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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2013. december 12-én Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere Katalin képviselő, Koncz Imre
képviselő, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Szabó László képviselő, Várkonyiné
Csáforda Éva képviselő, Vida Imre képviselő
Hiányzik: Suchné Szabó Edit képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: dr. Makai Sándor jegyző
Napirendekhez meghívottak: Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi
osztályvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, dr. Szabó Tamás ügyvéd, mint szakértő.
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy jelen van 8 fő
képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő asszony hiányzik. Az ülés határozatképest, a mai
rendkívüli ülést megnyitja.
Elmondja, hogy várhatóan más szempontból is rendkívüli lesz a mai ülés, mivel Koncz Imre
képviselő úr javasolta, hogy a jövő hétre tervezett ülés napirendjeit, amit nem lehet halasztani,
most tárgyalja meg a képviselő-testület, mivel az előterjesztések már elkészültek, át tudja
tekinteni a képviselő-testület. A következő napirendekkel egészülne ki a meghívóban szereplő
napirendi javaslat: - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítása, az önkormányzat
képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadása, a szociális tűzifajuttatás és az
önkormányzati segéllyel kapcsolatban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítása, valamint bejelentésként Tőkés Miklós kérelme, aki a
fürdőtől szeretne vizet átvenni díjazás ellenében és a melegvizet fűtésre felhasználni. Majd
zárt ülésen tárgyalnák meg a napközi konyha üzemeltetőjének a kiválasztásáról szóló
napirendet. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek véleménye, vagy más
javaslata?
Mivel nincs, aki elfogadja, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendeken túl az
ismertetett napirendek is megtárgyalásra kerüljenek, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendre tett javaslatot elfogadta és meghozza
az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 12-ei
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
2./ Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
4./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
5./ Szociális tűzifajuttatás és az önkormányzati segély 2014-ben: a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
6./ Bejelentések
- Tőkés Miklós Füzesgyarmat, Mátyás utca 21. sz. alatti lakos kérelme
- Lovas Barátok Egyesületének kezességvállalási ügye
Napirendek tárgyalása
Első napirend: Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Az előző testületi ülésen elhangzottak alapján tett javaslatot
a 2014. évi költségvetési koncepció módosítására úgy, hogy forintosítva lett a bevételi és
kiadási oldal. A térfigyelő kamera nem szerepel konkrétan a koncepcióban, de jövőre, ha nem
nyer a pályázat mindenképpen meg kellene valósítani. A szociális épület gépészeti költségeire
beadott pályázat hétvégén derül ki, hogy nyer-e, ha nem, akkor erre is kell biztosítani,
valamint a polgármesteri hivatal homlokzatát is fel kell újítani saját erőből a rendelkezésre
álló anyagiak függvényében. Az utak felújítás a szennyvízre még kapott pénzből valósulhat
meg.
Koncz Imre képviselő: Az iskolára nem lesz pályázat?
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Bere Károly polgármester: Fűtéskorszerűsítésre várható, de nincs konkrét
információja. A megye 28 milliárd forintot fog kapni a KEOP program kapcsán uniós
támogatásból, a kistérség várhatóan 3 milliárd forintot fog kapni, így Füzesgyarmat várhatóan
60-70 millió forintban részesülhet, amit fejlesztésre lehet fordítani. Jövőre majd dönteni kell
róla, hogy mire fordítja konkrétan az önkormányzat. Ezen felül még a nagy pályázatok
megmaradnak.
Ibrányi Éva alpolgármester: Úgy tudja hogy 2014-ben bölcsőde fejlesztésre lesz
pályázati kiírás. Mivel 24 fős a bölcsődei férőhely, bővíteni kellene, mivel több szülő jelezte,
hogy nem vették fel a kisgyermekét, nem tud visszamenni dolgozni. Az épületben van még
egy csoportszoba, ahol el lehetne helyezni a bölcsődés korú gyermekeket. Amíg nincs
bővítés, addig azokat a gyerekeket kellene előnyben részesíteni, akinek az édesanyja dolgozni
akar menni. Most legalább 10 olyan gyerek van, akinek otthon van az édesanyja. Az óvodába
nem tudják felvenni a két és féléves gyerekeket, mert nem szobatiszták.
Bere Károly polgármester: 2015. január 1-től felsőfokú végzettség kell a bölcsődei
vezetőnek is, ezért a bölcsőde vezetője javasolta, hogy vonják össze az óvodával.
Ibrányi Éva alpolgármester: Két külön szakmáról van szó, nem tudja elképzelni. Az
óvodavezető erre nincs kiképezve.
Koncz Imre képviselő: Az óvónőknek nem kellene a bölcsődés gyerekekkel
foglalkozni, csak egy intézményként működnének.
Bere Károly polgármester: Ha igény van rá, akkor érdemes lenne a harmadik csoportot
működtetni, mivel állami normatívát lehet rá igényelni.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Valakit be kell iskolázni, hogy mire Kiripóczkiné
