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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2021. novemberén 04 óra 16:00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

ÜLÉSÉRŐL 
 

Jelen vannak:  

Koncz Imre polgármester, 

Dr. Barta Krisztina képviselő, 

Báló Sándor Zsolt 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: 
Oláh Zoltán Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. 

ügyvezetője, Nagy Csaba könyvvizsgáló 
 

Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Barabásné Szivos 

Katalin műszaki csoportvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Ildikó testületi ügyintéző 
 
 

Koncz Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket az alábbiak szerint megtárgyalásra 

elfogadja. 
 

1. Füzesgyarmati Lurkófalva óvoda beszámolója és 2022 évi munkaterve  

Előadó: Károlyi Zsigmondné, óvodavezető 

 

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása  

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu


Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

 

3. Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

 

4. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati tánogatás igényléséről  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

 

5. Előterjesztés a helyi adórendelet felülvizsgálatáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Blága János, jegyző 

 

6. Előterjesztés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Barabásné Szívós Katalin, műszaki csoportvezető 

 

7. Előterjesztés szociális és lakásügyi rendeletek felülvizsgálatáról 

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Tóth Eszter, szociális osztályvezető  

 

8. Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat, és eredményességi támogatásról szóló 

rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Blága János, jegyző 

 

Zárt ülés 

 

1. Kitüntetéssel kapcsolatos döntés  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Blága János, jegyző 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend 

 

Füzesgyarmati Lurkófalva óvoda beszámolója és 2022 évi munkaterve  

Előadó: Károlyi Zsigmondné, óvodavezető 

 

Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság a javaslatot elfogadta 
maximálisan. 
 
Koncz Imre polgármester: Aki elfogadja az előterjesztést szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a civil 

szervezetek támogatásáról szóló szabályzat, a Füzesgyarmati Lurkófalva óvoda 

beszámolójáról és a 2022 évi munaktervéről szóló határozati javaslatot. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2021. (XI. 04.) határozata 

       a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 



 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda működéséről szóló 2021. évi beszámolót 

elfogadta. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Koncz Imre, polgármester 

 

 

Második napirend 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

 

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 

megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 
 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki elfogadja a 2021-es költségvetés második számú módosítását 

az jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 

költségvetési rendelet módosítását. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2021. (XI.04.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

 

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 



3.038.345.950,- Ft Költségvetési bevétellel 

3.038.345.950,-.Ft Költségvetési kiadással 

0,- Ft Költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  

(3) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  

(4) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  

(5) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Füzesgyarmat, 2021. november 04.  

 

 

.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Koncz Imre 

polgármester 
 

Harmadik napirend 

 

Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről 

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

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 

megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 
 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki támogatja az előterjesztést jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 

folyószámla hitel igénylésről a határozati javaslatot. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2021.(XI.04.) határozata  

Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről 



 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi 

gazdálkodása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - 

mint számlavezető intézettől 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időtartama: 2022.01.03.-2022.12.31. 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2022.12.31. 

 

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 Adós vállalja, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt 

beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a 

Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 

számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja 

ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 

fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön 

teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a 

helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges 

összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére, a hitel futamideje 

alatti költségvetésbe való betervezésére és egyben nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat 

hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben (Stabilitási törvény) foglaltaknak. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Koncz Imre, polgármester 
 

.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Koncz Imre 

polgármester 

 

Negyedik napirend 

 

Előterjesztés rendkívüli önkormányzati tánogatás igényléséről  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető 

 

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 

megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 
 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki támogatja az előterjesztést jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 

határozati javaslatot a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2021. (XI.04.) határozata 

2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény 

második alkalommal történő benyújtásáról  

 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése 

valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 

pályázatot nyújt be a Belügyminiszter, a Pénzügyminiszter, valamint a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes Igazgatósága által, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján hirdetett Önkormányzatok rendkívüli 

támogatása jogcím tekintetében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, a 

polgármestert pedig a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Dr. Blága János, jegyző,  

       Koncz Imre, polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2021. november 10. 

