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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2020. szeptember 24-én 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 és Üdülési Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Nagy Csaba, könyvvizsgáló 
 
Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 
csoportvezető, Pardi-Papp Ágnes jegyzői referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata köztisztviselő 
 
 
Koncz Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, mindenki jelen van. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változás, hogy plusz 
előterjesztésként kerül megtárgyalásra Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel 
rendelkezésre tartásának hosszabbításáról döntés című napirendet. Kéri, hogy aki a napirendi 
pontokat 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. 
 
1. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
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2. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 
 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi állásáról, az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. sz. módosítása 

     Előadó: Koncz Imre polgármester 
 

4. Előterjesztés a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
jóváhagyásáról 
Előadó: Koncz Imre polgármester 

 
5. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról  
     Előadó: Koncz Imre polgármester 

 
6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
     Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
7. A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévre megállapított 

felvételi körzethatárának véleményezése 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 
8. Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatban 

Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
9. Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel rendelkezésre tartásának hosszabbításáról 

döntés 
Előadó: Koncz Imre polgármester 

 
Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 
Első napirend 

 
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Kovács Márton ügyvezető 

 
Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság. Átadja a szót Báló Sándor 
Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A beszámoló meghallgatása 
után azt a Bizottság egyhangúlag elfogadta, bár nem értenek minden részével egyet. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
 
Koncz Imre polgármester: A Kft. 50.000.000 Ft veszteséggel zárta a tavalyi évet, amiből a tényleges 
veszteség kb. 13.000.000 Ft, a többi az értékcsökkenésből, valamint a korábbi évek 
értékcsökkenéseiből tevődik össze. A Kastélypark Fürdő Kft.-vel valamit tenniük kell, de ez egy 
következő ülés témája lesz. 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020. (IX. 24.) határozata 

A Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló, a 
számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 403.222.- eFt 
Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -51.046.- eFt adózott eredménnyel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2019. évi beszámolóban foglaltakra tekintettel 
osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a számviteli 
törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.  
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Kovács Márton, ügyvezető 
 

Második napirend 
 
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető 
 
Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság. Átadja a szót Báló Sándor 
Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A beszámoló egyhangúlag 
elfogadásra került. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Koncz Imre polgármester: A Kft. a tavalyi évben 36.000.000 Ft veszteséggel zárt, amit zömmel az 
okozott, hogy az Önkormányzat nem teljesítette fizetési kötelezettségét a Kft. felé. Ebből adódott kb. 
30.000.000 Ft mínusz, melyet az idei évben kellene rendezniük. 
 
Dr. Sánta Tibor képviselő: Hogyan történhetett meg, hogy az Önkormányzat nem fizette ki a Kft-t? 
 
Koncz Imre polgármester: Sajnos az Önkormányzatnak sem volt a tavalyi évben pénze, de ez egy 
útépítési ügyletből származó pénz, melyet a Kft. megkapott, de jobb híján kénytelen volt elkölteni 
másra, így végül nem került a részükre kifizetésre. 
 
Turbucz Róbert ügyvezető: A megszavazott támogatás egy részét az Önkormányzat a tavalyi évben 
nem tudta átutalni. Az útépítést végző céggel nem sikerült megállapodniuk, hogy a teljesítésüket a 
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2020. évre számlázzak, így ebből adódott össze a veszteség, melyet ebben az évben kellene 
rendezniük. 
 
Koncz Imre polgármester: A Kft. idei üzleti tervében szerepel, hogy ezt az összeget vissza tudja 
fizetni. 
 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, 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. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020. (IX. 24.) határozata 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített 
beszámolót 446.685.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -35.918.- eFt adózott eredménnyel 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület mentesíti a Kft-t a 2019. évben megvalósított beruházások, felújítások értékén 
felül még fennmaradó 4.288.253.-Ft pótlólagos beruházás céltartalékba történő helyezésének 
kötelezettsége alól. 
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2019. évi beszámolóban foglaltakra tekintettel 
osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a számviteli 
törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 

Harmadik napirend 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi állásáról, az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. sz. módosítása 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta. Először 
átadja a szót Dr. Sánta Tibornak. 
 
Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság a megtárgyalást 
követően egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal. 
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Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Koncz Imre polgármester: 470.000.000 Ft-os tételről van szó, aminek a legnagyobb eleme, hogy a 
bölcsőde épületének bővítésére megkapták a támogatást. Az első féléves gazdálkodás a tervezettnek 
megfelelően alakult, talán még valamivel jobb is. A kieső mínuszok, ami a gépjárműadóból, valamint 
a strand és a Gyógyászat mínuszából tevődik össze, azt a kiadási oldalon tudták kompenzálni. 
Jelenleg július végéig állnak rendelkezésre teljes körűen az adatok, amiből úgy tűnik, hogy a tervet 
nagyobb részt tudják teljesíteni. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi állásáról szóló tájékoztatót és az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. sz. módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének I. félévi állásáról szóló tájékoztatót és az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének I. sz. módosítását. 
 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
9/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
(1) A 2020. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési 
célú támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  
 

Költségvetési bevételét 
 

494.814.144 Ft-tal 
 Költségvetési kiadását 

 
494.814.144 Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2020. évi 
 

módosított költségvetési bevételét 2.415.573.577 Ft-ban 
módosított költségvetési kiadását 2.415.573.577 Ft-ban 
a költségvetési egyenleg összegét  
-ebből működési   
            felhalmozási 

