Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
 (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

700-12/2013. ikt.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2013. november 28-án Füzesgyarmat Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
üléséről.
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Koncz Imre képviselő, Kovácsné
Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Szabó László képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő
Igazoltan, hiányzik: Bere Katalin képviselő, Vida Imre képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: dr. Makai Sándor jegyző
Napirendekhez meghívottak: Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi
osztályvezető, Vízer Istvánné szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető,
Hegyesi Róbert műszaki ügyintéző, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda irodavezető,
Kovácsné Rábai Katalin - Kegyelet Temetkezési Vállalkozás részéről.
SZMSZ szerint állandó meghívottak: Balázsi László unitárius mb. püspök-főjegyző-lelkész,
Károlyi Zsigmondné mb. óvodavezető, Lévainé Homoki Éva HJVKKI igazgatója, Turbucz
Róbert ügyvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 7 fő képviselő, Bere Katalin képviselő asszony jelezte, hogy nem
tud részt venni a mai ülésen, Vida Imre képviselő úr pedig jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltság miatt később tud jönni. (Jegyzőkönyvvezető megjegyzése: a későbbiek folyamán sem
érkezett meg képviselő úr.) Az ülést megnyitja. Javasolja megtárgyalni a meghívóban szereplő
napirendeken túl, a zárt ülés előtt, 7. napirendként az idegenforgalmi adó módosításáról szóló
rendelet-tervezetet, mely a gazdálkodási bizottsági ülésen vetődött fel, hogy módosítani
kellene, továbbá bejelentésként a helyi Polgárőrség kérelmét, valamint a Kormányhivataltól
érkezett törvényességi felhívást. Végül szeretné a képviselő-testülettel ismertetni, hogy a
költségvetésbe betervezett jutalmát felajánlja a Füzesgyarmati Krónika kiadásához, de ehhez
testületi határozat szükséges, így ennek megtárgyalását is javasolja felvenni napirendként.
Aki egyetért a javasolt napirendekkel, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a napirendekre tett javaslatot elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
2.Tájékoztató Füzesgyarmat Város
gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

Önkormányzat

2013.

I-III.

negyedévi

3. Füzesgyarmat város Településrendezési Tervének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
5. A köztemetés és a temetkezés rendjéről szóló rendelettervezet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
6. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a fenntartói
feladatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
7. Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
8. Bejelentések
8.1. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
8.2 A Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának jóváhagyása
8.3 Polgárőrség kérelmének megtárgyalása
8.4 Törvényességi felhívás ismertetése
8.5 A polgármester jutalmának felajánlása a Füzesgyarmati Krónika kiadásához
Bere Károly polgármester: A napirendek előtt a két ülés közti munkájával kapcsolatos
tájékoztatót kiegészíti annyival, hogy megkapta az önkormányzat az értesítést arról, hogy 4.5
millió forintot nyert az pályázat, melyből a Hegyesi János szobor készülne el, így jövőre el
lehet kezdeni a munkálatokat. A Biogáz Kft. értesítette az önkormányzatot, hogy megkapták a
környezetvédelmi engedélyt, benyújtásra került az építési engedély és áprilisban elkezdődhet
az építkezés. Bízik benne addigra a településrendezési terv is elkészül és jogszabályilag
minden adott lesz, hogy a beruházás megvalósuljon. Holnap lesz egy bemutató Békéscsabán,
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amit a békéscsabai önkormányzattal és a szarvasi főiskolával közösen valósított meg a Biogáz
Kft. Van-e kérdés, vélemény?
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A november 20-ai rendőrségi
közbiztonsági fórummal kapcsolatban kérne bővebb tájékoztatást.
Bere Károly polgármester: Törvényi előírás, hogy minden évben közbiztonsági
fórumot kell tartani a településeken az iskola, a családsegítő és az egyház képviselőinek a
részvételével. Megbeszélik az esetleges gondokat, melyek azok a feladatok, aminek a
megoldását várják a rendőrségtől. Az iskola képviselője kérte, hogy a rendőrség tartson több
előadást az iskolában a gyerekeknek bűnmegelőzés, balesetvédelem tárgyában. Sajnos az
alkoholos állapotban történő gépjárművezetés nőtt a településen, 4 büntetőeljárás is indult
ebben az évben.
Napirendek tárgyalása
Első napirend
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző
Bere Károly polgármester: A gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadja a szót a
bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúlag
támogatja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását.
Bere Károly polgármester: Kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, hogy aki elfogadja
a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Második napirend
Tájékoztató Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A legnagyobb gondot a pályázati pénzek megelőlegezése
jelenti az önkormányzat számára, mint pl. a HURÓ, a Szociális Városrehabilitációs pályázat,
illetve a szennyvízberuházás kapcsán még 82 millió forintos kintlévőség nem érkezett meg. A
likviditási gondok a víziközmű támogatások miatt sokat javultak, így várható, hogy a
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gazdálkodás a költségvetési rendeletnek megfelelően fog alakulni. Átadja a szót a
gazdálkodási bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az I-III. negyedéves
gazdálkodásról szól az előterjesztés és megállapítható, hogy stabil a gazdálkodás,
egyensúlyban voltak a bevételek és a kiadások. A napirend másik része a költségvetési
rendelet módosítása, mely a többletbevételek és a célzott juttatások átvezetése miatt
szükséges. Az eddigiekből látszik, hogy év végén a mérleg szerinti eredmény valószínű, hogy
pozitív lesz. A bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a gazdálkodásról
szóló tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosítását is.
Bere Károly polgármester: A szociális bizottság elnöke távollétében tartották meg a
bizottsági ülést, így Szabó László képviselő úrnak, a bizottság tagjának adja meg a szót.
Szabó László képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja: A szociális
bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót és a rendeletet is.
Bere Károly polgármester: Kérdés, hozzászólás nincs. Aki a 2013. évi költségvetés IIII. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi
alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III.
negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére
törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított
előirányzat szabta keretet.
Határidő:
Felelős :

2013. december 3l.
Bere Károly polgármester
dr. Makai Sándor jegyző
intézmények vezetői

Bere Károly polgármester: Aki az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a rendeletmódosítást elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. ( X I . 2 8 .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2013.(II.15) önkormányzati rendelete 2.§. (2)-(3) bekezdése helyébe a következők lépnek
„2.§ (2): A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését
1 816 198 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben
állapítja meg.
(3) A 2013. évi b e v é t e l e k é s k i a d á s o k egyes tételei az alábbiak szerint
alakulnak:
Ssz.
1.
2.
3.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
III.
1.
IV.
V.
VI.
1.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VIII.
IX.
1.
2.

Megnevezés
BEVÉTELEK
Egyéb saját működési bevétel
ÁFA bevételek,-visszatérülések
Műk.c.hozam- és kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/
- építményadó
- idegenforgalmi adó
- iparűzési adó/állandó jell.
- iparűzési adó/ideiglenes jell.
- talajterhelési díj
Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:
Adópótlék,adóbírság, ig. szolg. Díj
Gépjárműadó
Átengedett központi adók /1./ össz.:
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek / II.-V.-ig / mindösszesen
Működési c.önkormányzat költségvetési támogatása
Kölcsön visszatérülése háztartásoktól
Kölcsön visszatérülése összesen:
Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől
Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől
Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.
Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól
Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől
Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:
Működési bevételek /I-VIII-ig/ összesen:
Intézményfinanszírozás:
Felhalmozási áfa visszatérülése
Ingatlan (telek) értékesítése

Előirányzat
40 716
39 650
90
80 456
40 000
1 500
261 592
4 100
307 192
1 500
11 983
11 983
320 675
334 172
15 308
15 308
29 714
16 800
12 000
14 498
188 147
12 908
274 067
1 024 678
307 387
34 225
-

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

Termőföld értékesítése
Járművek értékesítése
Egyéb felhalmozási bevétel
Osztalék és hozambevételek
Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:
Központosított felh.c.támogatások
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás
Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről
Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:
Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől
Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból
Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:
Felhalmozási bevételek összesen:
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:
Hitel
Likvid hitel
Hitelek összesen/1-2-ig/
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XV.-ig)
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

4 000
38 225
79 254
79 254
14 073
14 073
8 342
311 010
319 352
450 904
15 831
13 633
29 464
3 765
3 765
1 816 198
Előirányzat

1.
2.

Felhasználás szerint:
Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)
Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli)
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:

1 351 661
464 537
1 816 198

1.
2.
3.
4.
5.