nyugdíjba megy, legyen megfelelő végzettségű vezető.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: 494 ezer forint egy bölcsődés normatívája és
az önkormányzatnak a duplájába kerül a fenntartása, ezt is figyelembe kell venni.
Ibrányi Éva alpolgármester: Ezért kérdezte, hogy nem lehet-e pályázni?
Vida Imre képviselő: Az óvodánál milyen a finanszírozás? Jobb, vagy rosszabb?
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az óvodai nevelőkre, kisegítőkre és
működésre adnak támogatást. 2013-ban is jobb volt a támogatás és 2014-től még jobb lesz.. A
bölcsőde az önkormányzatnál szerepel szakfeladatként, ha az óvodához tartozna annyi
változás lenne, hogy nem az önkormányzatnál, hanem a Lurkófalva Óvodánál szerepelne, de a
gyerekek körülményeiben semmi nem változna.
Ibrányi Éva alpolgármester: De az óvodában nincs olyan végzettségű, ami a
bölcsődében kellene.
Dr. Makai Sándor jegyző: Integrált intézmény esetében jó lenne az óvodavezető
végzettsége, de neki nem egészségügyi főiskolája van. Most úgy lehetne megoldani gyorsan a
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gyerekek elhelyezését, ha azokat a gyerekeket látná el a bölcsőde, akinek az édesanyja
dolgozik.
Koncz Imre képviselő: Nem biztos, hogy ez jó megoldás, mert ha csak vissza akar
menni dolgozni, akkor ismét kevés lesz a hely. Meg kell nyitni a harmadik szobát.
Dr. Makai Sándor jegyző: Az a baj, hogy nagyon nagy többletköltséggel jár, illetve
engedélyeztetni kell, ami időbe kerül.
Koncz Imre képviselő: Ha 5 gyerekről van szó, akkor ez évi 2 millió forint.
Bere Károly polgármester: A létszámot is bővíteni kell 2 fővel.
Ibrányi Éva alpolgármester: Az a baj, hogy ha átkerül a bölcsődés korú gyermek, az
óvoda nem kap rá normatívát.
Szabó László képviselő: Úgy gondolja, hogy a bölcsőde bővítését nem tudja az
önkormányzat elkerülni.
Bere Károly polgármester: Elfogadja, hogy a jövő évi költségvetési koncepcióba
kerüljön bele, hogy a bölcsődei férőhely bővítéséről gondoskodni kell.
Koncz Imre képviselő: Az előterjesztett koncepcióra visszatérve a szövegben az
szerepel, hogy a 2013. évi tervnek a 95 %-ára kell beállítani a 2014. évet. Úgy gondolja, hogy
a várható van beállítva a dologi kiadásokra a 151 millió, mert nem 95 %-a a 119 millió.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A gazdasági társaságnál jelezte, hogy átadott
pénzeszközben kell átadni, ami most 17 millió forint az önkormányzatnál jelenik meg, mint
dologi kiadás. 2013-ban a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nek lettek a
feladatok átadva és még az önkormányzat is fogadott 17.7 millió forint értékű számlát és a
következő évben az átadott pénzeszközben a gazdasági társaság fogja fizetni.
Koncz Imre képviselő: A 151 millió a 2013. évi terv? Ettől a várható nyilván több
lesz.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Igen. A szöveges beszámolóban szerepel,
hogy a 2013. évi eredeti előirányzatot és a 2014. évi eredeti előirányzatot állította szembe
egymással. Ha lesz növekmény, akkor még lehet változtatni a költségvetés tervezésekor.
Vida Imre képviselő: Az óvodánál van még 8 csoport?
Ibrányi Éva alpolgármester: 7 csoport van az óvodában, 141-142 fővel.
Vida Imre képviselő: A dolgozók közül át lehetne tenni az új bölcsődei csoportba, ha
kevesebb a gyerek.
Ibrányi Éva alpolgármester: Nincs plusz dolgozó, mert nyugdíjazás volt, illetve
TÁMOP-os dolgozókat alkalmaznak.
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Vida Imre képviselő: A temető területének a bővítéséről szó volt egy korábbi ülésen, a
terület alapú támogatást nem lehet még megkérni?
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: 2014-től lehetne, nem az adott évit szokták
figyelembe venni, hanem a tervezési évet.
Vida Imre képviselő: Nem lehetne még idén?
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Már biztos felmérték az adatokat, nem az
önkormányzatnak kellett az adatokat szolgáltatni.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs több kérdés, hozzászólás kéri, hogy aki azzal a
módosító javaslattal együtt, hogy a bölcsődei férőhely bővítéséről gondoskodni kell, 757.276
ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja az előterjesztésben szereplő 2014.
évre vonatkozó koncepciót, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosítással együtt az előterjesztett 2014. évi
koncepciót elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2014.
évre vonatkozó koncepciójának főösszegét 757.276 ezer forint bevételi és kiadási
főösszegben határozza meg.
A 2014. évi költségvetés-készítésének további munkálataira vonatkozó koncepcióját a
60/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatban foglaltakon túl az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozására
rendeletet nem alkot, a költségvetés elfogadásáig a 2013. éves módosított kiadási
előirányzat 1/12 része:
- január hónapban 100 %-ban,
- február hónapban 50 %-ban használható fel.
2.)
A dologi kiadások tervezésénél elvárás a szakmai szükségesség alátámasztása,
a minőség megőrzése mellett a legkisebb költség felvállalására kell törekedni.
A bevételek előző évi mértékének jelentős csökkenése miatt csak 2013. évi eredeti
előirányzat 90,5 %-a tervezhető.
3.)

