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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére. 

 
 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 
Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztjük a testület elé: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
56/2015. (IV. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Kossuth u. 90. sz. alatti Társasház (Kastélypark Fürdő) vállalkozóival folytassa a 
megkezdett tárgyalást. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Lásd a 145/2015. (X. 29.) önkormányzati határozatot. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
45/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozata 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 64.000 ezer forint összegű vissza nem térítendő 
támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontjában megállapított, rendkívüli önkormányzati 
támogatásra. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást a 
pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 
Lásd a 87/2015.(VI.25.) önkormányzati határozatot 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
87/2015. (VI. 25.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2015. (IV. 14.) 
önkormányzati határozatának végrehajtási határidejét 2015. szeptember 30. napjára módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 
A támogatási kérelmet alátámasztó adatszolgáltatást a Pénzügyi Osztályvezető elkészítette és 
Továbbította a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem, döntés előtt áll. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
101/2015. (VI. 25.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 
legegyszerűbben beszedhető, a legkevesebb személyt érintő, legkevesebb feszültséget okozó 
adónem(ek)ről készüljön előterjesztés az októberi testületi ülésre. 
Határidő:  2015. októberi testületi ülés 
Felelős: Bere Károly polgármester 
A Képviselő-testület az október 29-ei ülésén tárgyalta a helyi adónemekről szóló 
előterjesztést. Lásd. a 139/2015. (X. 29.) önkormányzati határozatot. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
111/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Ipari Park Kft.-
ben lévő 6%-os üzletrészének értékesítésére vonatkozó eljárást elindítja. Az üzletrész ára a 
következő évben 60 millió Ft.  
Felkéri a Polgármestert az eljárás elindítására. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 
A Károlyi és Társa Kft képviseletében eljáró Károlyiné Erdei Ildikó tájékoztatása szerint a 
Kft. 2016. márciusában élni kíván elővásárlási jogával . Ennek függvényében indítjuk az 
értékesítéssel kapcsolatos eljárást.  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
114/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4/2015. (II. 
18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2015. évi költségvetési kiadások biztonságos 
finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai 
Igazgatóságától - mint számlavezető intézettől 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-
hitelkeretet vesz igénybe.  
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2015. december 31. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az 
Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi 
Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson 
alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a 
helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, 
hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 
törlesztésére fordítja. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
Határidő:  2015. szeptember 28. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
A folyószámlahitel a határozatban foglaltakkal egyezően aláírásra került. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
115/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karcag Térségi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és 
pótbefizetés teljesítése napirendet a következő képviselő-testületi ülésig elnapolta. 
 
Határidő: értelem szerinti 
Felelős: Bere Károly polgármester 
A Képviselő-testület az októberi ülésén tárgyalta és fogadta el a Karcag Térségi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és 
pótbefizetés teljesítéséről szóló határozati javaslatot.  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
116/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójához. 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról 
szóló 2012. évben módosított 11/2002. (XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő 
jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését a Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában a települési 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
2015. november 09. napjáig 15. tanuló nyújtotta be a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a kérelmet. Ebből 14 fő „A” típusú , 1fő „B” típusú 
pályázó. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
118/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajándékként felajánlott 5525 
Füzesgyarmat Jókai u. 5. száma alatti, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 1604/1 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát elfogadja, azt birtokba veszi. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére és aláírására, valamint 
a bontási munkák határidőre történő lebonyolítására. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Az ajándékozási szerződés aláírásra került, a lakóépület bontása megtörtént. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
120/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a mellékelt II. számú 
vázrajz alapján az 512/34. hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanból 168 m2 területet az 
AKKURÁTUS-TEAM Kft. Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5. szám alatti kérelmező részére, 
171 (Egyszázhetvenegy) ezer Ft. vételár ellenében.  
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 
aláírására. 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Az adásvételi szerződés elkészült és aláírásra került. Az ingatlan-nyilvántartásba a vevő 
tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
124/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes értékesítési szándékát 
fejezi ki a 0674/9. hrsz. alatti ingatlanból a telekalakítást követően létrejött új hrsz. alatti 
ingatlan területet vonatkozásában. 
Felkéri a c. főjegyzőt a földmérési munkarészek és értékbecslés elvégeztetésére, majd a végső 
előterjesztés megtételére. 
Határidő: 2015. októberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: dr. Makai Sándor c. főjegyző 
A Képviselő-testület a szükséges mellékletekkel és értékbecsléssel kiegészített előterjesztést az 
októberi ülésén megtárgyalta és döntött az ingatlan értékesítéséről. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
125/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsának 40/2015. (IX. 09.) számon elfogadott döntését támogatja, azzal 
mindenben egyet ért. 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, valamint a feladat ellátásban résztvevő 
önkormányzatok és az OroMed Egészségügyi Szolgáltató Kft. között (5540 Szarvas, Béke u. 
33.) egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött szerződései 2015. október 31. napján 
megszűnnek. 
 