Forrás szerint
Saját bevétel
Állami forrás
Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök
Kölcsön visszatérülés
Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:

738 525
425 409
607 492
15 308
29 464
1 816 198

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés
KIADÁSOK
ezer Ft-ban
Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Társadalom- és szociálpol.juttatás
Ellátottak juttatásai
Működési célú támogatásért. kiadások

Előirányzat

367 722
80 592
267 051
128 760
0
14 630
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I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

7. Működési célú pénzeszköz átadás
8. Működési célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
9. Működési célú tartalékok
Működési kiadások /1-9-ig/ összesen:
Intézményfinanszírozás:
Felhalmozási kiadások
1. Felújítási kiadások
2. Beruházási kiadások + ÁFA
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
4. Felhalmozási célú tartalékok
5. Felhalmozási célú visszat.tám.,kölcsön ny.áht-n k.
6. Befektetési kiadások
Felhalmozási kiadások /1-6-ig/ összesen:
Tartalékok
1. Működési céltartalék
2. Felhalmozási céltartalék
Tartalékok /1-2-ig/ összesen:
Hitel
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-VI.-ig/
KIADÁSOK MEGOSZLÁSA

1.
2.
3.

Felhasználás szerint:
Működési célra
Felhalmozási célra
Tartalékok
Felhasználás szerint /1-3-ig/ öszesen:

137 197
15 130
8 902
1 019 984
307 387
43 296
366 797
4 642
2 262
500
1 105
418 602
0
0
0
70 225
1 816 198
Előirányzat

1 397 596
418 602
0
1 816 198

2. §
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások
2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.
3. §
E rendelet 2013. november 29. napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2013. november 28.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Harmadik napirend
Füzesgyarmat város Településrendezési Tervének módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: A várospolitikai fórum témája is volt a rendezési terv. A
gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadja a szót a bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Másodjára tárgyalja a
képviselő-testület a rendezési tervet, mely az önkormányzat jövőbeni elképzeléseit támogatja,
illetve egy-két civil kezdeményezés is támogatva lenne a terv szerint. A bizottság 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslat elfogadását, illetve a rendelet
módosítását.
Bere Károly polgármester: Mindkét vállalkozó hozzá fog járulni a rendezési terv
módosítási költségeihez, 500-500 ezer forinttal. Kérdés, vélemény nem hangzott el, aki
elfogadja a módosított településszerkezeti tervet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosított településszerkezeti tervet elfogadta
és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
településszerkezeti tervet jóváhagyja.

Képviselő-testülete

a

módosított

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a településrendezési
módosításáról szóló döntés 15 napra történő közszemlére tételéről.
Felelős:
Határidő:

eszköz

Bere Károly polgármester
értelem szerinti

Bere Károly polgármester: Aki a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt.
rendelet módosítására vonatkozó rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II.
14.)Kt. számú rendelet módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. rendeletének módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet
alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályáról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. számú rendelet
(továbbiakban R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:
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„(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható: A belterületre
készített SZ-1 jelű szabályozási tervvel (1. melléklet), kivéve a Vásártérre (3. melléklet), a
Fürdő és környezetére készített (5. melléklet), a Klapka u-i sporttelepre (6. melléklet), a
Kolozsvári utcára (7. melléklet) készített szabályozási tervek területét, ahol azok érvényesek.
A külterületre készített SZ-2 jelű szabályozási tervvel (2. melléklet), kivéve a Csukakerti
szérűskertre (8. melléklet), a Macskás majorra (9. melléklet), a Kunérhátra (10. melléklet)
készített szabályozási tervek területé, ahol azok érvényesek.
A vásártér, Fürdő és környezete, Klapka u-i sporttelep, Kolozsvári utca, Csukakerti
szérűskert, Macskási major és Kunérhát területére készített szabályozási tervek területén lévő
régészetileg érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazó 4. melléklet. Az állattartó létesítmények
védőtávolságait a 12. sz. melléklet tartalmazza.”
2. §
A R. 4. § helyébe a következők lépnek:
„4. §
(1) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében:
a) Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből (termelő, szolgáltató)
származó zaj megengedett egyenértékű A – hangszintje (dB) nappal (6-22
h)/éjjel (22-6 h):
ZÜ 1:45/35
ZÜ 2:50/40
ZÜ 3:60/50
b) Belterületen a reálisan nem csökkenthető közlekedési zajártalmú térségekben
az új beépítések, átépítések, felújítások a tényleges zajértékek tudomásul
vételével, passzív zajvédelemmel történhetnek.
c.) A közlekedésből származó zaj külterületen védőfásítással csökkentendő.
d.) Az övezetek zajvédelmi kategóriába sorolása:
1. kategória ZÜ-1:ÜÜ-1, ÜÜ-2, KÜ-ST,. KÜ-V1, KÜ-V2, KÜ-HO, VT-H,
2. kategória ZÜ-2:TV, Lke-1, Lf-1, Lf-2, FL-T, FL-TA, FL-SZ, FL-L, FL-K,
FL-R, KG-l, Gksz-1, Gksz-2, KG-l, KÖ, IG-sz.
4. kategória ZÜ-3:IG-2, T-IG.
A többi övezetben a létesíteni kívánt épület funkciója és a körülmények
mérlegelése alapján az I. fokú építési hatóság a szakhatóság bevonásával
egyedileg állapítja meg a zajvédelmi határértéket.
(2) A levegő védelme érdekében
a.) Az allergikus megbetegedéseket okozó fákat a közterületen fokozatosan le
kell cserélni. Új, fasorok, védő zöldek telepítésekor allergiát okozó fajok
nem alkalmazhatók.
(3) Hulladékgazdálkodás
a.) A város belterületén kötelező a keletkezett kommunális hulladék
intézményesített elszállítása, kötelező a közszolgáltatás igénybevétele. A
település szilárd hulladék gyűjtése csak a szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedénybe történhet.
b.) Lomtalanításról évente legalább egy alkalommal kell gondoskodni.
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c.) A település teljes területén, bármely építési övezetben a telek előtti
közterületi sáv tisztántartása (pormentesítés, fűvágás, gyomnövények irtása)
a telektulajdonos kötelezettsége.”
3. §
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(3)

A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:
beépítési mód
Max. építménymagasság (m)

maximális beépítési %
Min. kialakítható telekterület (m2)

A maximális építménymagasság előtt esetleg szereplő kisebb magassági érték, mint
minimális érték csak a főépítményre vonatkozik.”
4. §
A R. 5. §-a (4) és (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4)
Valamennyi terület zöldterületére vonatkozó előírások az alábbiak:
a.) Az alábbi fafajok bármilyen méretű egyedének kivágása engedélyköteles
 POPOLUS ALBA (fehér nyár)
 QUERCUS ROBUR „FASTIGIATA” (oszlopos tölgy)
 QUERCUS ROBUR (kocsányos tölgy)
 PLATANUS HUSPANICA (platán)
 PRINUS CEERASIFEERA „NIGRA” vérszilva
 AESCULUS SP (vadgesztenye)
b.) Az a.) szerinti védett fafajok és bármilyen 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa
kivágása csak a növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű – más
módon és helyen véghez nem vihető – építési munka, illetve életveszélyes
állapot megszüntetése érdekében történhet.”
5. §
A R. 8. §, 8a. §-a és 8b. §-a helyébe a következők lépnek:
„8. §
(1) A falusias lakóterületen a főépítményt a telek utcafront felőli első 40 méterében kell
elhelyezni. Az állattartó épület és kifutójának létesítésekor betartandó védőtávolságait
a 12. melléklet tartalmazza.
A hátsókert mérete 6,0 méter, kivéve a 30 m-nél kisebb mélységű telkeket, ahol
3,0 méter.
(2) A területen nyeles telek nem alakítható ki.
A kialakítható telekméretnél kisebb már beépített telken a főépület bontása után új
építhető a jelenlegi beépítettség mértékéig.
(3) A területen csak magastetős épület (25-45 fokos hajlásszögű tetővel) építhető.