 

 

.............................................. ......................................... 

dr. Blága János 

jegyző 

Koncz Imre 

polgármester 
 

Ötödik napirend 

 

Előterjesztés a helyi adórendelet felülvizsgálatáról  

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Blága János, jegyző 
 

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 

megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 
 



Zs. Nagy Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki támogatja az előterjesztést jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a helyi 

adórendelet felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2021. (XI. 4.) 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. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(3) Az adó mértéke belterületen a Füzesgyarmat város településrendezési tervében Gksz2 

„kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület-2”-be sorolt övezetben: 950,- forint.” 

(3) 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 2022. január 1-én lép hatályba.  

 

Füzesgyarmat, 2021. november 4.  

 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

Hatodik napirend 

 

Előterjesztés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról  

Előadó: Koncz Imre polgármester; Barabásné Szívós Katalin műszaki csoportvezető 

 



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 

megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. 
 

Zs. Nagy Sándor képviselő: A pénzügyi bizottság is elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki támogatja az előterjesztést jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

58 /2021. (XI.04.) határozata 

 

Füzesgyarmat Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, a 314/2012 (XI.8.) Korm. 

rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján új településfejlesztési 

koncepciójának, új településszerkezeti terv és leírásnak, valamint új helyi építési 

szabályzat és szabályozási tervnek készítése. Teljes eljárás véleményezési szakaszának és 

a partnerségi egyeztetés munkaközi tájékoztatási szakaszának lezárása. 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontjában foglalt feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § 

(3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás 

véleményezési szakaszban a Kormányrendelet 38. § (2) bekezdés szerinti érintett 

véleményező szervektől és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) a) pont szerinti érintett 

véleményező szervektől beérkezett véleményeket a megbízott főépítész, a településtervező 

és a régész szakértő közösen kiértékelték (1. melléklet, mely a továbbiakban: kiértékelés) és 

az abban foglaltakat a képviselő-testület megismerte. A beérkezett véleményekben 

jogszabályi hivatkozással alátámasztott ellenvélemény nem volt. 

 

2. a Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály BE/36/UO/00316-2/2021. iktsz.-ú 

véleményében tett javaslatot a 4033/1-4036 hrsz.-ú területek közúti kapcsolatának 

tervezésére, melyet a Képviselő-testület anyagi forrás hiányában jelenleg nem támogat.  



 

3. a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal TTO/52-56/2021. iktsz.-ú véleményében jelezte, 

hogy a 0291/1., 03/6. és a 0400/1 hrsz.-ú területek ökológiai hálózat ökológiai folyosó 

övezetébe tartoznak, ezért az Önkormányzat ezen területek vonatkozásában a hatályos 

állapotnak megfelelő beépítésre nem szánt területfelhasználásba, illetve övezetbe történő 

sorolása mellett dönt. 

 

 

4. a határozat 2. mellékletét képező jegyzőkönyv táblázata szerint a teljes eljárás munkaközi 

tájékoztatási szakaszban a tárgyhoz kapcsolódóan a partnerektől a rendelkezésre álló 

határidőn belül nem érkezett észrevétel, vélemény, javaslat. 

 

Észrevétel, vélemény, javaslat hiányában a Kormányrendelet 29/A §-a és a Füzesgyarmat 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepciójával, integrált 

településfejlesztési stratégiájával és a településfejlesztési koncepcióval, integrált 

településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 7/2017. (VI.02.) önkormányzati rendelet szerint 

lefolytatott partnerségi egyeztetést lezárja. 

 

5. a fentiek alapján a tárgyi ügyben a Kormányrendelet szerinti teljes eljárás 

véleményezési szakaszát lezárja. 

 

6. felkéri a településtervezőt arra, hogy jelen határozat 2. és 3. pontjában foglaltakat és a 

kiértékelés szerint javasolt pontosításokat a végső véleményezési szakasz kezdeményezése 

előtt vezesse át a tervdokumentáción. 

 

7. felkéri a polgármestert arra, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezze az állami főépítésznél és záró szakmai véleményét kérje meg. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

Kmf. 

 

 

          ……………………..               ………………… 

 Koncz Imre  Dr. Blága János 

 polgármester         jegyző 

 

 
 

Hetedik napirend 

 

Előterjesztés szociális és lakásügyi rendeletek felülvizsgálatáról 



Előadó: Koncz Imre, polgármester; Tóth Eszter, szociális osztályvezető  

 

Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Szociális és 

Humánügyek Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság. 

Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság terjesztette elő a 
javaslatot, melyet egyhangúan elfogadott. 
 