A bölcsődei férőhely bővítése kerüljön betervezésre a 2014. évi költségvetésbe.

4.)
Követelmény mind a tervezésnél, mind az évközi alkalmazások során a
közfeladat ellátás szakmai és gazdasági követelményrendszere kettősségének
érvényesítése, a célszerű és takarékos gazdálkodás.
Határidő: a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45.
nap.
Felelős: Bere Károly polgármester
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Második napirend
Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: 2014. szeptember 31-ig javasolja meghosszabbítani az
önkormányzat folyószámlahitel szerződését.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A helyi adók ¼-éig igényelhető és ez közel
80 millió forint, a pénzintézet végez minősítést és ezután derül ki a pontos összeg. Amíg az
első féléves adók nem érkeznek be, addig segítené a gazdálkodást.
Bere Károly polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kéri, hogy aki elfogadja a
határozati javaslatot a 2014. évi folyószámlahitel igénybevételéről, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
elfogadta a 2014. évi folyószámlahitel
igénybevételéről szóló határozati javaslatot és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2014. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP
Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - mint számlavezető
intézettől - 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe. A
folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. szeptember 30.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve
az Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett,
vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki,
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az
állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP
Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú
törvényjavaslathoz az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatban elfogadott
módosító indítvány alapján, a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
2013. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP
Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint számlavezető
intézettől – 8.877.534.-forint összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 31.
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3.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2013. december 20-án fennálló folyószámla hitel állományát kéri 2014.
december 31-ig az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai
Igazgatóságától – mint számlavezető intézettől – hogy alakítsa át működési
hitellé.
Az Önkormányzat a hitelállomány összegét a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről
szóló
törvényben
elfogadásra
kerülő
önkormányzati
adósságkonszolidáció során kívánja rendezni. Amennyiben erre az elfogadott, jelenleg
zárószavazás előtt álló költségvetési törvény nem ad lehetőséget, az önkormányzat
kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál számlát nem
vezet. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó
bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás
törlesztésére fordítja, amennyiben az adósság az adósságkonszolidáció során nem kerül
átvállalásra.
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Bere Károly polgármester

Harmadik napirend:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Az önkormányzat sikeresen pályázott, így 20 millió
forintot kap az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló keretből. Átadja a
szót Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezetőnek.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: 37 millió forintot igényelt és 20 millió
forintot kapott az önkormányzat. A szociális kiadások pótlására, tűzifa vásárlásra jogosító
szociális utalványok fedezetére 6 millió forintot, a Városgazdálkodási és
Intézményüzemeltetési Kft. működési költségeire 7.2 millió forintot, hogy a kft. ne
veszteséggel zárjon. A vízmű vagyon bérleti díját az Alföldvíz Kft. csak jövőre fogja
kifizetni. 6.8 millió forintot az iparűzési adóból már át kellett csoportosítani emiatt,ezt az
összeget is pótolják a most megkapott 20 millióból. Az iparűzési adóból teljesítik így azokat a
kiadásokat, amik a módosított előirányzaton felül jelentkeznek. A másik része a módosításnak
a víziközmű társulástól érkező pénzek fogadása, felhasználása. 56.5 millió került át az
önkormányzat számlájára a szennyvíz pályázatba be nem illeszthető kiadások
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finanszírozására. 14.7 millió forint tartozása volt a társulásnak az önkormányzat felé, továbbá
41.8 millió forintot átvett pénzeszközként építenek még be a költségvetésbe. Ebből 24.5
millió forintot vissza kellett fizetni november 30-án a BM önerő alapra, a szennyvíz
beruházásra felvett támogatást megelőlegező hitel miatt. A támogatásintenzitás
növekményéből szerették volna eredetileg visszafizetni, de ez még nem érkezett meg. A 24.5
milliót leemelték az önkormányzat számlájáról, ezért muszáj volt ebből az összegből
biztosítani. A magyar – román pályázatra sem kapta még meg az önkormányzat a
finanszírozást, vélhetően 2014. elején érkezik meg, de a kiadások fedezetét biztosítani kell,
hogy ne legyen forráshiányos az önkormányzat. A 41.8 millió visszakerül a szennyvíz
pályázatba be nem illeszthető beruházások fedezetére, utak, járdák felújítására, amik
károsodtak a szennyvízberuházás miatt. Az előirányzat-módosítás harmadik része a
támogatások visszaigénylése.
Koncz Imre képviselő: Mire fordítja az önkormányzat a 6.8 millió forintot? Be lett
tervezve, nem érkezett meg…
Bere Károly polgármester: Helyette van az ÖNHIKI.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az a bevétel valamilyen kiadásnak a fedezete
volt.
Koncz Imre képviselő: Elfogadja a választ.
Bere Károly polgármester: A vízközműtől is bejött a pénz, el lett költve, de vissza fog
jönni a támogatásokból. A jövő évi költségvetésben fog látszani. Az ÁFA 17 millió volt, ami
a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik, illetve a 24 millió, amit most emeltek le az
önkormányzat számlájáról.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: A szociális város rehabilitációs pályázatra
nem fog megérkezni a 17 millió forint, viszont az EFI iroda lehívott 17 millió forint előleget.
Bere Károly polgármester: Az a lényege a rendeletmódosításnak.
Koncz Imre képviselő: A 6 millió forintból csak fa lesz véve?
Bere Károly polgármester: Azzal az indokkal kérték az ÖNHIKI-s támogatást, hogy
20 millió forinttal lecsökkent a szociális kiadásokra fordítható összeg ebben az évben. Viszont
tűzifa támogatásra nem lehetett pályázni csak az 5 ezer fő alatti településeknek. Illetve a
településüzemeltetés többletkiadásai miatt.
Koncz Imre képviselő: Mikor lesz a 6 millió forint kiosztva?
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Megmarad pénzmaradványnak.
Bere Károly polgármester: Jövőre lesz elköltve, de a szociális rendelet módosításakor
részletesen beszélnek róla, hogy nem tűzifa, hanem utalvány formájában javasolja a
támogatást a rászorulóknak. Van-e kérdés, vélemény? Mivel nincs, kéri, hogy aki az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a
következők lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését

1 982 686 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
2. § (2) A 2013. évi b e v é t e l e k é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:
BEVÉTELEK
1. Egyéb saját működési bevétel
2. ÁFA bevételek,-visszatérülések
3. Műk.c.hozam- és kamatbevételek
I.
Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/
1. - építményadó
2. - idegenforgalmi adó
3. - iparűzési adó/állandó jell.
4. - iparűzési adó/ideiglenes jell.
5. - talajterhelési díj
II.
Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:
III. Adópótlék,adóbírság, ig. szolg. díj
1. Gépjárműadó
IV. Átengedett központi adók /1./ össz.:
V.
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen
VI. Működési c.önkormányzat költségvetési támogatása
1. Kölcsön visszatérülése háztartásoktól
VII. Kölcsön visszatérülése összesen:
1. Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől

43 264
39 083
90
82 437
40 000
1 500
261 592
0
4 100
307 192
1 500
11 983
11 983
0
320 675
377 434
15 308
15 308
25 086
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2.
3.
4.
5.
6.
VIII.

IX.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X.
1.
2.
XI.
1.
2.
XII.
1.
2.
XIII.
1.
2.
XIV.
1.
2.
XV.

Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől
Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.
Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől
Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:
Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:
Intézményfinanszírozás:
Felhalmozási áfa visszatérülése
Ingatlan (telek) értékesítése
Termőföld értékesítése
Járművek értékesítése
Egyéb felhalmozási bevétel
Osztalék és hozambevételek
Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:
Központosított felh.c.támogatások
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről
Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:
Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől
Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból
Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:
Felhalmozási bevételek összesen:
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:
Hitel
Likvid hitel
Hitelek összesen/1-2-ig/

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XV.-ig)

16 800
12 000
14 498
207 250
12 908
288 542
1 084 396

326 737
0
34 225
0
0
4 000
0
38 225
79 255
0
79 255
56 510
0
56 510
8 342
337 274
345 616
519 606
15 831
13 633
29 464
22 483
0
22 483

1 982 686

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

1.
2.

1.
2.
3.

Felhasználás szerint:
Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)
Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:
Forrás szerint
Saját bevétel
Állami forrás
Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök

1 449 447
533 239
1 982 686

778 574
468 672
690 668
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Kölcsön visszatérülés
Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

4.
5.

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
IV.
V.

1.
2.
3.