11
(4) A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a szerint elhelyezhető épületek közül
közösségi szórakoztató és sport építmények nem helyezhetők el a területen.
(5) Telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el.
(6) Megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,5, a zöldfelület legkisebb értéke 40%.
8/A. §
FL-T és FL-TA jelű építési övezet
(1) Új telek min. 16 m x min. 50 m, min. 800 m2 mérettel alakítható telek összevonás 36
m-es utcai szélességig megengedett.
(2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód.
Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert a kialakult állapotnak megfelelő.
(3) Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%.
(4) Főépítmény építmény magassága min. 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület
min. 2,2 m, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti létesítmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális
biztosíthatósága figyelembevételével, az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 2,5 m-re.
(6) Az FL-TA jelű építési övezetnél a szabályozási terven jelölt beépítési határvonal
mögötti telekterületen semmilyen építmény nem helyezhető el.
8/B. §
FL-SZ és FL-L jelű építési övezet
(1) Új telek minimum 20 m x 50 m, minimum 1000 m2, az FL-L építési övezetnél 1200
m2 .
(2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak
megfelelő.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség az FL-SZ építési övezetben 30%, az FL-L
építési övezetben 25%.
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 25 m-re.”
6. §
A R. 8/C, 8/D, 8/E, 8/F §-sal egészül ki:
”8/C. §
FL-K jelű építési övezet
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(1) Új telek minimum 16 m x 50 m, minimum 800 m2, telekösszevonás 30 m-es
utcaszélességig megengedett.
(2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak
megfelelő.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%, de nem haladhatja meg az Sz-1 jelű
szabályozási terven bejelölt beépítési vonal és az utcai telekhatár közötti területre
számítva a 35%-os beépítettséget.
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 6,0 méter, egyéb
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 25 m-re.
8/D. §
FL-R jelű építési övezet
(1) Új telek minimum 15 m x 35 m, minimum 600 m2.
(2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak
megfelelő.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 25 m-re.
8/E. §
Lf-1 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2, a telek legkisebb utcafronti szélessége 18
méter lehet.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete
minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 4,5 méter, maximum 6,5 méter, egyéb
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 25 m-re.
8/F. §
Lf-2 jelű építési övezet
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(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2, a legkisebb utcafronti szélesség 16 méter
lehet.
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete
minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő.
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%.
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 méter, maximum 4,5 méter, egyéb
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter.
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális értékének
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól
legalább 25 m-re.”
7. §
A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(2)
A terület az alábbi építési övezetekre tagozódik.
KG-1 piaci övezet
KG-2 kereskedelmi szolgáltató övezet
Gksz-1 és Gksz-2 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet
IG-SZ jelű ipari gazdasági szolgáltató övezet”
8. §
A R. 10. § (4) c.) és d.) pontja helyébe a következők lépnek:
„c.)Beépítettség max. 60%, zöldfelület minimum 20%
d.) Építménymagasság minimum 3,0 m, maximum 5,5 méter”
9. §
A R. 10. § (6) c-f. pontja hatályát veszi, helyébe a következők lépnek:
„c.)Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%
d.) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb
épület minimum 2,5 méter, maximum 5,0 méter
e.) Teljes közművesítettség biztosítandó, környezetterhelési határérték ZÜ2
f.) Szintterület mutató 2,0, zöldfelület minimum 20%”
10. §
A R. második 10a §-a helyébe a következők lépnek:
„10/B. §
Gksz-2 építési övezet
(1) A területen parkolóház, egyházi, egészségügyi létesítmény nem helyezhető el. A
területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, melyeknek környezetterhelési,
kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környezet lakóterületének határán a
lakóterületre előírt határértéket.
(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2, a területet teljes közművesítettséggel
kell ellátni, a telek beépítése előtt a terep legalább 30 cm-es feltöltéséről kell
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(3)

(4)
(5)
(6)

gondoskodni, és biztosítani kell az utca túloldalán lévő belvíztározóig a csapadékvíz
elevezetést.
Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni, az építési hely lehatárolása a
következő:
 előkert mérete 5,0 méter
 oldalkert mérete 5,0 méter
 hátsókert mérete 10,0 méter
A telek beépíthetősége maximum 60%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter, minimum 3,0 méter. Az
épületeket magastetővel kell kialakítani.
Terepszint alatti építmény elhelyezhető a zöldfelület minimális értékének
figyelembevételével.”

11. §
A R. 10/C. §-sal egészül ki.
„10/C. §
IG-SZ jelű építési övezet
(1) Telek méret minimum 30 m x 50 m, min. 1500 m2
(2) Beépítés szabadon álló
- előkert 5 méter
- oldalkert 6 méter
- hátsókert 6 méter
(3) Beépítettség maximum 60%, zöldfelület minimum 20%
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 m, maximum 7,0 m
(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni. Terepszint alatti létesítmény
építhető úgy, hogy a zöldfelület minimális %-a biztosított legyen.
(6) Környezetterhelési határérték ZÜ2.”
12. §
A R. 11. § (2 bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(2)
Az ipari terület az alábbi övezetekre tagozódik:
IG-2 meglévő ipari terület
T-IG ipari telephelyek kialakítására kijelölt gazdasági terület
IG-M jelű mezőgazdasági ipari építési övezet”
13. §
A R. 11. § (9) helyébe a következők lépnek:
(9)
Az IG-M a mezőgazdaság ipari jellegű telephelyek övezete. Ebben az övezetben a
mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással kapcsolatos tevékenységek számára
létesíthetők épületek, műtárgyak és föld alatti létesítmények. Az övezetben a
rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen szociális létesítmények és szolgáltati
lakások létesíthetők:
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a) A telek csak min. 2.500 m2 területtel alakítható ki.
b) Beépíthetőség max. 30 %.
c) Építménymagasság max. 6,5 m, amely a technológia függvényében változhat, de max.
20,0 m.
d) Az építményeket szabadonállóan kell elhelyezni a telekhatártól min. 10,0 m-es
távolságra.
e) Zöldterületi fedettség min. 40 %, a zöldterület min. 50 %-a lombkoronával fedett
legyen.
f) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés
köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás keretében
erről egyedileg intézkedik.
14. §
A R. 11. § (7) d.) helyébe a következők lépnek:
„d.) Beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%”
15. §
A R. 11. § (13) d.) helyébe a következők lépnek:
„d.) beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%”
16. §
A R. 12a. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(3) Az építési hely behatárolása a következő:
 előkert mérete 0,0 méter
 oldalkert mérete 5,0 méter
 hátsókert mérete 10,0 méter”
17. §
A R. 12/B. §-sal egészül ki.
„12/B. §
Üü-2 jelű építési övezet
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2
(2) A telek beépítési módja szabadon álló
Az építési hely lehatárolása a következő:
 előkert mérete 5,0 méter
 oldalkert mérete 3,0 méter
 hátsókert mérete 60 méter
(3) A telek beépíthetősége maximum 25%, zöldfelület legkisebb mértéke 50%
(4) Az épületek építménymagassága maximum 3,5 méter. Terepszint alatti építmények közül
tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.
(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
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(6) A területen csak magas tetős épület helyezhető el, minimum 25o-os maximum 45o-os
tetőhajlásszöggel.”
18. §
A R. új 15. §-sal egészül ki.
„15. §
VT-H jelű különleges építési övezet
(1) A területen csak a halászati hasznosítás – feldolgozás nélkül - számára szükséges
építmények és műtárgyak helyezhetők el.
(2) A telek tovább nem osztható, beépítése szabadon álló.
Az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 5 méter.
(3) Beépítettség maximum 20%, zöldfelület minimum 50%
Építménymagasság max. 6,0 méter
(4) Teljes közművesítésű terület, környezetterhelési határérték ZÜ-1.
(5) Terepszint alatti létesítmény építhető a zöldfelület minimális értékének figyelembe
vételével.”
19. §
A R. 18. §-sal egészül ki.
„18. §
Kmg jelű építési övezet
A terület mezőgazdasági üzemi terület.
A kialakítható telek legkisebb területe 2500 m2
A beépíthetőség maximum 40%, zöldfelület minimum 40%
Építménymagasság maximum 6,5 méter, ha a technológia feltétlen megkívánja max.
25 méter
(5) A mezőgazdasági terület felől 6 méter szabadon hagyandó, mely területre legalább
1 fasor és 1 cserjesor telepítendő.”
(1)
(2)
(3)
(4)

20. §
A R. 19.§-sal egészül ki:
„19. §
KÜ-VI. jelű építési övezet
(1)
(2)
(3)
(4)