0 Ft-ban 
      0 Ft 
      0 Ft 

 

állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

1.500.829.941 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 
478.415.586 Ft Személyi juttatások 

    71.084.537 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
    586.367.718 Ft Dologi kiadások 

   35.016.571 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 
174.582.371 Ft Egyéb működési célú kiadások 

   0 Ft - ebből:  Törvényi előíráson alapuló befizetések 
0 Ft                    Előző évi elszámolásból származó befizetések     

     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 
     0 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 
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    16.981.056 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    0 Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    
   22.979.601 Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    0 Ft                    Árkiegészítések, támogatások 
        0 Ft                    Kamattámogatások 

         131.112.320 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 
              826.893.551 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

   375.642.833 Ft Beruházások  
450.150.718 Ft Felújítások 
     1.100.000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   0 Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     
   0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        0 Ft                     Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 
       0 Ft                     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
       0 Ft                     Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       800.000 Ft                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
       300.000 Ft                           Lakástámogatás 

0 Ft                           Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 
155.363.158 Ft Tartalék 

       87.850.085 Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 
 

2. § 
 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat költségvetési szerv bevételei elnyert és az első félév során 
kiutalásra került sikeres pályázatok, a közfoglalkoztatási programok, az önkormányzat előző évi 
normatíva elszámolásával, valamint a működési célú kiegészítő támogatásokkal kapcsolatos bevétel, 
készletértékesítés és eszközök, ingatlanok értékesítése miatt, illetve a költségvetési maradvány 
igénybevétele miatt nőnek 470.397.367 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását 
jelentette (közfoglalkoztatás, személyi jellegű kiadások, működési célú kiadások, a pályázatokkal 
kapcsolatos beruházások, felújítások, stb.). A dologi kiadások csökkentek, átcsoportosítások történtek 
főként a pályázatok előirányzatai miatt.  
(2) „Lurkófalva” Óvoda költségvetési szerv személyi juttatásainak és járulékainak, valamint a dologi 
kiadások előirányzatát összesen 6.046.017 Ft-tal felemeli és ugyanezzel az összeggel a maradvány 
igénybevételét, az egyéb működési bevételeket és az államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatásokat is megemeli. 
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott bevételeinek 2020. évi előirányzatát 
6.994.010 Ft-tal (maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások, működési bevételek) 
felemeli a kiadások azonos összegű növekedése mellett. 
(4) A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 8.431.056 Ft-tal 
(költségvetési maradvány igénybevétele, egyéb működési célú támogatások), kiadásai ugyanezen 
összeggel módosultak. 
(5) Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv bevételei nőnek 
3.546.057 Ft-tal, ami a kiadások ugyanilyen mértékű változását jelentette (dologi kiadások, személyi 
juttatások). 
 

3. § 
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A költségvetési rendelet részletes módosításait a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint 
állapítja meg.  
 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

.............................................. ......................................... 
Dr. Blága János 

jegyző 
Koncz Imre 
polgármester 

 
 

Negyedik napirend 
 
Előterjesztés a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
jóváhagyásáról 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság. Átadja a szót Báló Sándor 
Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztést. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Koncz Imre polgármester: A Társulásnak a mindenkori füzesgyarmati polgármester az elnöke, ezért 
arról döntöttek, hogy a székhelyet is át szeretnék helyezni ide. Eddig a megállapodás szerint 
Szeghalom volt a székhely, valamint a könyvelés egy része is ott zajlott. A székhellyel együtt minden 
tevékenységet is áttelepítenének. Ezt minden tag önkormányzat Képviselő-testületének el kell 
fogadnia.  
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020. (IX. 24.) határozata 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodásának  
jóváhagyása 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének, 
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban 
foglalt rendelkezéseinek megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási 
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti, annak egységes szerkezetű 
változatát jelen határozat második melléklete szerinti tartalommal 
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jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntését küldje meg a Társulás részére, 
továbbá felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
 

1. melléklet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

módosító okirat 
2020…… 

 
A Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint 
módosul:  
 
1. A társulási Megállapodás I. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„2. A Társulás székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.” 
 
2. A Társulási Megállapodás I. fejezet 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„8) A Társulás tagjai. azok székhelye és lakosságának száma: 2020. január 01-én: 25.976 fő 
 

Tagok Képviseli Székhely Lakosság 
száma/fő 

Bucsa Község 
Önkormányzata 

Kláricz János 
polgármester 

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 2137 

Csökmő Község 
Önkormányzata 

Nagy Tibor 
polgármester 

4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1875 

Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

Koncz Imre 
polgármester 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5635 

Kertészsziget 
Község 
Önkormányzata 

Csordás László 
polgármester 

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 366 

Körösújfalu Község 
Önkormányzata 

Szabó Csaba 
polgármester 

5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 421 

Szeghalom Város 
Önkormányzata 

Macsári József 
polgármester 

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 

8837 

Vésztő Város 
Önkormányzata 

Karakas Anikó 
polgármester 

5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 6705 

 
3. A Társulási Megállapodás VII. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése) 
Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) látja el 2 fő 
köztisztviselő részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.” 
 
4. A Társulási Megállapodás IX. fejezete 2. pont 6. alpont helyébe az alábbi szövegrész lép:  



 9 
 
„A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy akadályoztatása 
esetén az alelnök és a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Társulási Tanács által megbízott 
köztisztviselője gyakorolja. 
 