Szeghalom Önkormányzat képviselő-testülete központi orvosi ügyelet ellátás biztosítása 
érdekében feladat-ellátási szerződést köt 2015. november 01-től az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft-vel (4031 Debrecen, István út 6.). 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Az orvosi ügyeleti ellátás biztosítását szolgáló feladat-ellátási szerződés az érintett 
önkormányzatok és a szolgáltató között aláírásra került. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
126/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sánta Tibor háziorvos 
nyugdíjba vonulása miatt a 2015. október 1-től tartósan betöltetlen 2. számú háziorvosi 
körzetet (kilencjegyű OEP kódja: 040090065) a praxis végleges betöltéséig a Bartik-Med 
Betéti Társasággal (székhely: 5525. Füzesgyarmat, Kossuth u. 8 sz.) megkötésre kerülő 
megbízási szerződés alapján helyettesítő orvossal működteti. 
A helyettesítő orvos neve: Dr. Barta Krisztina 



5 
 

Orvosi bélyegzőjének száma: 61595  
Heti rendelési idő: 12 óra 
Az ellátás helye az Egészségügy Központ (5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz.) 2. sz. 
háziorvosi körzet rendelője. 
A helyettesítő orvos rendelési ideje:  
 

Hét napja délelőtt délután 
hétfő  12:00 – 13:15 
kedd  12:00 – 13:30 

szerda  12:00 – 13:15 
csütörtök 7:00 – 13:45  

péntek  12:00 – 13:15 
 
A helyettesítő orvos távolléte esetén 1. számú helyettesítője Dr. Pikó Eszter (orvosi 
nyilvántartási száma: 21082), 2. számú helyettesítője Dr. Barta Zoltán (orvosi nyilvántartási 
száma: 54412). 
A helyettesítés idejére a körzet jelenlegi orvosi asszisztensét Halász Sándornét a Bartik-Med 
Betéti Társaság változatlan feltételekkel napi 8 órában továbbfoglalkoztatja. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a működtetés előkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátásával. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2015. október 01. 
A helyettesítési feladatok ellátására Dr. Barta Krisztina háziorvossal megkötöttük a megbízási 
szerződést. A helyettesítés 2015. október 01. napjától a fenti rendelési idővel zavartalan. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
127/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Makai Sándor címzetes 
főjegyző részére 2015. évre egyösszegű, bruttó 927.600,- Ft címpótlékot állapít meg, melynek 
kifizetési határideje 2015. szeptember 30. nap.  
 
A Képviselő-testület a bruttó 927.600,- Ft juttatás és járulékai fedezetét a 2015. évi 
költségvetésében a Hivatal rendszeres személyi juttatásainak terhére biztosítja, a fedezet 
átcsoportosításáról az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletének soron következő módosításakor gondoskodik.  
Felelős: Bere Károly Polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
A 2015. évi címpótlék juttatás kifizetésre került. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
129/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 

1. 2016. január 1. napjától kezdődően a füzesgyarmati 2. számú betöltetlen háziorvosi 
körzetben területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időtartamra, háziorvosi 
tevékenység végzésére feladat-ellátási szerződést köt a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (rövidített cégnév: “BÁRÁND 2.” Bt., székhely: 4150 
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Püspökladány, Kismester u 3., adószám: 22895718-1-09,cégjegyzékszám: 09-06-
007741, képviseli: Dr. Imre Gábor ügyvezető, háziorvos), 

 
2. a feladat-ellátási szerződés 1. pont szerinti hatálybalépésének feltétele, Dr. Imre Gábor 

részéről a praxisengedély megszerzése, a „BÁRÁND 2.” Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társaság hatályos működési engedélyének megszerzése és az Országos 
egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatalával a finanszírozási szerződés megkötése 
 

3. az Önkormányzat a háziorvosi tevékenység céljára ingyenesen biztosítja a 
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti Egészségügyi Központ 2. sz. háziorvosi 
rendelőjét, eszközeivel és berendezéseivel és hozzájárul ahhoz, hogy a „BÁRÁND 2.” 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság a Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti 
ingatlant fióktelephelyként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse. 

Határidő:  a feladat-ellátási szerződés megkötésére 2015. november 15. 
     egyebekben 2016. január 01. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 
A feladat-ellátási szerződést a szolgáltatóval megkötöttük, Dr. Imre Gábor háziorvos a 
feladatellátás 2016. január 1-jei megkezdéséhez az ÁNTSZ és OEP felé a szükséges előkészítő 
ügyintézést megkezdte. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
130/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete - mint a Karcag Térségi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagja, - úgy döntött, hogy a Karcagon, 
2014. december hó 30. napján kelt társasági szerződésének 9. pontját (a társaság 
gazdálkodásának szabályai) kiegészíti az alábbiakkal: 
 
„A taggyűlés jogosult a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni a tagok 
számára. 
A pótbefizetés legmagasabb összege: legfeljebb a törzsbetét kétszerese 
A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás 
A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 
A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés 
gyakorisága). 
Pótbefizetést a taggyűlési határozat meghozatalától számított 90 napon belül kell teljesíteni.  
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.” 
 