A vízművek ivóvízellátáshoz szükséges létesítményei helyezhetőek el.
A telek nem osztható.
Beépítés szabadon álló, az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 3 méter
Beépítettség max. 30%, zöldfelület minimum 40%”
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21. §
A R. 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. §
Kmf jelű építési övezet
(1) A terület megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló építmények elhelyezésére
szolgál.
(2) Beépítés módja szabadon álló, megengedett legnagyobb beépítettség 40%, zöldfelület
minimum 40%
(3) Kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2
(4) Megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 méter
(5) Mezőgazdasági területek felől a telken kettős fasor és cserjesor telepítendő
(6) Beépítés előtt az érintett ingatlanok legalább 30 cm-es feltöltéséről kell gondoskodni.”
22. §
A R. 21. §-a elé az alábbi szöveg kerül:
„Beépítésre nem szánt terület
Különleges területek”
23. §
A R. 23. §-sal egészül ki:
„23. §
KÜ-H jelű övezet
(1) Az övezet kommunális hulladéklerakó területe, mint hulladéklerakó csak a szeghalmi
regionális hulladéklerakó üzembe helyezéséig működtethető.
(2) A hulladéklerakó bezárását követően rekultivációt kell végrehajtani, utána hulladék
átrakó-tömörítő üzem helyezhető el.”
24. §
A R. 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki:
„23/A. §
(1) A KÜ-T a termelők számára kialakított övezet, benne csak a rendeltetésszerű
használathoz szükséges építmények helyezhetők el.
23/B. §
(1) A KÜ-KP övezete kegyeleti park, bezárt temető
(2) Csak állagmegóvási munkák végezhetők.”
25. §
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A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(2)
A vízgazdálkodás övezetei az alábbiak:
VT és V-1 természetes és mesterséges vízfolyások területe
VT-K jóléti hasznosítási vízgazdálkodási terület
VT-TERM természetvédelmi hasznosítású terület
VT-HA halastavak övezete”
26. §
A R. 25. §-a előtt a „Beépítésre nem szánt területek” szövegrész törlésre kerül.
27. §
A R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következők lépnek:
„(6)
Az E-VÖ a védőerdő övezete, bennük épület nem helyezhető el, a rajtuk
keresztül haladó termék-vezetékek védőterületén belüli tevékenység csak az
üzemeltetővel egyeztetett módon történhet.”
28. §
A R. 25. § (7) a.) helyébe a következők lépnek:
„a.)Csak 10 ha-t meghaladó területeken lehet épületet elhelyezni.”
29. §
A R. 25. § (8) a.) helyébe a következők lépnek:
„a.)Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni.”
30. §
A R. 25. § (9) b.) helyébe a következők lépnek:
„b.) Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni. Beépítettség max.
5%.”
31. §
A R. 26. §-a helyére a következők lépnek:
„26. §
(1) Az M-ÁM övezetében épületek az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (X. 20.) Korm. rendelet 29. § (1), (2), (3), (5), (6)
és (7) bekezdése szerint helyezhető el.
a.) Lakóépület csak 6000 m2-t meghaladó telekterületen helyezhető el
maximum
5,5 m-es építménymagassággal, gazdasági épület, ha a technológia feltétlen
szükségessé teszi, maximum 25 m lehet.

19
b.) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni.
A beépítésre került terület határán legalább kettős fasor telepítendő.
(2) Az M-KM övezetben az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel,
hogy a természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot az építési
engedélyezésnél, mint szakhatóságot meg kell keresni.
(3)

Az MK és M-GY övezetben az (1) bekezdés előírásai alkalmazandók azzal a
különbséggel, hogy lakóépület már 3000 m2-t meghaladó ingatlanra is építhető.”

32. §
A R. 29. § (3) bekezdés helyébe a következők lépnek:
„(3) A 4. sz. mellékletben felsorolt helyrajzi számú területek régészetileg érintettek, ezért
az építési engedélyezés során a kulturális örökségvédelmi hatóságot az eljárásba be
kell vonni.”
33. §
A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
34. §
A R. kiegészül a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sz. melléklettel.
Záró rendelkezések
35. §
A R. alábbi rendelkezései vesztik hatályukat jelen rendelet hatályba lépésével:
R.

3. §-a
7. §-a
11. § (4, (5), (8), (10), (11) bekezdése
11. § (7) g.) és k.) pontja
11. § (13) g.) és k.) pontja
15. §-a
18. §-a
19. §-a
23. §-a
24. § (4) bekezdése
29. § (2) c.) és d.) pontja
30. § (1) b.) pontja
36. §

Ez a rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

20
Füzesgyarmat, 2013. november 19.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Negyedik napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A szippantás költségei vannak a rendeletben szabályozva.
A rezsicsökkentés érinti ezt a díjszabást is, ezért került sor új díj megállapítására. A
gazdálkodási bizottság elnökének adja meg a szót.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Mivel törvényi rendelkezés
átvezetéséről van szó, így a bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet elfogadását.
Bere Károly polgármester: A rendelet lényege, hogy olcsóbb lesz a szippantás díja 10
%-kal. Kérdés, hozzászólás nincs, aki elfogadja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendeletet, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetet
elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. Törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok,
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes
elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.
A közszolgáltatás ellátásának rendje
2. §
(1)

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és
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ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a város
teljes közigazgatási területén.
(2)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a
közszolgáltatás ellátására az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága, vagy
kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás
végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal
megkötött hatályos szerződés.

(3)

E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt a MÁRTA és Társa 2000 Bt.
Cégjegyzékszám: 06-06-011167. Székhely: 6727 Szeged, Vadas Márton u. 40,
Telephelye: 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/35 kell érteni, a város teljes
közigazgatási területén.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §
(1)

A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás
céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2)

A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges
rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró
eszközzel végezhető.

(3)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy
az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő
szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint
haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(4)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek
tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(5)

A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren
szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba
vagy közcsatornába kerül.

(6)

A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét
az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(7)

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő március 31.-ig az
önkormányzathoz benyújtani.

(8)

A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatási költségeit,
elszámolását
szigorúan el kell különíteni, és költségeit nem lehet a
közszolgáltatás
díjából
finanszírozni.
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4. §
(1)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására
vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével a tulajdonos és a szolgáltató
között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a
megrendelés beérkezésétől számítva 72 órán belül elvégezni.

(2)

A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.

(3)

A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem
tagadhatja meg.

(4)

A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő
adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás
végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(5)

A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával
igazoltatni.

(6)

A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján
jogosult beszedni.

(7)

A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos e rendeletben
előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(8)

A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal
vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

szemben

a

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei
5. §
(1)

Közcsatorna hiányában, vagy az arra való rácsatlakozás elmulasztása esetén a
tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről,
környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti
elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével köteles
gondoskodni.

(2)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes
tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az
közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne
okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a
háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell
eljárni.

(3)

A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa köteles a
közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. A
közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 72 órával be kell jelenteni a
közszolgáltatónak.
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(4)

A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak
előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan
elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5)

A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott
egytényezős szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni,
és a számlát 5 évig megőrizni.

(6)

A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 4. § (4) bekezdésben
rögzített személyes adatait.
Vegyes záró rendelkezések

6. §
Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:
a./
a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a
keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,
b./
a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,
c./
a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.
7. §
(1)

Elhelyező telep: 5525 Füzesgyarmat, Pozsonyi utca 210. területen kialakított, a
települési folyékony hulladék fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő
műszaki
létesítményekkel
ellátott,
hatósági
engedéllyel
rendelkező,
Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonát képező, szennyvíztisztító telep
(továbbiakban: telep). Üzemeltetője: az Alföldvíz Zrt. Békéscsaba, Dobozi utca 5.sz.

(2)

A tulajdonost terhelő közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
8. §

(1)

Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony
hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 9/2003.
(IV. 1.) önkormányzati rendelet.

