
Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

 (66) 491-401, Fax: 491-361 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 

Előterjesztést 

készítette: 

Fehér László, aljegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztjük a testület elé: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2015. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának középtávú tervét, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29./A §. (3) bekezdésének megfelelően a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a.) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint veszi figyelembe 

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét. 

 

  BEVÉTELEK 2016. 2017. 2018. 

1. 
Helyi adóból, átengedett adóból származó 

bevételek 
304 000 311 000 319 000 

2. Vagyon értékesítés 4 000 0 0 

3. Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) 32 500 33 000 33 000 

4. Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 

  ÖSSZESEN: 341 500 345 000 353 000 

 
 

 
   

  KIADÁSOK 2016. 2017. 2018. 

1.  0 0 0 

A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet elfogadása előtt felül kell 

vizsgálni. 
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Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

A Képviselő-testület a tervet a 19/2016. (II. 18.) önkormányzati határozatával felülvizsgálta 

és betervezte az adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzatnál és az intézményeknél dogozók cafetéria összegének egységesítésének 

lehetőségét vizsgálja meg. 

Határidő: 2016. február 18. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A cafetéria egységesítésének lehetőségét megvizsgáltuk.  Az egységesítést megakadályozó 

tényezőkről a 2016. évi költségvetés tárgyalásakor tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-

testületet. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 

rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat a 

módosításokkal kiegészítve elfogadja. 

 

Megbízza az intézmények vezetőit, hogy 2016. évi költségvetésüket jelen előterjesztetésnek 

megfelelően készítsék el. 

 

Határidő:  2016. február 3. 

Felelős:  Polgármester, Címzetes Főjegyző, Intézményvezetők. 

Az intézményvezetők a határozatban foglaltak figyelembevételével készítették el 2016. évi 

költségvetésük tervezetét, mely alapján a Képviselőtestület a február 18-ai ülésén megalkotta 

a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletét. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Füzesgyarmati Kastélypark Kft. készítse el a 2016. évre vonatkozó Üzleti Tervét az ülésen 

elhangzott kiegészítések és javaslatok figyelembe vételével. 

Határidő: 2016. február 18. 

Felelős: Kovács Márton ügyvezető 

A Kft. - a január 28-ai ülésen elhangzott kiegészítések és javaslatok figyelembevételével 

elkészített 2016. évre vonatkozó - Üzleti Tervét a Képviselő-testület a február 18-ai ülésén a 

18/2016. (II. 18.) önkormányzati határozatával elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgármesteri 

Hivatal, alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 
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A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására. 

Határidő:  2016. február 8. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az egységes szerkezetbe foglalást elvégeztük, a Magyar Államkincstár a módosításokat a 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezte. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem adja bérbe a Mátyás u. 3. sz. 

alatti, volt Mozi helyiségének előterét és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményeket. 

Felkéri a Polgármestert a határozat érdekelteknek való továbbítására. 

 

Határidő: 2016. január 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az érdekelteket a testületi döntésről a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

értesítettük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő 

Füzesgyarmat, Mátyás u. 3. sz. alatti, 1574. hrsz-ú ingatlanát a TOP MESTER Kft. 

Szeghalom, Állomás Újtelep 1/2. sz. alatti vevő részére az ingatlan értékbecslésben 

meghatározott 24. 450. 000 Ft. áron. A vételár kifizetése két részletben történik: a szerződés 

aláírásakor 2 millió Ft. foglaló, 2016. december 31.-ig a fennmaradó 22. 450. 000.-Ft. Az 

értékbecslés 37.500 Ft. díja a vevőt terheli. 

Felkéri a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére és megbízza annak aláírásával. 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az adásvételi szerződést a határozatban foglalt feltételekkel elkészítettük és aláírtuk, a foglaló 

összegét a vevő átutalta az önkormányzat számlájára. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2016. (I. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Év 

Vállalkozása Díj”-at 2015. évre a Macskási Tejtermelő Zártkörű Részvénytársaság és a 

SCADA Ipari Folyamirányítási Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére adományozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Díjakat ünnepélyes keretek között, városi rendezvényen adja 

át. 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A díjakat 2016. február 5-én megrendezett V. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, 

Vidékfejlesztési Konferencia rendezvényen ünnepélyes keretek között adtuk át a kitüntetett 

vállalkozások képviselőinek. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

22/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati „Lurkófalva” 