Füzesgyarmat Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a fenti határozatnak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 
Határidő: szükség szerinti időben 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
131/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Karcag 
Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a tulajdoni 
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részesedésének arányában 155.000 Ft pótbefizetést teljesít a saját tőke visszapótlása céljából, 
amennyiben Karcag Város és Berekfürdő Község Önkormányzata is vállalja a tulajdoni 
részesedése arányában történő pótbefizetés teljesítését.  
Felkéri a Polgármestert a pótbefizetés átutalására a feltételek teljesülése esetén. 
Határidő: értelem szerinti 
Felelős: Bere Károly polgármester 
A pótbefizetés átutalásának időpontjával kapcsolatban még nem kaptunk értesítést a Kft-től. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
132/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
 
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót 
és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. 
határozata szerinti tartalommal nem fogadja el, 
 
2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
nem vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 
Felelős: dr. Makai Sándor címzetes főjegyző a határozati kivonat megküldéséért 
Határidő: 2015. október 29. 
A testületi döntésről szóló határozatot dr. Makai Sándor Címzetes Főjegyző a DAREH 
Önkormányzati Társulás részére megküldte. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
134/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Bölcsőde 
beszámolóját elfogadja, valamint a 2015-2019. évi Továbbképzési Program Szabályzatát és a 
2015-2016. évi Továbbképzési Tervét 2015. november 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 
Megbízza a Címzetes Főjegyzőt, hogy a testület döntéséről az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 
A testületi döntésről szóló határozatot dr. Makai Sándor Címzetes Főjegyző a Füzesgyarmati 
Bölcsőde vezetője részére megküldte. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
138/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földművelésügyi 
Minisztérium 2015. évi pályázati felhívása alapján a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására (kód: HUNG-2015) 100%-os támogatottságú pályázatot nyújt be 3 millió Ft 
értékben.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon. 
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Határidő: 2015. november 16. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
139/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadó 10%-os 
emeléséről szóló előterjesztést levette a napirendről és a novemberi testületi ülésen tárgyalja 
újra az építményadó emelés mértékét. 

Határidő: 2015. november testületi ülés 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
Az építményadó összegének módosításáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet a mai 
ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
140/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
1. Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módját, szervezeti kereteit, a feladatra kötött 
ellátási szerződést felülvizsgálta és 2016. január 1. napjától továbbra is a Szeghalom 
Kistérségi Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény 5525. Füzesgyarmat, Bethlen u. 9 sz. alatti telephelye útján 
kívánja a feladatot ellátni. 

 
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Szeghalom 

Kistérségi Társulás elnökét, hogy jelen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
működéshez szükséges dokumentummódosításokat a jogszabályban meghatározott 
időpontig készíttesse el. 

 
Felelős:   dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 
Határidő:   Azonnal 
A testületi döntésről szóló határozatot a Szeghalom Kistérségi Társulás által fenntartott 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Szeghalom 
Kistérségi Társulás részére megküldtük. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
141/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 
 
2015. 01.01. hatállyal a 096010 – Óvodai intézményi étkeztetés és a 096020 – Iskolai 
intézményi étkeztetés kormányzati funkciókat törli, és helyettük, a 

096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  
kormányzati funkciókat jegyzi be, és kiegészíti a  
 104035 – Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
 104036 – Munkahelyi étkeztetés bölcsődében kormányzati funkciókkal. 
 
A függeléket 2015. október 1-jei hatállyal kiegészíti a 072111 – Háziorvosi alapellátás 
kormányzati funkcióval, és törli a 011140 számú kormányzati funkciót. 
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Felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
Határidő:  2015. november 2. 
Felelős:   dr. Makai Sándor címzetes főjegyző 
A 3. sz. függelék egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, a változást a Magyar 
Államkincstár a törzskönyvi alapnyilvántartásba bejegyezte. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
145/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat, Kossuth utca 
90. szám alatti társasház kérelmét elutasította. 
Felkéri a Polgármestert a válaszlevél megírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
A társasházat a testületi döntésről értesítettük, újabb megkeresés nem érkezett. 

H A T Á R O Z A T  
146/2015. (X. 29.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
döntéshozó tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 
 
Elnök:   Kovács Márton  (a.n.: Furkó Rozália, sz: Szeghalom, 1979. 10. 25.) 
Tagok:  Szélpál Ildikó   (a.n.: Kovács Ilona, sz: Szeghalom, 1980.01.12..) 
  Csák Zsolt   (a.n.: Berczi Margit Ibolya, sz.: Szeghalom, 1979.07.30.) 
A Képviselő-testület továbbá megerősíti a Polgármester 2015. július 17-én két ülés között 
hozott döntését, melyben a fentebb megnevezett tagokat jelölte ki a „Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Energetikai Felújítása Füzesgyarmaton” című 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaiként. 
Felkéri a C. főjegyzőt a megválasztottak kiértesítésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Makai Sándor c. főjegyző 
A testületi döntésről szóló határozatot dr. Makai Sándor Címzetes Főjegyző az érintettek 
részére megküldte. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
……/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozata 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadja. 
 
 
Füzesgyarmat, 2015. november 12. 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 
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