Megnevezés
KIADÁSOK
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Társadalom- és szociálpol.juttatás
Ellátottak juttatásai
Működési célú támogatásért. kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
Működési célú tartalékok
Működési kiadások /1-9-ig/ összesen:
Intézményfinanszírozás:
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások + ÁFA
Beruházási kiadások + ÁFA
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú tartalékok
Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
Befektetési kiadások
Felhalmozási kiadások /1-6-ig/ összesen:
Tartalékok
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Tartalékok /1-2-ig/ összesen:
Hitel
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V.-ig/
KIADÁSOK MEGOSZLÁSA
Felhasználás szerint:
Működési célra
Felhalmozási célra
Tartalékok
Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

15 308
29 464
1 982 686
Módosított
előirányzat

391 261
83 808
289 593
150 706
0
12 616
153 317
11 530
5 002
1 097 833
326 737
47 749
408 024
4 642
1 412
500
1 105
463 432
0
0
0
94 684
1 982 686

1 419 568
556 704
6 414
1 982 686

2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások
2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2013. december 13. napján lép hatályba.
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Füzesgyarmat, 2013. december 12.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Negyedik napirend
Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Mivel jövőre választások lesznek, októberig szól a
munkatervre a javaslat. Azt tartaná a legjobbnak, ha február 6-án lenne először testületi ülés
és előtte a gazdálkodási bizottság többször is megtárgyalná a költségvetést. Januárban még
nem állnak rendelkezésre a számadatok. Február 15-ig kell elfogadni a költségvetési
rendeletet. A választások miatt várhatóan nem lesz felsőbb szintről sem olyan intézkedés, ami
miatt döntést kellene hozni a képviselő-testületnek, ezért valószínű kevesebb ülést kell tartani.
Előreláthatólag az országgyűlési képviselőválasztás április 6-án lesz, a kampány február 16-án
kezdődik. A februári ülésen választaná meg a képviselő-testület a füzesgyarmati
szavazókörökben közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjait, Augusztusban is lenne egy
ülés, illetve október 28-án lenne az utolsó ülése a képviselő-testületnek. A június még
bizonytalan, nem lehet előre látni, hogy kell-e döntést hozni. Az eddigi évek gyakorlata azt
bizonyítja, hogy a munkatervben szereplő napirendek mellett mindig volt, amit meg kellett
tárgyalni és döntést hozni a képviselő-testületnek, illetve rendkívüli testületi ülésre is sor
kerülhet. Évi 6 ülés a kötelező, az biztos meglesz. Az írásos felhívásra a képviselő-testület
tagjaitól nem érkezett be a munkatervre javaslat, van-e szóban valakinek javaslata? Mivel
nincs javaslat, kéri, hogy aki elfogadja a képviselő-testület 2014. évi munkatervére szóló
javaslatot kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendre tett javaslatot elfogadta és meghozza
az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét az
alábbiak szerint fogadta el:
Az Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi
MUNKATERVE
JANUÁR 21. vagy 28.
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetének tárgyalása
A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalja
FEBRUÁR 6. vagy 20.
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1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. A füzesgyarmati önkormányzati gazdasági társaságok üzleti terveinek megtárgyalása
Előadó: ügyvezetők
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
4. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Bere Károly polgármester
5. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Makai Sándor jegyző
MÁRCIUS 15.
Koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére.
ÁPRILIS 24.
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
3. A 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
4. A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása
Előadó: Bere Károly polgármester
5. A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás összeállítása
Előadó: Bere Károly polgármester
MÁJUS 29.
Közmeghallgatás
1. A megválasztott országgyűlési képviselő bemutatása
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Bere Károly polgármester,
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3. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
Előadó: dr. Makai Sándor
4. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról
Előadó: intézményvezető
Ünnepi ülés augusztus 20-a alkalmából
AUGUSZTUS 28.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Bere Károly polgármester
2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
3. A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
OKTÓBER
Alakuló ülés
Előterjesztések leadásának ideje: ülés előtt 2 héttel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bere Károly polgármester
Ötödik napirend
Szociális tűzifajuttatás és az önkormányzati segély 2014-ben: a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester

Bere Károly polgármester: Azért javasolja a tűzifajuttatást utalvány formájában
adni, mivel akkor nem kell a beszerzési eljárást lebonyolítani, illetve nem terheli az
önkormányzatot a kiszállítás költsége. Eddig már kb. 10 éve minden évben tudott az
önkormányzat olyan területet biztosítani, ahonnan lehetett tűzifát kivágni és azt adta a
rászorulóknak, ezt a közmunkások vágták ki, de annak 1-1.5 millió forint költsége
volt, illetve a kivágott fákat pótolni is kell. Tavaly nagy mennyiségű tűzifát tudtak
osztani a rászorulóknak az elnyert pályázat miatt, de most nincs ilyen lehetőség.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Eddig a Szociális és Egészségügyi
Bizottság állapította meg, hogy ki kaphat szociális rászorultság alapján tűzifát. Marad
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a hatáskör? Ebből volt probléma, hogy polgármester úrhoz is mentek a lakosok, hogy
tűzifát akarnak kivágni.
Bere Károly polgármester: Igen, a bizottság állapítja meg továbbra is, de
rendkívüli esetben adhat. Ez a kiosztott fa kb. 10 %-át jelentette.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Meg kellene határozni a százalékot.
Bere Károly polgármester: Nem fogadott be kérelmeket, csak rendkívüli
esetben kaptak a kérelmezők tűzifát.
Koncz Imre képviselő: A 6 millió forintot tűzifajuttatásra fordítja az
önkormányzat? 150 lakás teljes fűtését kifutja.
Bere Károly polgármester: Két éve közel 15 millió forint lett erre a célra
fordítva, tavaly pedig kb. 6 millió forint. Nem olyan sok, mert kb. 300 rászoruló család
van. Azt javasolja, hogy 10 mázsát adjanak egy családnak, ami kb. 24 ezer forint.
Képviselő úr hogy számolta?
Koncz Imre képviselő: 40 ezerrel osztotta a 6 milliót, így jött ki a 150 lakás.
Bere Károly polgármester: 300-400 családra gondolt.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke: Amikor ezer m3 fát kapott az önkormányzat, akkor volt többre
lehetőség, tavaly már csak 5 mázsát kaptak a családok.
Koncz Imre képviselő: Soknak tartja a 6 milliót csak tűzifára.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Csak fára lehet majd használni? Gázra
nem?
Bere Károly polgármester: Csak fára, a gázra a lakásfenntartási támogatást lehet
kérni. Ha 24 ezer forinttal számolnak, akkor az 250 család és biztos lesz ennyi igénylő,
maximum 300 család lesz.
Szabó László képviselő, szociális bizottsági tag: Kb. 600 fő kapott támogatást
korábban.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A héten nagyon sokan keresték
meg tűzifa ügyben, aki eddig is kapott már, érdeklődnek, hogy ezután is fognak kapni?
Bere Károly polgármester: Soknak tűnik a 6 millió, pedig nem olyan sok.
Megkérdezi jegyző urat, hogy Csökmő önkormányzata mennyit kapott?
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Dr. Makai Sándor jegyző: 5.700 ezer forintot kapott a csökmői önkormányzat
és még saját erőként hozzátett kb. másfél millió forintot.
Bere Károly polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kéri,
hogy aki az elhangzottak alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal –
tartózkodás nélkül – a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az alábbiak
szerint elfogadta:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg:
1. §
(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: R.) Átmeneti segélyre vonatkozó 20-25. §-a helyébe a következők
lépnek:
„20. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati segélyben részesítheti azokat a személyeket, akik
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, ha önmaguk, illetve
családjuk megélhetéséről más módon gondoskodni nem tudnak.
(2) Támogathatók továbbá azok is, akik az alkalmanként jelentkező többletkiadásaik miatt
anyagi segítségre szorulnak. A kérelmekben fel kell tüntetni a benyújtás indokául szolgáló
körülményeket.
(3) Nem támogatható az a család, amelynél az egy főre eső havi nettó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül
élők esetében annak kétszeresét,
(4) Az átmeneti segély megállapítására átruházott hatáskörben a Szociális és
Egészségügyi Bizottság jogosult.”
(2) A R. Szociális tűzifajuttatásra vonatkozó 25/C. § (1) bekezdése helyébe a következők
lépnek:
„(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa
biztosításához természetbeni juttatás vagy utalvány formájában, szociális célú támogatást
nyújthat.”
2. §
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(1) Ezen rendelet 2013. december 13-án lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2013. december 12.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Hatodik napirend
Bejelentések
- Tőkés Miklós Füzesgyarmat, Mátyás utca 21. sz. alatti lakos kérelme
Bere Károly polgármester: Megkereste Tőkés Miklós helyi vállalkozó, hogy a
fürdőnél a moteltől visszajövő melegvizet bevezethesse a tulajdonában lévő Kiskastély
Fogadóba fűtés céljára.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Mennyit fizetne érte?
Bere Károly polgármester: A képviselő-testületnek kell meghatározni.