5. A Társulási Megállapodás X. fejezetének 1. mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.” 
 
6. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett szabályait jelen módosító okirat nem 
érinti.  
 
Füzesgyarmat, 2020. július 13. 

Koncz Imre 
elnök 
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   SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 

TÁRSULÁS 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény IV. fejezetében 
foglaltak alapján a Társulást alkotó települések társulást hoznak létre annak érdekében, hogy kistérség 
lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. Az 
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik 
célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. 
Testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek. 
 

I.  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Társulás neve: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás). 
 
2. A Társulás székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 
4)  A Társulás működési területe: A kistérséget alkotó 2.) pontban felsorolt települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
5)  A Társulás bélyegzője: „Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása” felirattal ellátott körbélyegző, 
középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
6)  Jogállása: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
7)  Képviseletre jogosult: A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. 
 
8) A Társulás tagjai. azok székhelye és lakosságának száma: 2019. január 01-én: 25.976 fő 
 

Tagok Képviseli Székhely Lakosság 
száma/fő 

Bucsa Község 
Önkormányzata 

Kláricz János 
polgármester 

5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 2137 

Csökmő Község 
Önkormányzata 

Nagy Tibor 
polgármester 

4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 1875 

Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 

Koncz Imre 
polgármester 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 5635 

Kertészsziget 
Község 
Önkormányzata 

Csordás László 
polgármester 

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. 366 

Körösújfalu Község 
Önkormányzata 

Szabó Csaba 
polgármester 

5536 Körösújfalu, Fő u. 14. 421 

Szeghalom Város 
Önkormányzata 

Macsári József 
polgármester 

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 

8837 

Vésztő Város 
Önkormányzata 

Karakas Anikó 
polgármester 

5530 Vésztő, Kossuth u. 62. 6705 
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II.  
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony 
és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és 
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
(hatásköreit):  

(1) területfejlesztés,  
a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,  
b) kistérségi pályázatok készítése,  
c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,  
d) turizmus fejlesztés  
e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.  
f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése 
 

(2) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt) 
a) szociális és gyermekjóléti  szakszolgáltatások 

 b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás 
 c) gyermekjóléti alapellátás 

 
   (3) egészségügyi feladatok 
 

- a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása  
 
   (4) szolgáltatás-szervezési feladtok,  
 

a) pályázatfigyelés 
b) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,  
c) kistérségi rendezvények megszervezése,  

 

A Társulás az II. fejezet (1) – (4) pontban meghatározott feladatellátása során  

- szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő,  
- programmenedzselő,  
- koordináló,  
- döntést hozó,  
- a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.  
 

III.  
 

TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 
 
1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 

 
- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami, külső és helyi forrásokat, 
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- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása 

és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba 
kell venni, 

- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az 
érdekeket össze kell hangolni, 

- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 
 

 
2) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 

 
- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 

szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 
- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 
- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok 

lebonyolításáról. 
 

3) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos 
működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 

 
4) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

 
- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  
- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása 

céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 
 

Ágazati feladatok 
 

1.Területfejlesztési feladatok 
 

A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok 
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit. Ennek keretében: 
 

1) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
 

2) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 

 
3) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 

 
4) A kistérségi programok figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett 

központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási 
kérelmekkel kapcsolatban. 

 
5) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei és a regionális szervezetekkel a 

saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására. 
 

6) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 
különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 
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7) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. 

 
8) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához. 
 

9) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező 
szervezeteknél. 

 
10) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 
 

11) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 
 

12) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 
 

2.Egészségügyi feladatok 
 
A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. A központi 
ügyelet székhelye: 5520 Szeghalom, Ady E. u 1/b. 
 

3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  
 
1) Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
feladatainak ellátását a Társulás intézménye útján látja el.  
 
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított intézményi, 
gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja a 
társult települések, közigazgatási területén az Intézmény Alapító okiratában foglalt szociális 
alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatásokat. 
 
3) Társulási Tanács minden év április 01-ig elfogadja és határozatában rögzíti, „a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok igénybevételét, valamint a 
fizetendő térítési díjakat. Az erről szóló rendeleti szabályozásra a Társulás az Szeghalom Város 
Önkormányzatát jelöli ki. 
 
4) A Társulás összehangolja a kistérségben a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátásokat 
valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 
 
5) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
 
6) A Társulás szociális és gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 
 
7) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 
szakemberei számára. 

 
4. Belső ellenőrzési feladat 

 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni az 
általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését. Melynek 
részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak jóváhagyásáról 
valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót. 
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IV.  

 
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

 
1.A tagsági jogviszony keletkezése 

 
1) Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. Társuláshoz való csatlakozási szándékról 
legalább hat hónappal korábban a képviselő testületnek minősített többséggel kell dönteni. 

 
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást alkotó tag önkormányzatok képviselő testületei 
minősített többséggel hozzájárultak Csökmő Község, társuláshoz történő csatlakozásához 2013. 
július 01-jei hatállyal.  

 
1. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 

kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön 
többlet finanszírozását érintő döntéseket. 