Zs. Nagy Sándor képviselő: Többet szeretett volna, de tiszteletben tartja a dötést.A pénzügyi 

bizottság elfogadta a javaslatot. 

Koncz Imre polgármester: Aki elfogadja a két rendeletet, egybe szavaztatja, az jelezze. 

 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal és egy 

ellenszavazat, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a szociális és lakásügyi 

rendeletek felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2021. (XI. 04.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 

feltételeiről és az ellátások térítési díjáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. §-ában, 48. § (4) 

bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

 

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, igénybevételük 

feltételeiről és az ellátások térítési díjáról szóló 11/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Szoc.R.) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5. § (1) Elemi kár következményeinek enyhítésére szolgáló települési támogatás adható annak 

a személynek vagy családnak, akiknél elemi csapás miatt lakóházukban súlyos kár vagy testi 

épségükben súlyos sérülés keletkezett, és a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a 105.000 forintot, egyedülálló esetében a 140.000 forintot.  

 

(2) A Szoc.R 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„10. § (1) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz (továbbiakban: gyógyszer) kiadások 

fedezésére települési támogatása adható annak a szociálisan rászorult személynek, akinek 

háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 6.000 forintot, és a 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 70.000 forintot, egyedül élő 

esetében a 87.500 forintot.” 

 

(3) A Szoc.R 11. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„11. § (1) Támogatás adható annak a személynek, aki önhibáján kívül igazolt kórházi kezelésre 

szorul, és annak költségei - ideértve a kórházba való és az onnan haza való utazás költségeit 

is-, viselése számára rendkívüli kiadást és terhet jelent, s a családban az egy főre eső jövedelem 

nem éri el az 52.500 forint, egyedülálló esetén a 70.000 forintot. 

(2) Támogathatóak azok a családok, akik háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a 70.000 forint, egyedülálló esetében a 87.500 forintot és a hátralék rendezéséhez önerőt 

is tudnak vállalni.” 

 



(4) A Szoc.R 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„14. § (1) Iskolakezdési települési támogatást kaphat az a szülő (gondviselő), akiknek 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 70.000 forintot és aki megvásárolta 

gyermeke általános iskolai vagy középiskolai kötelező tankönyveit és ezt számlával igazolja 

évente szeptember 30-ig. Az igazolás benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.” 

 

 

(5) A Szoc.R 18. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

„18. § (1) Élelmiszervásárlási támogatásban részesíthetőek azok a személyek, akik időszakosan 

vagy tartósan önhibájukon kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek 

és önmaguk, illetve családjuk megélhetéséről más módon gondoskodni nem tudnak. 

(2) Nem támogatható az a család, amelynél az egy főre eső havi nettó jövedelem meghaladja 

52.500 forintot, egyedül élők esetén a 70.000 forintot. 

3) Nem állapítható meg támogatás az ápolást végző hozzátartozó részére, amennyiben 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 70.000 forintot.”  

 

(6) A Szoc.R 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„21. § (1) Az önkormányzat által meghatározott keret erejéig a szilárdhulladék szállítási 

közszolgáltatás díjának megfizetése alól mentesülhetnek azok a helyi lakosok, akik a 

szolgáltatásért közvetlenül fizetésre kötelezettek, így: 

a) azok a 75. év feletti házaspárok, (amennyiben mindkét fél betöltötte a korhatárt), 

akiknél az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 70.000 forintot, 

b) azok a 75. év feletti egyedül élő személyek, akiknél a havi jövedelem nem haladja 

meg a 87.500 forintot.” 

 

(7) A Szoc.R 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„22. § (1) Lakhatási települési támogatás nyújtható a lakott lakás céljára szolgáló épület 

fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez annak a családnak, akinek a családban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg a 70.000 forintot, egyedülállók esetén a 87.500 forintot.” 

 

(8) A Szoc.R 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„25. § (3) Szociális tűzifa természetbeni települési támogatás formájában azon személyeknek 

nyújtható, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

70.000 forintot, egyedülálló esetén a 57.500 forintot.” 

 

(8) A Szoc.R 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„28. § (3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet a gyámhatóság, a 

háziorvosok és a védőnői szolgálat képviselője, a településen működési engedéllyel rendelkező 

szociális szolgáltatók képviselői valamint a településen működő általános iskola és az óvoda 

vezetője.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Szoc. R. 17. §-a.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba.  