Szabó László képviselő: Ki fogja technikailag kivitelezni? A kérelemben csak az van,
hogy kéri a vizet.
Bere Károly polgármester: Sári Jánossal egyeztettek a kivitelezésről és szerinte 10
perces munka.
Koncz Imre képviselő: Annak kell megnézni, aki ért hozzá. Biztos van keringető
szivattyú, ami átnyomja a panzión, ahhoz hogy átnyomja a Kiskastély Fogadóba lehet
szivattyút kell cserélni.
Bere Károly polgármester: A költségeket Tőkés Miklósnak kell állni, illetve havi díjat
kell megállapítani.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ki kellett volna dolgozni, hogy mit vállal,
mit kér.
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy vegyék le a napirendről, mert a részleteket nem
ismerik, így nem lehet dönteni. Kovács Márton készítsen egy előterjesztést, hogy milyen
költsége lenne a kivitelezésnek, mennyi hőt akar átvenni, Tőkés Miklós biztosítsa a
hőmennyiség mérőt és az önkormányzat nem a vizet adná el, hanem a hőt.
Bere Károly polgármester: Ha minden költséget vállal Tőkés Miklós és az utólag
meghatározott díjat elfogadja lehetne szerződést kötni vele. Megkérdezi a jelenlévő dr. Szabó
Tamás ügyvéd urat, hogy mi erről a jogi véleménye?
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Dr. Szabó Tamás ügyvéd: Két részből áll a dolog, műszaki beruházás és szolgáltatás.
A beruházási költségeket természetesen Tőkés Miklósnak kell állni, mivel az ő vagyona
gyarapszik vele, a szolgáltatásért pedig fizetnie kell. Nyilván azért szeretné ezt a fűtési módot,
hogy olcsóbban tudná biztosítani a panzióban a meleget, mint a jelenlegivel. Egy elvesző
energiát használna fel, amiért úgy gondolja, hogy egy méltányos összeget kellene
megállapítani. Azt meg lehet határozni már most, hogy mennyit kell neki fizetni a
hőmennyiség alapján.
Koncz Imre képviselő: Ezt most nem lehet meghatározni, mert nem lehet tudni, hogy
mennyi hőmennyiségre van szüksége.
Bere Katalin képviselő: Vízkészlet-használati díjat kell fizetni, ha nem gyógyászati
célra történik a víz felhasználása, akkor az alapérték többszörösét kell fizetni. Ezért erre
figyelni kell, hogy szabályosan legyen továbbadva a víz.
Bere Károly polgármester: Ez már hulladékvíz, ami a medencéből visszaforgatásra
kerül, gyógyászati célra ez már nem használható.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Szabálytalanul felhasznált vizet akar az
önkormányzat szerződésben szabálytalanul rögzíteni.
Bere Károly polgármester: Szerencsére a jogi szabályozás kezd átalakulni. A
visszasajtolás megszűnt. Esetleg az fordulhat elő, hogy a különbözetet meg kell fizetni a
vízkészlet-használati díjnál.
Bere Katalin képviselő: A Hotel Garának is adott át az önkormányzat gyógyvizet, a
gyógyászatnak. Ha Tőkés Miklós megkapja ezt a lehetőséget, akkor más is jöhet ilyen
kéréssel.
Bere Károly polgármester: Klinszkyék a gázmotorossal fognak megállapodni, már
elkezdték a beruházást.
Koncz Imre képviselő: Nincs értelme, hogy ne kapja meg a lehetőséget, mert az
önkormányzatnak ez bevételt jelentene. Csak azt kell tudni, hogy mennyire van szüksége.
Távhőszolgáltatónál lehet érdeklődni, hogy mennyibe kerül egy megajoule. A rendszert meg
kell vizsgálni hozzáértőnek, hogy alkalmas-e erre. Támogatni kell, mert pluszbevételt jelent,
egyébként meg kifolyik az árokba.
Bere Katalin képviselő: A nagy medencébe engedik, hogy ne fagyjon meg a
csempeburkolat és kockázata van, ha továbbadják ezt a vizet.
Dr. Szabó Tamás ügyvéd: Bele kell venni a szerződésbe, hogy Tőkés Miklós felel a
jogszerűségért, bármilyen büntetés, bírság származik belőle, azt ő vállalja megfizetni.
Koncz Imre képviselő: Egyébként nem a medencébe folyik ez a víz?
Bere Károly polgármester: A medencébe folyik, csak nyáron nem kell fűteni, ilyenkor
elfolyik a halastóba.
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Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzatnak kedvező, hogy a
halastó fogadja a hulladékvizet, mert a megsemmisítéséről nem kell gondoskodni.
Bere Károly polgármester: Véleménye szerint akkor lenne szabálytalan, ha a kútból
közvetlenül kijövő vizet használnák fel fűtésre, a hulladékvíz esetében nem szabálytalan.
Csák Zsolt műszaki csoport vezetője: Tudomása szerint a kútból közvetlenül a
motelbe megy a melegvíz, azzal biztosítják ott a fűtést. Úgy értetette, hogy Tőkés Miklós
onnan szeretné a vizet átvezetni hozzá.
Bere Károly polgármester: Nem azt akarja, hanem ami a medencébe megy
hulladékvíz, csak azt lehetne támogatni. Csak olyan szerződést kötnének meg, ami
jogszabályba nem ütközik.
Koncz Imre képviselő: Most arról lehetne dönteni, hogy elvileg támogatja az
önkormányzat, vagy nem, mivel nem áll rendelkezésre több információ. Meg kell nézni, hogy
kell-e szivattyút cserélni, mennyi többlet áramfogyasztással jár, mennyiért lehetne adni a hőt.
Bere Károly polgármester: Azt javasolja, hogy vegyék le napirendről, most ne
döntsenek.
Bere Katalin képviselő: A jövő heti karácsonyi ünnepségen még összejön a képviselőtestület, addigra nem készülhetne el a terv, hogy hogyan lehetne műszakilag megoldani?