Füzesgyarmat, 2013. november 28.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző
Ötödik napirend

A köztemetés és a temetkezés rendjéről szóló rendelettervezet elfogadása
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: A szociális temetésre vonatkozó törvénymódosítás miatt
van szükség a rendelet módosítására. A gazdálkodási bizottság elnökének, adja meg a szót.
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Szintén a törvényi előírás
miatt kell a helyi rendeletet módosítani. A bizottsági ülésen vita alakult ki magával a törvényi
rendelkezéssel kapcsolatban, így a rendeletmódosítást 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodással javasolja a bizottság elfogadni.
Bere Károly polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén a bizottsági
elnök távolléte miatt Szabó László képviselő úr, a bizottsági tagja vezette az ülést, kéri, hogy
a bizottság véleményét ismertesse.
Szabó László képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a törvényi szabályozás
diszkriminációt jelent abból a szempontból, hogy külön parcellában biztosítaná az eltemetést
azoknak, akik szociálisan rászorultak. Ezért a bizottság azt javasolta, hogy a működő
temetőkben, a díszsírhely kivételével, a temető többi részében is lehetőség legyen a szociális
temetkezésre, nem csak egy adott parcellában.
Bere Károly polgármester: Kéri a jegyző urat, hogy a törvényi lehetőséget ismertesse,
véleménye szerint a bizottság javaslatára nem ad lehetőséget a törvény.
Dr. Makai Sándor jegyző: A törvény és a Kormányrendelet alapján került
összeállításra a rendeletmódosítás, mely alapján ki kell jelölni a parcellát, ami a szociális
temetésnek a helye, tehát az egész temető területét nem lehet kijelölni.
A szociális temetést az eltemettető igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti
önkormányzattól. Nem kerülhet sor szociális temetésre, ha az elhunyt temetését szerződésben
vállalták, pl. öröklési szerződésben. Tájékoztatni kell a lakosságot a szociális temetés
feltételeiről, lehetőségeiről. Az eltemettetőnek három napon belül kell nyilatkozni, hogy
igényli-e a szociális temetést. Ha igényli, a bejelentést követő 7 napon belül kell a temetést
lebonyolítani. Az önkormányzatnak együttműködési kötelezettsége van a temetkezési
szolgáltatóval, akivel már tárgyaltak a szociális temetéssel kapcsolatban, de a részleteket
később még egyeztetni fogják. Együttműködési kötelezettsége van az önkormányzatnak a
Büntetés-végrehajtási Intézettel, akik a kellékeket előállítják, illetve a szállítást végzik a
bejelentést követő 3 napon belül, aminek az átvételéről, tárolásáról a polgármesteri hivatal
gondoskodik. Valószínű, hogy a temető üzemeltetőjével együtt fogják ezt ellátni. Szociális
parcellát, urnás temetés esetében szociális temetkezési helyet kell kijelölni az újtemetőben,
nincs lehetőség az egész temető kijelölésére. Szociális temetés esetében nem terheli temetési
költség a temettetőt, hagyatéki teherként sem lehet érvényesíteni. Viszont csak az állam által
biztosított koporsót, vagy urnát és sírjelet lehet felhasználni. Ha a temettető nem tartja be a
törvény által előírtakat, a költségeket meg kell fizetnie. A szociális temetés esetében az
elhunyt hűtéséről, szállításáról, esetleges hamvasztásról az állam gondoskodik, biztosítja a
sírhelyet, a koporsót, vagy urnát, sírjelet. Esetleges hamvasztás esetén a költségek az
önkormányzatot terhelik. Új szabály, hogy az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is
történhet. Szociális temetés esetén a temettető nyilatkozatban vállalja, hogy vállalja az elhunyt
temetésre való előkészítését, mint mosdatás, felöltöztetés. Kivétel, ha az egészségügyi
intézményben hunyt el, vagy ha boncolás esetén megtiltja a boncolást végző orvos, akkor az
intézmény végzi el a temetésre való előkészítést. Az eltemettetőt terheli a sír kiásása,
hantolása, a koporsó, vagy urna szállítása a temetőn belül, valamint a sírba helyezés.
Az üzemeltető kötelességét is részletezi a törvény, ill. Kormányrendelet, de várható, hogy a
szociális törvény is fogja még szabályozni. Az üzemeltető köteles a munkavédelmi
szabályokról tájékoztatást adni az eltemettetőnek. Az eltemettetőnek és a közreműködőknek
nyilatkozni kell arról, hogy az esetleges balesetek miatt kártérítési követelésük nincs a
fenntartó, üzemeltető, vagy az eltemettető felé. A nyilatkozatokat a temető üzemeltetőjének
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kell átadni, ha nem történik meg, akkor nem lehet a munkát elkezdeni. A hivatal elkészíti a
formanyomtatványokat, illetve a tájékoztatást a lakosság részére a szociális temetés
lehetőségéről. Aki nem tudja biztosítani a személyes közreműködést, és erről tájékoztatja a
hivatalt, közköltségen kell gondoskodni a temetésről és ebben az esetben a költségek
hagyatéki teherként érvényesíthetőek.
Bere Károly polgármester: Nem valószínű, hogy a rendelet elfogadása után tömegesen
a szociális temetést fogják kérni, hiszen az önkormányzat biztosít temetési kölcsönt, temetési
segélyt. A köztemetés speciális formája valósul meg véleménye szerint ezzel a törvényi
lehetőséggel. Tudja, hogy indulatokat keltett ez a törvény, pedig a 20-30 évvel ezelőtti
szokások egy része térhetne vissza. Az biztos, hogy kényes témáról van szó, de ezt a feladatot
is el kell látnia az önkormányzatnak. Sajnos minden évben vannak olyan családok, akik nem
akarják a hozzátartozójukat eltemettetni ez a rendelkezés az ilyen esetekre vonatkozik. Tehát
nem a klasszikus szociálisan nehéz helyzetben lévő lakosokra.
Suchné Szabó Edit képviselő: Biztos, hogy kényes téma, de mint a város képviselője
el kell mondani, hogy nem ért egyet ezzel a törvénnyel. Mindkét bizottsági ülésen elmondta,
hogy nagyon diszkriminatív számára ez a törvény. Tudja, hogy a törvényt kell adaptálni a
helyi viszonyokra, de hangsúlyozza, hogy egy embert sem lehet a jövedelmi viszonyai alapján
megbélyegezni azzal, hogy külön parcellába temetik el, mert ez embertelen. Egy kormányzati
politikust idéz, aki azt mondta, hogy „aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér”. Ez a
vélemény számára elfogadhatatlan, ezért nem szavazza meg a rendeletmódosítást.
Bere Károly polgármester: Ez a rendelkezés nem a többséget érinti, azokat védi, akik
szeretnék, ha a hozzátartozójuk mellett nem lenne olyan parcella, amit a hozzátartozók nem
gondoznak. Ezeknek a parcelláknak a gondozása az önkormányzat feladata lesz. Ez nem
klasszikus szociális probléma, hanem emberi és szociális probléma együtt, de erről nem
szívesen beszél senki. Gyakorlati megfontolás kapcsán került bele a törvénybe, mert sajnos
vannak olyan családok, akik nem hajlandóak foglalkozni még az eltemetéssel sem, nemhogy a
majdani sírgondozással. Ezekre az esetekre vonatkozik a szociális temetés. Sokan vannak
nehéz anyagi helyzetben, de el akarják temettetni a hozzátartozójukat, ehhez az önkormányzat
temetési segéllyel, szociális támogatással tud hozzájárulni és a szolgáltató is minden
támogatást megad a lehetőségeihez képest. Sajnos ebben az évben is volt 3-4 olyan eset,
amikor az önkormányzatnak kellett felvállalni a temetést a költségeivel együtt. Ezekre az
esetekre vonatkozik a szociális temetés, így az önkormányzatnak megtérülne a kiadása.
Suchné Szabó Edit képviselő: Egyértelmű, hogy polgármester úr a Kormány által
kezdeményezett törvényt támogatja, viszont neki pedig joga van ahhoz, hogy nagyon sok
ember nemtetszését mondja el a törvénnyel kapcsolatban. Nem ez a kiadás károsítaná meg az
önkormányzat, ill. az ország költségvetését.
Bere Károly polgármester: Konkrét problémáról van szó, amit meg kell oldani. Milyen
javaslata lenne képviselő asszonynak? Hogy lehetne kötelezni az embereket, hogy
eltemettessék a hozzátartozójukat, ha nem foglalkoznak egyáltalán vele. A törvény ilyen
esetekre vonatkozik.
Suchné Szabó Edit képviselő: Nem csak erről szól.
Bere Károly polgármester: Füzesgyarmaton erre fogják ezt a törvényt alkalmazni és ez
alapján tudnak intézkedni az említett esetekben. Sajnos ezek kényes témák. A többségi