 

Füzesgyarmat, 2021. november 4. 



 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

         

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2021. (XI. 04.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (V.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk 

(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvény 2. sz. mellékletében meghatározott 

tartalommal, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016 (V.26.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

(2) A bérbeadó a szociális célból bérbe adott lakások tekintetében a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális Intézmény Füzesgyarmati Telephelyének családsegítő szolgálata valamint 

a bérlakás vagyonkezelője útján negyedévente ellenőrzi a szociális bérlakások rendeltetésszerű 

használatát a bérlő előzetes értesítésével. Amennyiben a jelen bekezdés alapján lefolytatott éves 

rendes ellenőrzések során a rendeltetésszerű használt követelményei, illetve a bérlőt terhelő 

egyéb kötelezettségek tekintetében megállapítható, hogy azok nem kerültek hiánytalanul 

betartásra, úgy az ellenőrzés lefolytatására jogosult szervezet az ellenőrzést kéthetente 

megismételi, a bérbeadói jogokat gyakorló Bizottság egyidejű értesítése mellett. 

 

Füzesgyarmat, 2021. november 4. 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

Civil szervezetek támogatásáról szóló szabályzat, és eredményességi támogatásról szóló 

rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Blága János, jegyző 

 

Koncz Imre polgármester: Az előterjesztést két bizottság tárgyalta, a Szociális és 

Humánügyek Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság. 

Dr. Sánta Tibor Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: Az előterjesztést egyhangúan 
elfogadta. 
 



Zs. Nagy Sándor képviselő: A bizottság egyhangúan elfogadta. 

Koncz Imre polgármester: Aki elfogadja a két rendeletet, egybe szavaztatja, az jelezze. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a civil 

szervezetek támogatásáról szóló szabályzat, és eredményességi támogatásról szóló 

rendelet felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2021. (XI. 4.) határozata  

a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 

felülvizsgálatáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és civil 

társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot az alábbiak szerint módosítja.  

1. A szabályzat 2. pont (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. (Ebben az esetben 

bejegyzett szervezettel kötött együttműködési megállapodást kell mellékelni.) 

2. A szabályzat 3. pontja az alábbi 3.3. ponttal egészül ki: Nyilvántartásba nem vett helyi 

civil szerveződés kizárólag természetbeni támogatást igényelhet a civil szervezetek 

támogatása körében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a civil szervezetek 2022 évi támogatását a 

jelen határozat szerinti tartalommal dolgozza át és meghirdetéséről ennek megfelelően 

gondoskodjon.  

 

Határidő: 2022. február 28.  

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 

 

Kmf. 

 

 

          ……………………..               ………………… 

 Koncz Imre  Dr. Blága János 

 polgármester         jegyző 

 



Az eredményességi támogatásról szóló rendelet felülvizsgálatáról  

 

Az eredményességi támogatás tekintetében a helyi sportegyesület már többször jelezte 

Önkormányzatunk felé, hogy érdemes volna felülvizsgálni az eredményességi támogatásról 

szóló rendelet szabályait, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint ugyanazon mértékű 

támogatásban részesülnek azok a sportegyesületek, akik megyei szinten szervezett 

bajnokságban érnek el eredményeket azokkal, akik országosan szervezett bajnokságban 

öregbítik teleülésünk hírnevét.  

 

Fentiekre tekintettel előkészítésre került egy rendelettervezet, kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy azt megvitatni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 

az eredményességi támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 

meghatározott önkormányzati feladatának végrehajtására a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Módosító rendelkezések  

 

(2) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az eredményességi 

támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdés az 

alábbiakkal egészül ki:  

„Országos sportszövetség által rendezett bajnokság esetén a jelen bekezdésben foglalt 

összeghatároktól legfeljebb 20 %-al el lehet térni. ” 

 

 

2. § 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.  

 

Füzesgyarmat, 2021. november 4.  

 

 

Koncz Imre Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

Koncz Imre polgármester: A kollégáknak megköszöni a részvételt, zárt üléssel folytatódik 

 

 

 

 

 



K. m. f. 

 

 

 

   Koncz Imre                Dr. Blága János 

  polgármester                                  jegyző 

 

 

 