 
2. A tagsági jogviszony megszűnése 

1)A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó minősített többséggel 
hozott határozata megküldésével a naptári év utolsó napján kiléphet. A kilépésre vonatkozó 
határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás Elnökének írásban bejelenteni, 
aki azt a Társulás tagjaival haladéktalanul közli 
 
2)A Társulási tagság megszűnik, 

 
- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések 

képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozatukkal megerősítik 
- törvény erejénél fogva 
- jogerős bírósági döntés alapján 

 
 
3)Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag, vagy a fenntartásában működő intézmény 
visszatérítendő támogatásban részesült, és a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, illetve olyan 
támogatásban részesült, amelynek felhasználását magasabb jogszabály meghatározott időtartamhoz 
köt. 
 

3. A Társulás tagnyilvántartása 
 
1)A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 
megállapításának alapja is. 
 
2)A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 
 

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 
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4. A Társulás szervei 

 
1. Társulási tanács 
2. Elnök 
3. Alelnök 
4. Bizottság 
5. Jegyzői kollégium 
6. Társulás Intézménye 

a)   Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézmény  
 

5. Társulási Tanács 
 

A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő 
testületei által delegált tagok. Az önkormányzatok választási ciklusának idejére a Tanács saját tagjai 
sorából elnököt választ. Ha a Tanács tagja, a polgármester akadályoztatva van, a Tanácshoz külön 
megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár 
el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és 
kötelességeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egy időben 
történő akadályoztatása esetén az adott település képviselő-testülete határozza meg a helyettesítő 
személyét.  
 

6. Társulás Elnöke 

Az elnököt a Társulási Tanács alakuló ülésén, saját tagjai sorából, titkos szavazással, minősített 
többséggel, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok 
legalább 1/4-ének szavazata szükséges. Minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe 
utalt választáshoz. A minősített többséghez kettő együttes feltételnek kell teljesülnie. 

a) Legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-
át  

és 

b) Legalább annyi tag igen szavazat, ami eléri az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét  

 
 
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.  

 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 
meg. 
 

7. Társulás Alelnöke 
 
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából alelnököt 
vagy alelnököket választ. Az alelnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 
alelnökének megválasztásához a Társulási Tanács összes szavazata alapján számított minősített 
többség szükséges. 
 

8. Jegyzői Kollégium 
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1) A Jegyzői Kollégium a Társulás szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint 
a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.  
 
2) Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját a tagjai közül 
választott elnök irányítja. 
 
3) A Jegyzői Kollégium vezetője, illetve társult települések jegyzői tanácskozási joggal vesznek részt 
a Társulási Tanács ülésén.  
 

9. Pénzügyi Bizottság 
 
 
1) A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított szerve a Pénzügyi 
Bizottság. A Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagját a Társulási Tanács saját 
tagjaiból választja.  
 
2) A bizottság elnökére és két tagjára a Tanács bármely tagja írásban javaslatot tehet. A javasolt 
személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással kell 
rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság tagja csak az lehet, akit a Tanács minősített többségű 
szavazatát megszerzi. A választás titkos szavazással történik.  
 
3) A bizottság tagja nem lehet a Társulás elnöke. A Pénzügyi Bizottság elnöke, más a Társulás 
keretein belül működő állandó vagy eseti bizottság elnöke nem lehet.  
 

V.  
 

DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA 
 
1) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki a döntéseit a Társulási tanács ülésein hozza. 
A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen 
van. Minden Társulási Tanács tagot egy szavazat illet meg. A Tanács a döntéseit minősített 
többséggel hozza meg.  
 
2) Amennyiben valamelyik Társult tag önkormányzat egy adott projekt megvalósításában, vagy egy 
feladat ellátásában nem kíván vagy nem tud részt venni, abban az esetben a Társulás nem hozhat 
olyan döntést ami a részt nem vevő önkormányzatra kötelező erővel bírna. 
 
3) A Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához a társulást alkotó minden önkormányzat  
képviselő-testületének,  minősített többséggel meghozott döntése szükséges.  

 
VI. 

 
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE 

 
 Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 

1) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított 
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv. Ellátja a társult települések közigazgatási területén az intézmény Alapító 
okiratában foglalt szociális alap és szakosított szolgáltatásokat. 
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2) Az Intézmény alapítója és fenntartója Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. Intézmény 

vezetésért az irányítási joggal rendelkező intézményvezető a felelős, aki felett a munkáltatói 
jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 

 
3)  Székhelye: Szeghalom, Kossuth utca 18. 

 
4) Az Intézmény részletes feladatait, működésével megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket 

az Intézmény Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 

VII. 
 

TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADAT ELLÁTÁSA 
 
A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése) Szeghalom 
Város Polgármesteri Hivatal (5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) látja el 2 fő köztisztviselő 
részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza.  
 

VIII.   
 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI- ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

1. A Társulás tagjának jogai 
 

1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 
Társulás szervezetének kialakításában. 

 
2) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

 
3) Teljes joggal képviseli a tanács ülésein a saját önkormányzata érdekeit. 

 
4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

 
5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és 

információit. 
 

6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 

7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
 

8) A tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 

 
9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 

Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
 

10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 
belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 
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11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben, kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 

vélemény rögzítésére és képviseletére, 
 

12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
 

2. A társulás tagjainak kötelességei 
 

1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 
2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
4) A Társulás határozatainak végrehajtása. 
5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével való 

egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 
6) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 

információk továbbítása a Társuláshoz. 
 

8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

 
IX. 