26
társadalom védelmében hozták a törvényt, ezért is nem javasolják a helyi rendeletben sem az
egész temető kijelölését.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Azzal nem ért egyet, hogy külön parcellába
legyenek eltemetve ezek az emberek. Eddig is voltak szociális temetések az egész országban.
Mi indokolja, hogy államilag szabályozzák azt, hogy külön parcellába kerüljenek, mert ez
véleménye szerint is megkülönböztetés. Felmerült, hogy nem gondozzák az ilyen sírokat,
viszont olyan is van, hogy kihalnak a hozzátartozók, így nem tudják gondozni a sírt, mint pl. a
Keleti temető esetében. Mindenképpen megkülönböztetés a külön parcella, illetve arra is
számolni kell, hogy egy idő után össze fognak érni a parcellák, teljesen úgy sem lehet
elkülöníteni.
Bere Károly polgármester: Füzesgyarmaton ez nem lesz probléma, mert nem fog
tömegesen előfordulni. Szociális temetésként szerepel a törvényben, de lehet nem is jó ez a
megfogalmazás.
Szabó László képviselő: Kiforratlan, gyakorlat nélküli a törvény és az még kérdéseses,
hogy mennyire lehet az említett esetekben mérlegelni. Pl. hogyan kell eljárni abban az
esetben, ha férj, feleség esetében egyikük már elhunyt, közös sírhely van kialakítva, de a
később meghaltat szociális temetés keretében fogják eltemetni, akkor a párja mellé nem lehet
eltemetni?
Koncz Imre képviselő: Nem ismeri a törvényt, de úgy gondolja, hogy ha egy sírhely
meg van váltva, akkor oda azt temet a hozzátartozó, akit akar.
Bere Károly polgármester: Az önkormányzat biztosítja a temetési kölcsönt, temetési
segélyt, a képviselő úr által felvetett esetben valószínű, hogy ez lenne alkalmazva, nem a
szociális temetés. Hangsúlyozza, hogy a szociális temetés akkor jöhet szóba, ha nincs
hozzátartozó, aki el akarja temetni az elhunytat. Nincs több hozzászólás, ezért szavazásra
bocsátja a rendelet-tervezetet.
Aki elfogadja a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletmódosítást
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal – tartózkodás nélkül – a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
14/2000. (VI. 15.) Kt. számú rendelet módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 14/2000. (VI. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja meg:
1. §
A képviselő-testület a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (XI. 28.) Kt.
számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbi 5/A. §-sal egészíti ki:
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„ 5/A. §
(1) A köztemető Fenntartója a szociális temetkezések biztosítására az Üzemeltető útján
szociális parcellát („K” szektor 9.-10. sora), illetve urnás temetkezés esetében a szociális
temetkezési helyet („K” szektor 7.-8. sora) jelöl ki a Köztemetőkben.
(2) Szociális temetés a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (a
továbbiakban: Hivatal) igényelhető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény idevonatkozó szakaszai alapján előírt nyilatkozatban és szabályok szerint. A Hivatal a
nyilatkozat másolatát átadja a temető Üzemeltetőjének, hogy a temetkezés rendben
megvalósulhasson.”
2. §
A Temetői szolgáltatási díjakról szóló 1. sz. melléklet az alábbiakkal egészül ki:
- Sírásás, temetőn belüli szállítás, sírba helyezés és hantolás szakszemélyzet igénybevételével
23.000 Ft. + ÁFA
- ravatalozás 15.000 Ft. + Áfa
- exhumálással kapcsolatos szolgáltatások 23.000 Ft. + Áfa
- urna elhelyezés falban
4.700 Ft. + Áfa
- urnás sírásás 9.500 Ft. + Áfa
3. §
(1) Ezen rendelet 2013. november 29.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2013. november 18.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Hatodik napirend
A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a fenntartói
feladatokról
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Már többször tárgyalta a képviselő-testület a Tourinform
Iroda kérdését. Ebben az évben a magyar-román pályázat révén tudta az önkormányzat
finanszírozni az iroda működését. Dönteni kell most már róla, hogy átveszi az önkormányzat
véglegesen a feladatot, vagy nem. Fontos lenne bevonni a kistérség többi települését is az
iroda finanszírozásába. Eddig Vésztő jelezte, hogy a munkabér 25 %-át átvállalja. A
gazdálkodási bizottság elnökének adja meg a szót.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Arról kell dönteni, hogy
átveszi az önkormányzat az iroda működését, vagy megszűnik. Ha Füzesgyarmat
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önkormányzata átveszi a kistérségtől, utána lehet rendezni a névhasználatot. Viszont míg a
név nincs rendezve, nem tudnak pályázatot beadni a saját működésük finanszírozására sem.
Az előterjesztett egyszerűsített költségvetésből még hiányzik 3.5 millió forint, aminek a
pótlására szolgálhatna az idegenforgalmi adó emeléséből várható bevétel. A bizottság
egyhangúlag támogatja azt a javaslatot, hogy vegye át az önkormányzat az irodát.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Véleménye szerint fontos az iroda
működtetése. Bízik benne, hogy a Hotel Gara mielőbb beindul és után még fontosabb lesz a
tevékenységük.
Ibrányi Éva alpolgármester: Örömmel hallgatta a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság véleményét, hogy fel kell vállalni a füzesgyarmati önkormányzatnak a Tourinform
Irodát, mert meg kell tartani a térségben. Bízik benne, hogy hamarosan sikerül a Gara Hotelt
megnyitni, a mozgáscentrumot működtetni és ennek a marketingjéhez, valamint a Kastélypark
fürdőnek a népszerűsítéséhez hozzá tudnak járulni.
Szabó László képviselő: Nem az iroda szükségességét kérdőjelezték meg eddig sem,
hanem szerették volna, hogy azok az önkormányzatok is járuljanak hozzá a költségekhez,
akiknek hasznuk származik az iroda tevékenysége miatt.
Bere Károly polgármester: Nincs több kérdés, vélemény. Aki egyetért vele, hogy a
füzesgyarmati önkormányzat átvegye a Tourinform Körös-Sárrét Irodát, a fenntartói
feladatokat vállalja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és meghozza az
alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Körös-Sárrét
Irodát 2014. január 1. napjától kezdődően Füzesgyarmaton kívánja üzemeltetni, ezzel
egyidejűleg a fenntartói feladatokat vállalja.
Az iroda fenntartási költségeit a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Névhasználati Szerződést kösse meg a Magyar
Turizmus Zrt-vel.
Határidő:
Felelős:

szerződés megkötésére 2014. január 31.
Bere Károly polgármester

Hetedik napirend
Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: Többször felvetődött már, hogy emelni kellene az
idegenforgalmi adót, mivel állami támogatást is adnak hozzá. Minden 1 forint után 1.50 forint
támogatást ad az állam, ezért inkább ezt érdemes emelni nem a szállásdíjat. A számítások
szerint 17 millió forint többletbevételre lehet számítani, ha 450,-Ft lenne az idegenforgalmi
adó. A Hotel Gara működése esetén fontos bevétel lenne. Más adónem emelését, új adó
bevezetését nem kívánt előterjeszteni.
Suchné Szabó Edit képviselő: A környező településeken milyen mértékű
idegenforgalmi adó van?
Bere Károly polgármester: Nem tudja pontosan megmondani, átadja a szót Tőkésné
Gali Mónikának.
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője: Szeghalmon és Dévaványán van
idegenforgalmi adó, 200,-, 300,-Ft.
Bere Károly polgármester: Nehéz összehasonlítani, mert a többi településen nem
jelentős az idegenforgalmi adóbevétel. Szeghalmon a kollégiumban szoktak szálláshelyet
kiadni, azért vezették be. Dévaványán a túzokrezervátumnál van szálláshely.
Kérdés, vélemény nincs. Javasolja elfogadásra az idegenforgalmi adóról szóló rendelet
módosítását úgy, hogy idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként
450,- Ft legyen 2014. január 1-jétől.
Aki egyetért a rendeletmódosítással, kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI.
19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Füzesgyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következőket rendeli el:
1. §
Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 4. § bekezdése
helyébe a következők lépnek:
„4. §
A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként
450 Ft.”
2. §
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(1) Ezen rendelet 2013. november 29.-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1.-től kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2013. november 28.
Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

