükség, mint amennyi betervezésre került.
Fehér László képviselő: Kéri, hogy a felújítások közül kerüljenek előtérbe, ami baleseti forrás lehet.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Először a módosító
javaslatokat szavaztatja. Aki egyetért azzal, hogy a Gara Hotel részére átadott víz árát ne emeljék, az
kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 1 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül és 8 ellenszavazattal nem támogatja, hogy az átadott víz ára a Hotel Gara részére ne
kerüljön emelésre.
Koncz Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a füzesgyarmati lakosok részére a Kastélypark
Fürdő jegy- és bérletárai ne kerüljenek emelésre, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül és 1 ellenszavazattal támogatja, hogy a füzesgyarmati lakosok részére a Kastélypark
Fürdő jegy- és bérletárai ne kerüljenek emelésre.
Koncz Imre polgármester: Aki a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2020.
évi pénzügyi tervét, azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy a füzesgyarmati lakosok részére a
Kastélypark Fürdő jegy- és bérletárai nem kerülnek emelésre, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül és 1 ellenszavazattal elfogadja a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési
Szolgáltató Kft. 2020. évi pénzügyi tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a füzesgyarmati lakosok
részére a Kastélypark Fürdő jegy- és bérletárai nem kerülnek emelésre.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2020. évi pénzügyi tervének
elfogadásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Kastélypark
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2020. évi pénzügyi tervét a füzesgyarmati lakosok részére szóló
jegyárak mértékének meghagyásával elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Koncz Imre polgármester, Kovács Márton ügyvezető
Negyedik napirend
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának valamint a fenntartásában működő költségvetési
szervek 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. Átadja
a szót a Szociális és Humánügyek Bizottság elnökének.
Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Koncz Imre polgármester: Az idei önkormányzati költségvetés 1.921.000.000 Ft bevétellel és
1.830.000.000 Ft kiadással számol. Az egyenleg 91.000.000 Ft többletet mutat. A kiadásoknál az
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előző évekhez képest a szociális kiadások és a civil szervezetek támogatásának mértékét megtartották.
A bér és a dologi kiadások kerültek csökkentésre. Közfoglalkoztatás keretein belül 137 főt terveznek
alkalmazni, ami megfelel a tavalyi év tényleges létszámának. Fejlesztésekre és beruházásokra az idei
évben 530.000.000 Ft-ot van lehetőségük elkölteni.
Zs. Nagy Sándor képviselő: A Kuka Robotics Kft. iparűzési adójának mértékőrél érdeklődik, várhatóe csökkenés a tavalyi évhez képest?
Koncz Imre polgármester: Az iparűzési adójuk a tavalyi év mértékével megegyezően került
betervezésre.
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. évi költségvetését az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának valamint a fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. évi
költségvetését.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületére
(továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, a a Képviselő-testület által
fenntartott költségvetési szervekre, így a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalra, a „Lurkófalva”
Óvodára, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményre valamint a
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltatóra terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
1.920.759.433 forint költségvetési bevétellel,
1.920.759.433 forint költségvetési kiadással, azaz
0,- Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4.
mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai kiadásainak a bevételen felüli
hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának
igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti
megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.5. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 117.538.765,- Ft tartalékot állapít meg.
(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Polgármestere (továbbiakban: Polgármester), a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Jegyzője (továbbiakban: Jegyző) a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben a Polgármester, a Füzesgyarmati
Polgármesteri Hivatallal együttműködve folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
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(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a
rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4,2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások
évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat 1.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a Képviselő-testület a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Jegyző részére köteles adatszolgáltatást
teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre
ruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást
hajthat végre.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.

1

Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
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(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv
köteles betartani. Az előirányzat túllépés a költségvetési szerv vezetőjének fegyelmi felelősségét
vonja maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaknak megfelelően - az illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról
a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni, és azokról
negyedévente a polgármestert tájékoztatni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
Jegyző, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek tekintetében az
intézményvezető felelős.
(2) Az Jegyző az önkormányzat belső ellenőrzéséről a Big-Audit Kft. útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői minden negyedévet követő hónap 15. napjáig az előző
negyedévre vonatkozóan beszámolnak az intézmények tekintetében teljesült kiadási és bevételi
előirányzatokról a Polgármesternek.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy szabályait 2020. január 1-től
kell alkalmazni.
……………………………
jegyző