 
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 

 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás saját vagyonnal rendelkezik, mely felett a vagyonkezelői 
jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő és a kezelésbe adott 
vagyonnal önállóan gazdálkodik. Kötelezettség vállalásra jogosult a Társulás Elnöke, mellyel 
kapcsolatos részletes szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza. Az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, amelyet a Társulási Tanács hagy 
jóvá. 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására szolgáló vagyon: 

 
    - éves kötelező befizetések, 

- átvett pénzeszközök, 
- pályázati források, ingó vagyontárgyak,  
- immateriális javak, melyek nagyságát éves 
  költségvetési zárszámadása tartalmazza. 

 
1. Pénzügyi alap 

 
1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap 

létrehozását határozzák el. 
 
2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás 

döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális 
vagyon. 

 
3) A közös pénzügyi alap elősegíti: 
 

- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb 
felhasználását,  
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- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését, 
- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb 

felhasználását. 
 
4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a tagsági 

időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács rendelkezése 
szerint: 

 
- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
- tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatást 

kaphassanak. 
 
5) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően 

felhasználni nem lehet. 
 
6) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése  

 
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:  
  - A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt követő 30. 
napon a Társulás, fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem teljesítő 
önkormányzatnak.  
  - A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési halasztást, 
részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással alátámasztva.  
-  A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, soron következő 
ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy 
elutasítására.  
- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás és a részletfizetés nem teljesítése 
esetén a Társulás, azonnali beszedési megbízást nyújt be a kötelezettségvállalást nem teljesítő 
önkormányzat  számlavezető pénzintézetéhez.  

 
2. A pénzügyi alap forrásai 

 
1) Kötelező befizetés 

 
a) A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt az adott 

évre vonatkozó – tag települések által fizetendő - érdekeltségi hozzájárulás összegéről, mely 
összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság szám után minden tag 
önkormányzat, két részletben: - az első részletet: március 30-ig; - a második részletet: szeptember 
30-ig befizet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás számlájára.  

 
b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 

 
2) Saját elhatározáson alapuló befizetés 

 
- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, 

maghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatai forrásai és fizetési 
kötelezettsége teljesítése érdekében. 

 
3) Egyéb: 

 
- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
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- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott 

évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 

 
4) Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem 

hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni. 
 

5) Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 
 

6) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy 
akadályoztatása esetén az alelnök és a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Társulási Tanács 
által megbízott köztisztviselője gyakorolja. 

 
3. Az alap működése 

 
1) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján éves költségvetést készít. 
A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének 
végrehajtásáról.  
 
 
2) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
 
 
3) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács feladata. 

Ennek körében a Tanács: 
 
- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 
- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 
- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési 

célokat, 
- elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 
- odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel, 
- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő 

támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 
- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

 
4) A gazdálkodás jogszerűségét 3 tagú pénzügyi bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási Tanács 

választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e megállapodásban 
rögzített szabályok szerint. Az pénzügyi bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente 
írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó 
szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások 
felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös célú kiadásokról, az alap teljes 
működéséről. 

 
4. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során 

 
1) A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 
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2) A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét nem 

teljesítette. 
 

5. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 
 

1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével kapcsolatban 
az alábbi feladatokat látja el: 

 
- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom lebonyolításáról, 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 

 
2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az 

irányadók. 
 

6. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 
 

1) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó 
részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös 
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel 
megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

 
2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és 

visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, 
 
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint 
nyílik meg. 

 
3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési 

pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az 
alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 

Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése 
alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, 
közös kiadványok költsége stb. 

X. 
 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE 
 
A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 
 
Törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Kormány Hivatal (5600 Békéscsaba József Attila u. 2-
4.) látja el 
 

XI. 
 

TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS KIVÁLÁS 
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A Társulásból történő kilépési szándékot az érintett település képviselő testületének legalább hat 
hónappal korábban jeleznie kell a Társulás Elnökének, aki erről tájékoztatja Társulási Tanácsot, ezt 
követően a Tanács minősített többséggel dönt a kizárásról. 
 

XII.  
 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

1) A Társulás megszűnik, ha: 
 

- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített határozattal kimondja, 
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 

 
2) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a 
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

 
3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 

szerződésben osztják fel. 
 

4) A felosztás elvei a következők: 
 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 

 
5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
A létrejött vagyon célvagyon. 

 
6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért 

a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, 
csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat 
ellátását biztosítja. 

 
7) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. 
 

8) Egyebekben a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

XIII.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1) Jelen megállapodás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 44/2017 (X.18) 
Társulási Tanácsi Határozatával elfogadta.  Valamennyi társult önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyó döntését követően 2020. szeptember 01. napjától lép hatályba. 
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2) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 
 

3) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ 
rendelkezései az irányadók. 
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Ötödik napirend 

 
Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról  
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, ami 
négy rendelet felülvizsgálatát tartalmazza. Átadja a szót Dr. Sánta Tibornak. 
 
Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatja mind 
a négy rendelet elfogadását. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag 
támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal a rendeletek felülvizsgálatát. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A helyi adókról szóló rendelet 
építményadó egységesítésével kapcsolatos módosításának kivételével a másik három rendelet 
felülvizsgálatát a Bizottság egyhangúlag támogatta. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja Az önkormányzat jelképeiről, azok használatáról valamint a „Füzesgyarmat” 
elnevezés használatáról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Az önkormányzat 
jelképeiről, azok használatáról valamint a „Füzesgyarmat” elnevezés használatáról szóló rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2020. (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 20/2019. (XI. 22.) 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  

 
(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. 
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(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,  
d.) települési agy 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,  
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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.  
(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 
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(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 rendelkezések 

 
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 

 
 
Koncz Imre polgármester: A mezőőri rendeletből a törvény által már szabályozott részek kerültek 
törlésre. A mezőőri járulék továbbra is 0 Ft. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
mezőőri szolgálatról szóló rendeletet, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a mezőőri szolgálatról szóló 
rendeletet. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2020. (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. 
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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 

 
 
Koncz Imre polgármester: Jelenleg 6 féle építményadó van a településen, aminek racionális oka nincs. 
Ezt szeretnék a ciklus végére 3, maximum 4 adóra redukálni. Ennek lenne a jelenlegi módosítás az 
első lépése, ami szerint az egyik külterületi adó mértékét 825 Ft-ról 900 Ft-ra emelnék, valamint a 
Tengeri-zug nevezetű terület jelenlegi 360 Ft-os díját emelnék fel 600 Ft-ra, de ott is a 900 Ft lenne 
a későbbiekben a cél.  
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Miért pont most kívánják ezt a rendeletet módosítani? Adót emelni nem 
a költségvetés tervezésekor lehet? 
 
Dr. Blága János jegyző: Az adó változtatásnak az a lényege, hogy a bevezetést megelőző 30 nappal 
korábban legalább értesülnie kell az adózónak róla, ha a rá vonatkozó adó mértéke változik. 
Amennyiben január 1-től kívánják változtatni az adótételt, akkor 30 nappal hamarabb el kell fogadni 
a rendeletet, plusz éven belül nem súlyosbíthatják az adóterheket. Így amennyiben a jövő januári 
Képviselő-testületi ülésen tárgyalnák, akkor legközelebb csak 2022. január 1-el kezdődő adóévben 
lehetne módosítani. A jelenlegi előterjesztés szerint is 2021. január 1-én lépne hatályba a módosítás. 
 
Koncz Imre polgármester: Háromféle belterületi és háromféle külterületi adó van a településen, ami 
nehezen magyarázható, a vállalkozások is sérelmezik. 
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Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a helyi adókról szóló rendelet építményadó egységesítésével kapcsolatos módosítását, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a helyi adókról szóló 
rendelet építményadó egységesítésével kapcsolatos módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2020. (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 2021. január 1-én lép hatályba.  
 
Füzesgyarmat, 2020. szeptember 24.  
 
 

Koncz Imre Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 
 
Koncz Imre polgármester: A következő a helyi szociális rendelet módosítása. Lehetőséget 
szeretnének teremteni arra, hogy egy-egy káreset bekövetkeztekor a szociálisan rászorulókon 
tudjanak segíteni, jelenleg maximum 50.000 Ft adható. A módosítással 300.000 Ft-ig kamatmentes, 
visszatérítendő kölcsönnel segítenék, aki hirtelen erre rászorul.  
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük feltételeiről és 
az ellátások térítési díjáról szóló rendelet módosítását, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a pénzbeli és természetbeni 
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szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük feltételeiről és az ellátások térítési 
díjáról szóló rendelet módosítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

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 

 
 

Hatodik napirend 
 
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Képviselő-testület mindhárom bizottsága tárgyalta, átadja 
a szót Dr. Sánta Tibornak. 
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Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta. 
 
Koncz Imre polgármester: 2003 óta vesz részt az önkormányzat ebben a programban.  
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozást, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozást. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2020. (IX.24.) határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak 
megfelelő jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában a települési 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: 2020. október 01. 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 

Hetedik napirend 
 
A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévre 
megállapított felvételi körzethatárának véleményezése 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta, átadja a 
szót a Bizottság elnökének. 
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Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Technikai jellegű kérdésről van szó, amit 
tudomásul vettek és egyhangúlag elfogadásra javasoltak. 
 
Koncz Imre polgármester: Az általános iskolák felvételi körzethatárait a fenntartó állapítja meg, az 
Önkormányzatnak egyetértési joga van. Füzesgyarmaton ez a füzesgyarmati közigazgatási területtel 
megegyezik. 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja a 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévre megállapított 
felvételi körzethatárát, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja a Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévre megállapított felvételi körzethatárát. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2020. (IX.24.) határozata 

A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Békés Megyei 
Kormányhivatal által megállapított felvételi - körzethatárának véleményezése 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § 
(1) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának - a Békés Megyei Kormányhivatal által – 2021/2022. tanévre 
megállapított felvételi körzethatárával – mely Füzesgyarmat Város teljes közigazgatási területe - 
egyetért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 