Körültekintően kell végigvinni és az ismeretek birtokában kellene dönteni.
Koncz Imre képviselő: Véleménye szerint meg is kellene terveztetni, pl. záró
szerelvény nem lehet a rendszeren.
Szabó László képviselő: Csak hőcserélővel lehet megoldani.
Bere Károly polgármester: Készítenek egy tervezetet és ha elkészül jövő csütörtökön
beszélnek róla. Most nem bocsátja szavazásra.
Rátérnek a Lovas Barátok Egyesületének kezességvállalási ügyére. Az önkormányzat
korábban készfizető kezességet vállalt a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél a
30.452.599,-Ft összegű hitelükre a Lovas Centrum megépítése kapcsán. Mivel az egyesület
nem kapta meg még mindig a teljes összegű pályázati támogatást, ezért nem tudta
visszafizetni a hitelt. Így a kamat, illetve kezelési költséggel együtt 800.929,-Ft tartozásuk van
a takarékszövetkezetnél. Az egyesület azt szeretné, ha a jövő évi támogatásukat már most
megállapítaná a képviselő-testület és azt a takarékszövetkezetnek átutalná, így várhatóan az
önkormányzat kezességvállalását fel tudnák oldani. Július 1-jétől nem lehet jogszerűen
kezességet vállalni civil szervezetnek, de ez folyamatban lévő ügy, már a kezesség fent állt
július 1-jén. Javasolja, hogy az ez évi még át nem utalt 255.000,- Ft-ot utalja át az
önkormányzat, illetve 2014. évre állapítson meg 500.000,-Ft támogatást és azt is utalja át a
takarékszövetkezet számlájára.
Koncz Imre képviselő: A tavalyi évben adott 300.000,-Ft az előterjesztés szerint nem
lett a takarékszövetkezethez befizetve.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Honnan tudják, hogy lesz annyi pénz, hogy 500
ezer forinttal támogatni tudja az egyesületet az önkormányzat?
Szabó László képviselő: A civil szervezetek támogatásának van egy szabályzata, ami
alapján támogatás adható.
Bere Károly polgármester: Arra kell gondolni, hogy 1 millió forinttal támogat az
önkormányzat egy 30 milliós beruházást.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Nem kapták még meg a támogatás?
Bere Károly polgármester: Megkapták, csak a kamat addig növekedett és mivel az
önkormányzat a kamatra is kezességet vállalt, nem engedik ki az önkormányzatot a
kezességből.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A projektmenedzser nem tudta, hogy ilyen
probléma lehet.
Bere Károly polgármester: A Lovas Barátok Egyesület felelőssége, hogy nem adták
össze.
Bere Katalin képviselő: Ezek szerint amit jövőre kapnának 500 ezer forintot, azt
hitelintézeti kölcsön visszafizetésére fordíthatja, nem program megvalósítására.
Koncz Imre képviselő: Mivel törvénytelen a kezességvállalás, meg kell oldani
valamilyen módon. Ez a megoldás a legjobb.
Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Az a lehetőség is megvan, hogy ezt az
összeget biztosíthatja az önkormányzat az iparűzési adó feltöltésnek a terhére, akkor nem a
jövő évi civil támogatás terhére kell meghatározni. Azért kellene pozitív döntést hozni, hogy
megszabaduljon az önkormányzat a kezességvállalástól és a takarékszövetkezet így engedné
ki az önkormányzatot a kezességvállalásból, ha a vezetőség ott is így dönt.
Bere Károly polgármester: Van-e még más javaslat, vagy így elfogadható? Más
javaslat nincs, ezért kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot,
az önkormányzat kezességvállalásának megszüntetésére vonatkozóan, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, egyhangúlag –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az önkormányzat kezességvállalásának
megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadta és meghozza az alábbi
határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Lovas Barátok Egyesülete javára a 2013. évi civil szervezetek támogatása
jogcímen megítélt, ez ideig még ki nem fizetett: 255.000.-Ft összeget az
egyesületnek, mint adósnak az 51/2012/05. szám alatti kölcsöntartozásból
eredően a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet hitelező felé fennálló
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tartozásának csökkentése érdekében közvetlenül az 54000052-20276720 számú
hitelszámlára átutalja.
2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja továbbá,
hogy 2014. évben szintén támogatja a Lovas Barátok Egyesületét 500.000.-Ft
összegben, és a Lovas Barátok Egyesülete javára a 2014. évi civil szervezetek
támogatása jogcímen megítélendő 500.000.-Ft összeget az egyesületnek, mint
adósnak az 51/2012/05. szám alatti kölcsöntartozásból eredően a Szeghalom és
Vidéke Takarékszövetkezet hitelező felé fennálló tartozásának csökkentése
érdekében közvetlenül az 54000052-20276720 számú hitelszámlára átutalja.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a Lovas Barátok Egyesületétől a támogatási
összegeknek a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet javára történő
engedményezését szerezze be és továbbítsa a pénzintézet felé.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Ezzel a nyílt ülést bezárja és a képviselő-testület zárt ülésen
folytatja a munkát.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

