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

 
A Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról és vételi szándéknyilatkozat elbírálásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  a Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 

pályázatot kíván benyújtani, szociális alapszolgáltatás fejlesztése tekintetében a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében, a TOP-4.2.1-15 azonosító számú kiírásra. A 

pályázat megvalósítása során a szolgáltató az ingatlanon elhelyezkedő épület felújítását illetve 

új épület építését kívánja megvalósítani.  

 

Az Alapítványnak a pályázati eljárás keretében első lépésként szüksége lenne a Tisztelt 

Képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatára, amely szerint, hozzájárul ahhoz, hogy a 

pályázat benyújtásra kerüljön, továbbá annak nyertessége esetén a pályázat végrehajtásra 

kerüljön, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések a pályázó által 

kerüljenek aktiválásra, továbbá, hogy az ingatlant a pályázat fenntartási időszaka során 

folyamatosan a pályázó rendelkezésére bocsátja.  

 

Az Alapítvány fenti kérelmén túl, szándéknyilatkozatot adott ki, amelyben kifejezi vételi 

szándékát az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti önkormányzati ingatlan 

megvásárlására. Az ingatlanban 2008 óta folyik a szociális alapszolgáltatás biztosítása, és 

annak fenntartása városunk szempontjából kiemelt jelentőségű. A fenti pályázati eljárás 

keretében az Alapítványnak természetesen elsődleges érdeke az, hogy a tulajdoni viszonyok 

rendezettek legyenek, erre tekintettel kéri az önkormányzat eladási szándékának kifejezését.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozatokat megvitatni és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2016. március 23. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III. 31.) határozata 

Hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 5525 Füzesgyarmat, 

Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul ahhoz, 

hogy az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 

 

- az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében pályázatot 

nyújtson be a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP 4.2.1.-15 számú 

pályázati eljárás keretében szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, 

fejlesztésére,  

- a pályázat nyertessége esetén azt hajtsa végre,  

- a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket saját 

könyveiben aktiválja,  

- a fenti ingatlan a kötelező fenntartási időszak során folyamatosan az Ösvény 

Esélynövelő Alapítvány rendelkezésére álljon.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően 

tulajdonosi hozzájárulást adjon ki az ösvény Esélynövelő Alapítvány részére.  

 

Felelős: Bere Károly 

Határidő: azonnal 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III. 31.) határozata 

Értékesítési szándéknyilatkozat kiállításáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 

értékesíti az 5525 Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlant az Ösvény Esélynövelő 

Alapítvány részére az ingatlanra vonatkozó értékbecslésére figyelemmel kölcsönösen 

elfogadott vételáron.  

 

Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a fenti ingatlanokra vonatkozó értékbecslést készítse el, 

és azt a Vevő vételi ajánlatával tárja a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2016. április 28.  

Felelős: Dr. Blága János, jegyző 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

 

 

 

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

 

Tűzoltó gyűjtemény vásárlásáról 

 
Előterjesztő: Bere Károly, polgármester 

Véleményezi:  a Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lázár Lajos, 5525 Füzesgyarmat Sas u. 

6/A sz. alatti lakos eladási ajánlatot tett önkormányzatunk részére a tulajdonában álló tűzoltó 

gyűjtemény tekintetében, 1 millió forintos vételáron. 

 

A gyűjtemény jelenleg a  Kossuth utca 67. sz. alatti volt szolgálati lakásban van elhelyezve, 

tekintettel arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 28/2013 (II. 14.) határozatával erre a 

tulajdonosnak engedélyt adott.  

 

A tulajdonos elmondása alapján a gyűjtemény muzeális értéke jelenleg 3 és fél millió forint. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyűjtemény megvásárlásáról döntését meghozni 

szíveskedjen. 

 

Füzesgyarmat, 2016. március 23.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (III. 31.) határozata  

a Lázár Lajos tulajdonában álló tűzoltó gyűjteményre vonatkozó eladási ajánlat 

elbírálásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalt Lázár Lajos 5525 

Füzesgyarmat, Sas u. 6/a. sz. alatti lakos eladási ajánlatát.  

 

A Képviselő-testület a tűzoltó magángyűjteményre vonatkozó ajánlatot az abban 

meghatározott 1 millió forintos vételár kikötésével elfogadja / nem fogadja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tevőt döntéséről 

értesítse/ az ajánlattevővel az adásvételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal  

 