………………………….
polgármester
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Ötödik napirend
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület egyik bizottsága sem tárgyalta. Az
előterjesztés annak a kimutatása, hogy az Önkormányzat saját bevételei mennyire fedezik 3 éves
időtávon belül a hiteleit. A hitel gyakorlatilag két részből tevődik össze, a munkásszálló és az útépítés
hiteléből.
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának következő 3 évre vonatkozóan várható saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (II.13.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét
jelen határozat 1. mellékelte szerint jóváhagyja.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Hatodik napirend
Ingatlan telekhatár-rendezésről szóló döntés
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint a
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót a Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnökének.
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag
elutasított az előterjesztést.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
Koncz Imre polgármester: A Szociális Otthon mögött egy 1047 m2-es telekrészt kíván megvásárolni
az Önkormányzattól egy vevő.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Érdeklődik, hogy a vevő mire kívánja használni a megvásárolni
kívánt telekrészt?
Koncz Imre polgármester: Nem tudják pontosan, de jelen esetben számukra ez nem fontos.
Báló Sándor Zsolt képviselő: A Bizottsági ülés után megnézte a telket. Véleménye szerint a
fóliasátrak előtt húzódó út ¾ részét lefedi a megvenni kívánt telekrész. A fóliasátrakba való bejárás
az eladást követően nehézkes lenne.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Véleménye szerint nincs rá szükségük, hogy eladják a területet.
Fehér László képviselő: A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a vevő vállalja az átírás és a fóliasátrak
áttelepítésének díját is.
Zs. Nagy Sándor képviselő: 8 m 70 cm széles területet szeretne megvásárolni a vevő, egy
kocsibejárónak elegendő lenne 3 méter széles terület is. Esetleg tehetnének javaslatot egy kisebb
terület eladására.
Koncz Imre polgármester: Amennyiben a beérkezett vevői szándék elutasításra kerül, lehet, hogy
érkezik egy másik javaslat, de jelenleg az előttük lévő vevői szándékról kell dönteniük.
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az ingatlan telekhatár-rendezést az
előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és 6 ellenszavazattal nem támogatja az ingatlan telekhatár-rendezést.
Hetedik napirend
Tűzifa igénylési pályázati lehetőségről
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület egyik bizottsága sem tárgyalta. Pályázati
lehetőség jelent meg tűzifa igényléssel kapcsolatban maximum 3.000.000 Ft vagy maximum 120 m3
mennyiségben. A pályázat benyújtásának feltétele a Képviselő-testületi határozat. A fát tartalmazza
a pályázat, a szállítás és a rakodás költségei az Önkormányzatot terhelik.
Dr. Blága János jegyző: Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság által lefoglalt fáról van szó, a legközelebbi
távolság Szarvas, de több helyszín is fel van sorolva.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a tűzifa igénylési
pályázat benyújtását támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatja a tűzifa igénylési pályázat benyújtását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (II.13.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.
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§ (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati
felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és
vagyonkezelésében lévő legfeljebb 120 m3 mennyiségű tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a .) pontjában meghatározott szociális alapellátási,
települési támogatás nyújtására vonatkozó feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni
és szociális célra kívánja felhasználni.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető
forgalomba és nem értékesíthető. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Koncz Imre polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek, megkérdezi, hogy valakinek
van-e további kérdése, bejelentése?
Dr. Sánta Tibor képviselő: Jelzi, hogy a mai nap folyamán kapták meg az önkormányzati költségvetés
végleges táblázatát és úgy gondolja, hogy aki dolgozott, nem volt ideje átnézni. Kéri, hogy a jövőre
nézve a költségvetések tárgyalásához kapcsolódó bizottsági üléseket korábban tartsák, hogy legyen
idő átdolgozni a táblázatokat a javaslatok szerint. Valamint akinek szüksége van rá, kapjon részletes
magyarázatot, felvilágosítást a pénzügyi csoportvezetőtől, hogy jobban átlássa.
Koncz Imre polgármester: A költségvetés tekintetében arról már megállapodtak, hogy a tárgyalását
előrébb fogják hozni, várhatóan a szeptemberi vagy októberi bizottsági ülésekre, majd februárban
kerül véglegesen a Képviselő-testület elé. A sarokszámok a korábban kiküldött táblázathoz képest
nem változtak, más lebontásban szerepelnek a táblázatok.
Dr. Blága János jegyző: Az előző Képviselő-testületi üléshez képest két hét állt rendelkezésre a
módosító javaslatok átvezetésére. A bevétel-kiadás táblázatok már akkor kiküldésre kerültek. Annál
többet nem tartalmaz egyik táblázat sem, a sarokszámok és az azon belüli arányok sem változtak attól
függően, hogy milyen táblázatban szerepel. Az Államháztartási törvény alapján kötelező több féle
felosztásban is szerepeltetni. Reméli, hogy idén év végén már érdemben tudnak foglalkozni a jövő
évi költségvetéssel.
Patai Tamás képviselő: Érdeklődik, hogy van-e arra lehetőség, hogy ha több bizottságot érintő
előterjesztések kerülnek tárgyalásra, a bizottságok közös ülést tartsanak, hogy az előterjesztőnek is
csak egyszer kelljen megjelennie?
Dr. Blága János jegyző: Az SZMSZ szerint van rá lehetőség, hogy a bizottságok együttes ülést
tartsanak. Ugyan úgy több jegyzőkönyv készül a bizottságok saját szemszögéből. A Szociális és
Humánügyek Bizottság részére már javasolta, hogy üljenek be a bizottságok egymás üléseire, hiszen
azok nyilvánosak. A bizottságok megfelelő szakértelemmel rendelkeznek az adott területen.
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Amennyiben ez összefügg, akkor 1-1 napirendet össze lehet vonni, ezért előzetesen meg fogják
vizsgálni, hogy mennyire fedik át egymást a napirendek.
Koncz Imre polgármester: Van lehetőség együttes ülésre, azonban amit nem tárgyal mindkét
bizottság, azt a másiknak végig kell hallgatnia. A Bizottságoknak kell eldöntenie, hogy szeretnék-e
összevonva tartani az üléseiket.
Dr. Blága János jegyző: A továbbiakban kedden ki fognak küldeni a bizottsági elnököknek egy
napirend tervezetet és az alapján tudnak egyeztetni a bizottság tagjai, hogy együttes ülést kívánnak-e
tartani. Visszajelzés után ennek megfelelően tudják kiküldeni a bizottsági ülések időpontjait.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Az ülést 16 óra 45
perckor bezárja.
K. m. f.
Koncz Imre
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