Nyolcadik napirend 
 
Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatban 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Hat különböző kérelem érkezett be ingatlanokkal kapcsolatban. A 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. A Jókai utca 5. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban adja át a szót Báló Sándor 
Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság a megtárgyalást 
követően módosító javaslattal kívánja elfogadni azt. Kérik, hogy a terület nyílt eljárás keretében 
kerüljön meghirdetésre, valamint az eladásból befolyó összeget az Önkormányzat az iskola előtt 
kialakítandó parkoló létrehozására költse el. Zs. Nagy Sándor képviselővel megnézték ma a területet, 
ahová kényelmesen elférne egy parkoló.   
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság ugyan ezekkel a módosító 
javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat, Jókai 
u. 5. sz. alatti ingatlan eladását azzal a feltétellel támogatja, hogy az eladásra ajánlattételi felhívás 
kerüljön kiírásra, valamint az iskola előtti parkoló kerüljön kialakításra, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a Füzesgyarmat, Jókai u. 5. sz. alatti ingatlan eladását azzal a 
feltétellel, hogy az eladásra ajánlattételi felhívás kerüljön kiírásra, valamint az iskola előtti 
parkoló kerüljön kialakításra. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban (5525 Füzesgyarmat, Jókai utca 5. sz.) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíteni 
 
kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, 5525 Füzesgyarmat, Jókai u. 5. sz. alatti beépítetlen telket 
ajánlattételi felhívás kiírása keretében, az alábbi feltételekkel:  

- az értékesítésre kizárólag nyílt eljárás keretében történő versenyeztetést követően kerülhet 
sor,  

- az értékesítésből befolyt árbevétel felhasználása kizárólag a Hegyesi János úti általános 
iskolához való parkoló kialakítására fordítható.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
ajánlattételi felhívást tegye közzé. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Koncz Imre polgármester: A Füzesgyarmat külterület 0280 hrsz.-ú ingatlan megosztásával 
kapcsolatban két kérelem érkezett be. Átadja a szót Báló Sándor Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Javasolják, hogy a napirend 
ezen része kerüljön elnapolásra, hogy a két kérelmezővel a vitás terület esetében közös nevezőre 
tudjanak jutni.  
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság javaslata ugyan ez, vegyék 
le a napirendről. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Miért kell levenni a napirendről? 
 
Báló Sándor Zsolt képviselő: A két gazda ellentétes helyzetben van egymással, amit realizálni 
kellene. Ezt követően tárgyalnák újra. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat 
külterület 0280 hrsz.-ú ingatlan megosztásának napirendről történő levételét támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 2 ellenszavazattal támogatja a Füzesgyarmat külterület 0280 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásának napirendről történő levételét. 
 
Koncz Imre polgármester: A következő a Füzesgyarmat külterület 0320 hrsz.-ú ingatlan „f” és „d” 
alrészletének megvásárlása vagy bérletének kérelme. Átadja a szót Báló Sándor Zsoltnak. 
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Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság a terület 
egyösszegben történő értékesítését egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság ugyan ezen a véleményen 
van, az egyösszegben történő értékesítést egyhangúlag támogatja. 
 
Koncz Imre polgármester: Az ajánlat két javaslattal érkezett be, mely szerint vagy 7.500.000 Ft-ért 
egyösszegben vásárolják meg vagy 300.000 Ft/ év bérleti díjjal 15 éven keresztül bérelnék a területet. 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat külterület 0320 hrsz.-ú ingatlan 
„f” és „d” alrészletének a kérelmező által felajánlott 7.500.000 Ft-os áron való értékesítését 
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatja a Füzesgyarmat külterület 0320 hrsz.-ú ingatlan „f” és „d” 
alrészletének a kérelmező által felajánlott 7.500.000 Ft-os áron való értékesítését. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat polgármesterének 
35/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kérelem elbírálásáról (Füzesgyarmat külterület 0320/8 
hrsz. „d” és „f” alrészlet) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíti 
 
Bujdosó Szilárd, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 32. sz. alatti lakos részére a kizárólagos 
tulajdonában álló, Füzesgyarmat külterület 0320/8. hrsz.-ú ingatlan, „d” és „f” megnevezésű 4,7880 
m2 nagyságú részét 7.500.000 forintért, amennyiben kérelmező vállalja az ingatlanra vonatkozó, 
földmérői díj, szerződéskötési díj és a földhivatali nyilvántartási eljárás díját.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
megállapodást a vételi ajánlatot benyújtóval, a fenti feltételekkel kösse meg. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Koncz Imre polgármester: A következő kérelem a Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan megvásárlására 
érkezett, melyhez az Önkormányzat nem régen jutott hozzá. Átadja a szót Báló Sándor Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Az önkormányzat azért 
vásárolta meg az ingatlant, hogy hasznosítsa. A kérelmező ugyan annyi összegért kívánja 
megvásárolni, mint amennyiért az Önkormányzat hozzájutott, amit ráadásul 5 év alatt kíván kifizetni. 
Gyakorlatilag ez egy kamatmentes hitel lenne, amit ebben a formában a Bizottság nem támogat. 
Javasolják, hogy az ingatlan eladása ajánlattételi felhívás keretében kerüljön meghirdetésre. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság a kérelmező által benyújtott 
konstrukcióban nem támogatja az ingatlan eladását. Felmerült, hogy meghirdetést követően a 
kamattal növelt összegért értékesítenék. 
 
Lánczi Csaba képviselő: Érdeklődik, hogy az ingatlannak lesz-e egy alap, kikiáltási ára? 
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Koncz Imre polgármester: A jelenlegi kérelmet benyújtó 250.000 Ft-al többért kívánja megvásárolni, 
mint amennyiért az Önkormányzat tulajdonába került. Így ennél alacsonyabb áron nem fogják 
értékesíteni. 
 
Dr. Sánta Tibor képviselő: Az önkormányzatnak van konkrét terve az ingatlannal vagy csak 
lehetőségként vásárolta meg? Amennyiben konkrét tervek vannak, úgy meggondolandó az eladás. 
 