Nyolcadik napirend
Bejelentések
8.1. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
Bere Károly polgármester: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy az IFA típusú tűzoltó gépjárművet, ami az önkormányzat
tulajdonában van, értékesíthessék és az árából egy másik, korszerűbb gépjárművet
vásárolhassanak. A gazdálkodási bizottság elnökének adja meg a szót.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Arról kell dönteni, hogy a
képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő tűzoltó gépjármű eladásához
és az abból befolyt összeget az ÖTE részére átutalja, valamint a másik döntés, hogy a másik
gépjármű többletköltségét tervezze be a képviselő-testület a 2014. évi költségvetésébe, ami
kb. 1.5 millió forint. A bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Bere Károly polgármester: Az is elhangzott a bizottsági ülésen, hogy igyekeznek helyi
vállalkozóktól támogatást szerezni a gépjármű megvásárlásához, hogy csökkenjen a 1.5 millió
forint.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A hivatásos tűzoltóságnak kell ehhez a
döntéshez a véleményét megkérni? Egyébként támogatja a kérelmet.
Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy nem szükséges. A közlekedési hatóság
fog eljárni, hogy a másik gépjármű alkalmas-e erre a tevékenységre.
Szavazásra bocsátja a gazdálkodási bizottság javaslatát, mely szerint a képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában, de az ÖTE üzemeltetésében lévő, IFA
típusú tűzoltó gépjármű értékesítésre kerüljön és az abból befolyt összeget az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület másik gépjármű vásárlására fordítsa, valamint a megvásárlásra kerülő
gépjármű várható 1.5 milliós többletköltségét tervezze be a 2014. évi költségvetésbe. Aki
egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és
meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő, de a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
üzemeltetésre átadott IFA típusú tűzoltó gépjármű értékesítését határozza el.
A gépjármű értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat az egyesült számlájára
átutalja, melyet egy jobb műszaki állapotban lévő tűzoltó gépjármű vásárlására fordíthat.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében plusz 1.500.000,- forintot biztosít a
gépjármű megvásárlásához.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Bere Károly polgármester
8.2 számú bejelentés
A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Bere Károly polgármester: A gazdálkodási bizottság tárgyalta, megadja a szót a
bizottság elnökének.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Technikai dologról van
szó, a bizottság egyhangúlag támogatja az elfogadását.
Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény kéri, hogy aki jóváhagyja a
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a testületi döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Bere Károly polgármester
Határidő: Azonnal, érintettek értesítése: 2013. december 2.
186/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozat melléklete
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MÜKŐDÉSI SZABÁLYZAT
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság
működési szabályzatát a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló

32
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a következőképpen határozza
meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
I. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági
teendők ellátásával a Települési Értéktár Bizottságot hatalmazza fel.
1. A bizottság megnevezése: Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság helye:
Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1
3. A bizottság létszáma:
7 fő
4. Az Értéktár Bizottság tagja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
160/2013.(IX.19.) önkormányzati határozatának második bekezdése értelmében:
az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke és tagjai
a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület elnöke
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény vezetője
5. A Bizottság az alakuló ülésén, tagjai közül választja meg az elnökét.
6. A Bizottság az alakuló ülésen- az Bizottság elnökének javaslatára- dönt a Bizottság
elnök-helyettesének megválasztásáról.
II. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és
megőrzése feltételeinek biztosítása. Települési értéktár a település területén fellelhető nemzeti
értékeit tartalmazó gyűjtemény, a Füzesgyarmat városa szempontjából meghatározó
jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális
alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság
annak minősít.
III. Munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.
IV. A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
FELADAT ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
V. A Települési Értéktár Bizottság feladata:


a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő
megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a
helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
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a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása,
a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

VI. A Települési Értéktár Bizottság feladatkörében eljárva a bizottság elnökének
feladata:
 a bizottság ülésének összehívása, vezetése,
 a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
 a bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági
szervek, szervezetek előtt,
 a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő
továbbítása.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI
VII. A Települési Értéktár Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik. Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
VIII. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó
szavazata szükséges. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és
észrevételeit nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel határozat formájában
hozza.
IX. A Települési Értéktár Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges
pénzügyi, tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és
pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.
X. A Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők,
szervezési feladatok ellátásáról a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal és a Hegyesi János
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény gondoskodik
A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI
XI. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet,
amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel
tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése,
továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.
XII. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség
szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított
határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az
elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten
indítványozza.
XIII. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 8. pontban
írt szavazati aránnyal a Települési Értéktár Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban
értesíti.
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NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL
XIV. A Települési Értéktár Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013.
(VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal –
szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.
XV. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló
döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.
Füzesgyarmat, 2013. november 28.
Bere Károly
polgármester
8.3 számú bejelentés
Polgárőrség kérelmének megtárgyalása
Bere Károly polgármester: A polgárőrség is nyújtott be támogatási kérelmet, mivel ők
is gépjárművet szeretnének vásárolni. Kaptak az Országos Polgárőr Szövetségtől támogatást,
amit ebben az évben fel kell használniuk, és ehhez kérnek 300 ezer forintot. Minden évben
szokta az önkormányzat támogatni a polgárőrséget, ezért a jövő évi támogatás terhére kérik
ezt az összeget. A gazdálkodási bizottság elnökének adja meg a szót.
Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A jövő évi költségvetésük
terhére kérik a 300 ezer forintos támogatást, ezért a bizottság egyhangúlag támogatja a
kérésüket. Amit most használnak és leadnak autót, az önkormányzat tulajdona marad.
Bere Károly polgármester: Kérdés, vélemény nincs, aki támogatja a polgárőrség
kérését, hogy 300 ezer forintot biztosítson az önkormányzat gépjármű vásárlására a jövő évi
önkormányzati támogatásuk terhére, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 7 igen szavazattal,
egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot elfogadta.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati
Polgárőrség Közhasznú Szervezet gépjármű vásárlására vonatkozó kérelmét támogatja
és ehhez a 2014. évi önkormányzati támogatásuk terhére 300.000,-Ft-ot megelőlegez.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról
gondoskodjon a 2013. évi iparűzési adó többletbevételből.
Határidő:
Felelős:

2013. december 10.
Bere Károly polgármester

35
8.4 számú bejelentés
Törvényességi felhívás ismertetése
Bere Károly polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
törvényességi felhívással élt azzal kapcsolatban, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
jegyzőkönyvei jelentős késéssel érkeztek meg törvényességi vizsgálatra az elektronikus
rendszerben, illetve papír alapon nem érkezett be. A határidő be nem tartása okafogyottá teszi
a törvényességi vizsgálatot, a testület döntését kivonja az állami ellenőrzés alól.
Kormánymegbízott úr felhívja a jegyző figyelmét, hogy vizsgálja meg a mulasztás okát,
illetve szüntesse meg a jogszabálysértést. Átadja jegyző úrnak a szót.
Dr. Makai Sándor jegyző: Valós az észrevétel. A jegyzőkönyvek elkészültek, de nem
került aláírása, nem került továbbításra. A TERKA rendszerben az októberi jegyzőkönyvek
továbbításakor derült ki, hogy nem egyeznek a sorszámok, nem lett minden jegyzőkönyv
elküldve. Ez akkor pótlásra került, de a papír alapú jegyzőkönyvek még mindig nem kerültek
megküldésre. Ez a törvényességi észrevétel után került megküldésre, illetve kivizsgálásra,
hogy mi okozta a késedelmet. A kollégákkal új eljárási rendet alakítottak ki, hogy ilyen még
egyszer ne fordulhasson elő. A törvényességi referenssel történt telefonbeszélgetéskor a hibát
elismerte és ígéretet tett, hogy a jövőben ilyen hiba nem fog előfordulni. A jegyzőkönyv
elkészülte után, az aláírás előtt ellenőriznie kell a jegyzőkönyvet, ami nem történt meg, benne
maradt a dossziéban, a többi jegyzőkönyvvel, nem lett továbbítva a Kormányhivatalhoz.
Bere Károly polgármester: Az egyedi ügyek elbírálásáról szóló jegyzőkönyvekről van
szó, az ügyek elbírálásra kerültek, a megállapított juttatások kifizetésre kerültek, kár nem ért
egy ügyfelet sem, de a törvényességi felhívás tartalmáról tájékoztatnia kellett a képviselőtestületet. Szavazásra bocsátja azt a határozati javaslatot, hogy az üggyel kapcsolatos
tájékoztatást a képviselő-testület elfogadja. Aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevételével kapcsolatos tájékoztatót elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja által megküldött BEB/02/426-1/2013.
ügyiratszámú törvényességi észrevétellel kapcsolatos tájékoztatót elfogadta.
8.5 számú bejelentés
A polgármester jutalmának felajánlása a Füzesgyarmati Krónika kiadásához
Bere Károly polgármester: A Gacsári Krónika ismételt megjelentetésére kerül sor. A
könyv kiadási költségeire javasolja, hogy egy pénzügyi alapot hozzanak létre és ebbe az
alapba szeretné felajánlani a 2013. évi költségvetésbe betervezett polgármesteri jutalmat.
Ehhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Mivel személyesen érintett, átadja az ülés
vezetését Ibrányi Éva alpolgármester asszonynak.
Ibrányi Éva alpolgármester: A polgármester úr részére betervezett jutalom összege
260.888,-Ft + járulékai 70.440,- összesen 331.328,-Ft. Az ülés elején kiosztott
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előterjesztésben részletesen szerepel, hogy mire is szeretné polgármester úr ezt az összeget
fordítani, a Garácsi Krónika, illetve Füzesgyarmati Krónika újbóli megjelentetésére. Először
szavazásra bocsátja a polgármester jutalmát.
Bere Károly polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván
részt venni a két határozati javaslat megszavazásában.
Ibrányi Éva alpolgármester: Aki egyetért vele, hogy a képviselő-testület a
polgármester részére félhavi juttatásának megfelelő, azaz bruttó 331.328,-Ft jutalmat
állapítson meg, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 1 fő nem vett részt a
szavazásban, így 6 igen szavazattal, egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
a határozati javaslatot elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly polgármester
részére bruttó 331.328,-Ft jutalmat állapít meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ibrányi Éva alpolgármester