Óvoda, alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti módosító okirattal módosítja, az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

Határidő:  2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az érintettek részére és a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

23/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 

Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti 

módosító okirattal módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. 

melléklete szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

Határidő:  2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az érintettek részére és a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

24/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Módosítja Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 

 

A függeléket 2016. március 1-jei hatállyal kiegészíti a 045161 – kerékpárutak üzemeltetése, 

fenntartása, valamint a 104031 – gyermekek bölcsődei ellátása alaptevékenységi kormányzati 

funkció kódokkal. 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2016. március 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t az érintettek részére és a Magyar Államkincstár 

Békés Megyei Igazgatósága részére megküldtük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a nemzetiségi 

önkormányzattal 2014. november 27-én kötött, 6/2014. (XI. 27.) számú határozattal 

jóváhagyott Együttműködési Megállapodást, s azt a továbbiakban is hatályban tartja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnökét. 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A testületi döntésről a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjét értesítettük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
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27/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi döntést hozta meg: 

 

1.  Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 

Füzesgyarmat város tekintetében szociális szövetkezet megalakítását 6 

magánszeméllyel együttműködve. 

 

2. A megalakuló szociális szövetkezetben Füzesgyarmat Város Önkormányzata alapító 

tagként kíván részt venni. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy alapításra kerülő szociális szövetkezet 

székhelyéül az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 34. sz. alatti ingatlan kerüljön 

bejegyzésre.  

 

4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szövetkezet alakuló 

ülésén részt vegyen, az alapszabály elfogadásában közreműködjön, illetve a szociális 

szövetkezeti tagsággal kapcsolatosan Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében 

eljárjon. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a szociális szövetkezetet érintő 

további teendőkben Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében eljárjon, a 

tagsággal kapcsolatos jogosultságokat gyakorolja. 

 

5. A képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a szociális szövetkezet képviseletét 

az önkormányzati tag látja el, akit a mindenkori polgármester, jelenleg Bere Károly 

képvisel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent meghatározottak szerint a 

szociális szövetkezet alapításával kapcsolatos teendőket lássa el.  

Határidő:  2016. február 29. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A szociális szövetkezet megalakítása, illetve üzleti tervének elkészítése folyamatban van, azt a 

Képviselő-testület áprilisi ülése elé fogjuk terjeszteni. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

29/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) elhatározza, hogy alapító tagként belép az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért 

Egyesületbe (továbbiakban: Egyesület), elfogadja és magára kötelezőnek tekinti 

Alapszabályát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egyesület alakuló ülésén vegyen 

részt, ott az Önkormányzatot képviselje és az Egyesülettel kapcsolatos dokumentumokat 

aláírja. 

 

A képviselő-testület az Alapszabály V/1./ pontjára figyelemmel dönt arról, hogy az 

Egyesületben az Önkormányzat, mint jogi személy az elnökségi tagi tisztséget elfogadja 

azzal, hogy kijelöli Bere Károly polgármestert, hogy személyében az elnökségi tagi tisztséget 

lássa el. Az elnökségi tagi tisztséggel összefüggésben a jogi személy taggal szemben a Ptk-

ban írt, vagy a Ctv-ben rögzített kizáró, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
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A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz. alatti ingatlant az Egyesület székhelyeként használja és 

bejegyeztesse a Cégbírósági nyilvántartásba. 

 

Határidő: 2016. március 5. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesület, az alakuló ülését 2016. március 22-én 10.00 

órakor itt Füzesgyarmaton a városháza dísztermében tartotta meg.   

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

30/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és civil 

társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát 2016. március 1-jei hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Szabályzatban és mellékleteiben az „Oktatási Kulturális, Turisztikai Bizottság” 

szövegrészek helyébe a Szociális és Humánügyek Bizottsága szövegezés lép. 

2. A Szabályzat 9.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9.3. Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Bizottság a tárgyévre benyújtott 

pályázatok elbírálásáig dönt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt a szabályzatmódosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalására valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő:  2016. február 25. 

Felelős:  dr. Makai Sándor címzetes főjegyző polgármester 

A szabályzat egységes szerkezetbe foglalását elvégeztük, arról az érintetteket az 

önkormányzati honlapon való közzététellel értesítettük. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Füzesgyarmat, 2016. március 21. 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(III.31.) határozata 

Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Bere Károly 

polgármester 