Koncz Imre polgármester: Az eredeti szándék szerint társasházat kívántak oda építeni, főleg, hogy 
megjelent a Rozsdaövezeti rendelet, mely szerint a jövőben 5 %-os ÁFA-val lehet lakásokat építeni. 
Ennek a felmérése most indult el, így az bizonytalan, hogy az Önkormányzat bekerül-e. Úgy 
gondolja, hogy ha valaki vállalkozni akar a településen, azt támogatni kell. Úgy gondolja, hogy 
kiinduló árként 5.250.000 Ft-ért tudják meghirdetni. Amennyiben törlesztve kívánja kifizetni, akkor 
kamattal tudják azt nyújtani, ami végül kb. 6.000.000 Ft lenne. Azzal a kikötéssel értékesítenék, hogy 
az épületet a vevő köteles helyreállítani az eredeti állapotára bizonyos időn belül, amennyiben nem, 
úgy az Önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki. 
 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Nem gondolja, hogy az eredeti tervtől el kellene térniük, 
bérlakásra mindig szükségük van. 
 
Fehér László képviselő: Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan összeg, amiből építkezni tudnának. 
Nyertes pályázatra lenne szükségük hozzá. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmat, 
Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítését azzal a feltétellel támogatja, hogy az ingatlan 
ajánlattételi felhívás keretében meghirdetésre kerül, a nyertesnek az eredeti állapotot vissza kell 
állítania vagy oda új épületet kell építenie, amennyiben nem, úgy az ingatlan visszaszáll az 
Önkormányzatra a vételi árnál valamennyivel kevesebb összegért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és 2 ellenszavazattal támogatja a Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítését 
azzal a feltétellel, hogy az ingatlan ajánlattételi felhívás keretében meghirdetésre kerül, a 
nyertesnek az eredeti állapotot vissza kell állítania vagy oda új épületet kell építenie, 
amennyiben nem, úgy az ingatlan visszaszáll az Önkormányzatra a vételi árnál valamennyivel 
kevesebb összegért. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz.) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíteni 
 
kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlant 
nyilvános ajánlattételi felhívás kiírása keretében, azzal a feltétellel, hogy a Képviselő-testület nem 
fogad el 5.250.000 forintos összegnél alacsonyabb vételárat meghatározó ajánlatot.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
ajánlattételi felhívást tegye közzé. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
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Koncz Imre polgármester: Az utolsó kérelem a Csokonai u. 18. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban 
érkezett. Átadja a szót Báló Sándor Zsoltnak. 
 
Báló Sándor Zsolt Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Javasolják, hogy a kérelem 
tárgyalása kerüljön elnapolásra és a Szociális és Humánügyek Bizottsághoz kerüljön vissza. Fontos 
lenne a kérelmező részére megoldást találni, azonban nem a kérelemben benyújtott feltételek szerint. 
 
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Látszik, hogy segítségre van szükség, 
azonban a benyújtott feltételek alapján nem támogatják. Javasolják az elnapolást. 
 
Dr. Sánta Tibor képviselő: A Szociális is Humánügyek Bizottság már tárgyalta a kérelmet, azonban 
döntést nem tudtak hozni, mert komoly pénzügyi vonzattal jár a kérelem elfogadása. A kérelmező a 
jelenlegi házát, ami szinte használhatatlan, el kívánja adni az Önkormányzatnak, amiért cserébe egy 
fürdőszobás ház vásárlását várná. Egészségügyi és szociális okait ismerik. Úgy gondolja, hogy az 
Önkormányzat egy ekkora költséget nem tud felvállalni. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a 
Füzesgyarmat, Csokonai u. 18. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem napirendről történő levételét 
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás 
nélkül és 2 ellenszavazattal támogatja a Füzesgyarmat, Csokonai u. 18. sz. alatti ingatlannal 
kapcsolatos kérelem napirendről történő levételét. 
 

Kilencedik napirend 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel rendelkezésre tartásának hosszabbításáról 
döntés 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: A munkásszálló építési ideje meghosszabbításra került jövő márciusig. 
Erre az OTP Banktól vettek igénybe hitelt, melyet szintén meg kell hosszabbítsanak. Ezehez a 
hitelügyletekhez kormányzati hozzájárulás szükséges, de hogy ezt meg tudják kérni az államtól, 
Képviselő-testületi döntésre van szükség.  
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel rendelkezésre tartásának hosszabbítását, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat fejlesztési hitel rendelkezésre tartásának hosszabbítását. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2020. (IX.24.) határozata 

Célhitel igénybevételével kapcsolatos kölcsönszerződés rendelkezésre tartásának 
hosszabbításával és a hozzá kapcsolódó kormányzati engedély iránti kérelemmel 

kapcsolatban 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja az 1-2-18-
330-0396-6 szerződésszámú Kölcsönszerződés módosításának megkötését az OTP Bank Nyrt-vel 
2021. március 10. napjáig tartó rendelkezésre tartással a Munkásszálló kialakításához kapcsolódóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügylethez az 
engedélykérelmet az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött Kölcsönszerződés módosításával kapcsolatosan 
nyújtsa be. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: 2020. november 05. 
 
 
Koncz Imre polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megállapítja, hogy nincs további 
kérdés, hozzászólás. A következő Képviselő-testületi ülésre október 29-én kerül sor. Az ülést 16 óra 
45 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Koncz Imre                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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