Ibrányi Éva alpolgármester: A másik határozati javaslat, mely szerint aki egyetért vele,
hogy a polgármester részére megállapított jutalom járulékaival együtt, mely összesen
331.328,-Ft, a Füzesgyarmati Krónika kiadási költségeire kerüljön átcsoportosításra,
kézfelemeléssel jelezze.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Miért kell erről szavazni, a polgármester dolga,
hogy mire fordítja a jutalmát.
Bere Károly polgármester: Ezzel a pénzzel hozna létre az önkormányzat egy pénzügyi
alapot, egy alszámlán, amihez mások is csatlakozhatnának, akik szeretnék, hogy ez a
kiadvány megjelenjen.
Szabó László képviselő: Így a jutalom járulékai is erre a számlára kerülnének át.
Ibrányi Éva alpolgármester: Aki egyetért vele, hogy az önkormányzat létrehozzon egy
alszámlát a Füzesgyarmati Krónika kiadási költségeinek fedezetére és a polgármester
betervezett jutalmát járulékaival együtt, ami összesen 331.328,-Ft, erre a célra átcsoportosítsa,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja közül 1 fő nem vett részt a
szavazásban, így 6 igen szavazattal, egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
a határozati javaslatot elfogadta és meghozza az alábbi határozatot:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Füzesgyarmati Krónika megjelentetési költségeinek biztosítására, a támogatások
fogadására, az önkormányzat alszámlát nyit.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy Bere Károly polgármester részére megállapított
bruttó 331.328,-Ft a fenti célra létrehozott alszámlára kerüljön átutalásra.
Határidő:
Felelős:

2013. december 31.
Ibrányi Éva alpolgármester

Ibrányi Éva alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Bere Károly polgármester
úrnak.
Bere Károly polgármester: A nyílt ülésen további bejelentés nincs. Van-e valakinek
bejelentése?
Suchné Szabó Edit képviselő: Polgármester úrral beszéltek már arról, hogy dr.Jánky
Béla halála miatt ebben az évben megmaradt a költségvetésbe nőgyógyászati szakrendelésre
betervezett összeg, közel 400 ezer forint. Ezt javasolta, hogy fordítsák méhnyakrák-szűrésre a
füzesgyarmati 18-70 év közötti nők szűrésére, akik nem tudnak magánrendelésre elmenni.
100 hölgy vizsgálatára lenne lehetőség és már felvette a kapcsolatot a berettyóújfalui kórház
orvosával is, dr. Zákány Zsolttal. Polgármester úr a megbeszéléskor említette, hogy az EFI
iroda kapcsán is lehetőség lenne ezt a szűrést támogatni. Kérdezi, hogy történt-e ezzel
kapcsolatban előrelépés? A végleges szűrések eredményeit szeretné egy tanulmányba
átadaptálni, amit később is lehetne használni.
Bere Károly polgármester: Úgy gondolja, hogy minden képviselő támogatja ezt a
kezdeményezést. A jövő évi költségvetésbe kell majd betervezni, mivel ebben az évben úgy
sem valósul már meg. A nőgyógyászati szakrendelésre betervezett összeg pénzmaradványként
fog jelentkezni a jövő évi költségvetésben.
Suchné Szabó Edit képviselő: Januárban terveznék és bízik benne, hogy a behívók
alapján eljönnek az érintettek.
Bere Károly polgármester: Beszélt Zákány doktor úrral erről és ő attól tart, hogy éppen
azok a hölgyek nem fognak elmenni a szűrésre, akiket megcéloznak ezzel a
kezdeményezéssel.
Suchné Szabó Edit képviselő: Behívók alapján történne a szűrés, majd utána értékelik
az aktivitást.
Bere Károly polgármester: Van-e kérdés, vélemény? Nincs, kéri, hogy aki támogatja
azt a javaslatot, hogy az önkormányzat támogassa a méhnyakrák szűrés költségeit,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a határozati javaslatot elfogadta és meghozza az
alábbi határozatot:
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2014. évi költségvetésében a füzesgyarmati lakcímmel rendelkező, 18-70 év közötti,
szociálisan rászorult nők körében az ingyenes méhnyakrák szűrés költségeit biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy a 2014. évi költségvetésbe a
nőgyógyászati szakrendelés 2013. évi pénzmaradványa az ingyenes méhnyakrák
szűrésre kerüljön betervezésre.
Határidő:
Felelős:

2013. február 28.
Bere Károly polgármester

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A keleti temető sorsa iránt többen érdeklődtek
nála. Panaszkodtak arra is, hogy a facebookon jelent meg, hogy a szemétszállítás díját a Béke
utcán lehet befizetni, holott eddig úgy tudták a lakosok, hogy díjbeszedő fogja beszedni
kéthavonta. Az is felvetés volt, hogy eddig 120 literes kuka díját fizette egyik lakos, most
közölte vele az új szolgáltató, hogy az csak 80 literes. A művelődési ház lebontása miatt el
kell költözni a civil szervezeteknek, hova költözhetnek? Hol helyezhetik el az ingóságaikat?
A sportpályán sor kerül még ebben a ciklusban a vizesblokk kialakítására, van rá pályázat?
Bere Károly polgármester: A keleti temető a református egyház tulajdona, tudomása
szerint meg fognak maradni a sírok, nem tervezik, hogy értékesíteni akarják a területet. A
szemétszállítás díját díjbeszedő fogja beszedni, ez szerepel a szerződésben. A következő
testületi ülésen ad majd tájékoztatást a művelődési ház építéséről. Annyit lehet tudni, hogy az
alaprajzok elkészültek, a homlokzati tervekről a képviselő-testület fog majd dönteni 1-2
javaslat alapján. Ismeretei szerint egyemeletes épület fog épülni. A vizesblokkal kapcsolatban
nyert a sportegyesület az NVA pályázaton, illetve a TAO pénzből jövő év június 30-ig kell
megvalósítani a beruházást. Tavasszal el fog készülni, saját erőt is biztosítani kell majd.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Sokan megkeresték járdák, átereszek, utak
állapotával kapcsolatban. Kihez fordulhatnak a panaszukkal?
Bere Károly polgármester: A műszaki csoportnál Mata Zoltánt, a Városgazdálkodási
és Intézményüzemeltetési Kft-nél Turbucz Róbert ügyvezetőt kell keresni. Az átereszek
rendbetételére létrehoztak egy csapatot, Szőke Szabolcs vezetésével, nagy része már elkészült.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi folyamatosan az átereszek állapotát a
belvízvédelem kapcsán. Járdaépítésre a jövő évi költségvetésben biztosítani kell pénzt, mert
sok helyen rossz állapotban vannak a járdák.
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Negyedik alkalommal rendezik meg az
Adventi börzét és felhívást intéz a lakosság felé, hogy holnap a művelődési házban várják az
adományokat reggel 9 órától este 6 óráig. Gyermekruhákat, cipőket, játékokat, tartós
élelmiszereket. Ezúton köszöni meg az eddigi adományokat a Margaréta Családos Egyesület
és az általános iskola nevében.
Suchné Szabó Edit képviselő: A Füzesgyarmati Nők Egyesülete a zimándújfalui
testvértelepülésen élő rászoruló gyermekeknek gyűjtött már tavaly is adományokat, ehhez

39
kapcsolódott ebben az évben az iskola szülői szervezete. December 2-áig várják az
adományokat.
Ibrányi Éva alpolgármester: Szeretettel hívja a lakosságot december 1-jén, Advent első
vasárnapján, 16 órakor a református templom előtti ünnepségre, az adventi koszorún az első
gyertya meggyújtására.
Bere Károly polgármester: December 19-én javasolja a következő testületi ülést
megtartani. Ezzel a mai nyílt ülést bezárja, a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

