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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. május 26-án 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2016. (III. 31.) határozata 

a 2016. év során, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

benyújtásra kerülő pályázatokról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(továbbiakban: TOP) keretében támogatási kérelmet nyújt be az alábbi pályázati felhívásokra: 

- TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívásra a 

„Füzesgyarmat, Téglagyári iparterület rehabilitációja” projektötlettel; 

- TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

pályázati felhívásra a „Lázár Gyula sportközpont létrehozása” projektötlettel;  

- TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra „A Piactér felújítása” 

projektötlettel;  

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázati felhívásra a „Bölcsőde 

felújítása, bővítése” projektötlettel; 

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívásra a „Városközpont felújítása” 

projektötlettel;  

- TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázati felhívásra a „Petőfi és 

Arany J. utcai kerékpárút építése” projektötlettel; 

- TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati 

felhívásra „Egészségügyi központ felújítása” projektötlettel; 

- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja „Szociális bérlakás építése” 

projektötlettel.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázatokban az előkészítő 

munkákat kezdje meg és azokat lehetőség szerint nyújtsa be.  

Határidő:  a pályázati felhívásokhoz igazodva  

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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A határozatba foglalt pályázatokat - a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek 

rehabilitációja „Szociális bérlakás építése” pályázat kivételével, melynek benyújtási 

határideje 2016.08.01. – a kiírt határidőig benyújtottuk. Jelenleg döntésre várunk. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2016. (III. 31.) határozata 

Feltételes vételi szándéknyilatkozat kiadásáról a Füzesgyarmat külterület 0324 hrsz.-ú 

ingatlan tekintetében 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feltételes vételi ajánlatot tesz a 

Füzesgyarmat külterület 0324 hrsz.-ú ingatlan tekintetében. 

 

A Képviselő-testület az ajánlat tekintetében feltételként határozza meg, a Területi Operatív 

Program keretében TOP-1.1.15 azonosító számon benyújtásra kerülő „Ipari park létesítése 

Füzesgyarmaton” elnevezésű támogatási kérelem 100 %-os támogatását.  

 

Amennyiben a pályázati eljárás keretében Füzesgyarmat Város Önkormányzatának ipari park 

létesítésére vonatkozó kérelme elutasításra kerül, úgy a Képviselő-testület a fenti ingatlanra 

vonatkozó vételi ajánlatát visszavonja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi szándéknyilatkozatot 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében tegye meg, az értékbecslésben meghatározott 

áron. 

Határidő:  folyamatosan 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A határozat megküldésével tájékozattuk a tulajdonost a vételi ajánlatról és feltételeiről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2016. (III. 31.) határozata 

Bankgarancia nyilatkozat kéréséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata által az agyagbánya működtetésére vonatkozó, Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében szerepeltetett feltételek 

biztosításához az OTP Bank Nyrt-től 200.000,- Ft összegű, 2018. június 30-ig változatlan 

összegben érvényes bankgarancia nyilatkozat kiadását kéri.  

 

A bankgarancia díj megfizetése évente történik. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a 

garanciadíj fentiek szerinti megfizetésére és a fizetési kötelezettség éves költségvetésbe 

történő betervezésére. A képviselő-testület fedezetként önkormányzati számlakövetelést ajánl 

fel.  

 

A Képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti 

szerződés aláírására a polgármester és a jegyző részére felhatalmazást ad. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az OTP Bank Nyrt-vel a 200.000,-Ft. összegű bankgarancia nyilatkozatra vonatkozó 

szerződést a határozatban foglalt feltételekkel megkötöttük. 

 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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45/2016. (III. 31.) határozata 

a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű 

Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése 

alapján a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

Felügyelőbizottsági tagjaivá, 2016. április 1-től 2021. március 31-ig tartó, 5 év határozott 

időre az alábbi személyeket választja: 

1. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde (születési név: Czeglédi Mária Tünde, született: 

Szeghalom, 1973. 02. 25.,anyja neve: Sipos Mária, adóazonosító jele: 8387713120.) 

Füzesgyarmat, Petőfi tér 15.,                                       

2. Szabó László András (születési név: Szabó László András, született: Füzesgyarmat, 

1960. 11. 30., anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, adóazonosító jele: 8343010876) 

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A.  

3. Zs.Nagy Sándor (születési név: Zs.Nagy Sándor, született: Gyula, 1970. 08. 07.,anyja 

neve: Dajka Irén, adóazonosító jele: 8378383261) 5525 Füzesgyarmat, Árpád utca 8. 

szám alatti lakos.  

A Képviselő-testület felhívja a megválasztott Felügyelőbizottsági tagokat, hogy jelen döntést 

követően haladéktalanul tartsák meg alakuló ülésüket.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

    megválasztott felügyelőbizottsági tagok  

A felügyelőbizottság tagjai alakuló ülésüket megtartották és Kovácsné Czeglédi Máriát 

megválasztották a bizottság elnökének.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2016. (III.31.) határozata 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó 

könyvvizsgálójának megválasztásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Városgazdálkodási 

és Intézményüzemeltetési Kft. állandó könyvvizsgálójának a Big Audit Kft.-t választja 2016. 

június 1-i kezdő időponttal, 2017. május 31-ig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állandó könyvvizsgáló 

személyére vonatkozó döntésről szóló alapítói határozatot adja ki és azt a cégnyilvántartáson 

vezesse át.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az állandó könyvvizsgáló személyének a cégnyilvántartásban történő átvezetése folyamatban 

van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2016. (III. 31.) határozata 

bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján 

felülvizsgálta a Füzesgyarmati Bölcsőde tekintetében, bölcsődei ellátás szolgáltatási 

önköltségét.  

A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi 

térítési díjat nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
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alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése 

alapján az intézményi térítési díjat nulla forintban határozza meg.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézményi térítési díj nulla 

forintban történő megállapítását, valamint a szolgáltatási önköltséget dokumentálja.  

Határidő:  2016. április 1.  

Felelős:  Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető 

A testületi határozat dokumentálása megtörtént, arról a bölcsődevezető az érintetteket 

tájékoztatta. 

 

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2016. (III. 31.) határozata 

Füzesgyarmat Város éves közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2016. évi 

közbeszerzési tervét.  

 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv helyben szokásos módon 

történő kihirdetéséről gondoskodjon.  

Határidő:  2016. március 31.  

Felelős:  Dr. Blága János jegyző 

A közbeszerzési terv kihirdetése megtörtént. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2016. (III. 31.) határozata 

Hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata értékesíti, 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.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly 

A testület döntéséről a tulajdonost a határozat megküldésével értesítettük, a tulajdonosi 

hozzájárulást kiadtuk. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2016. (III. 31.) határozata 

Értékesítési szándéknyilatkozat kiállításáról  

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti  

 

- a Füzesgyarmat, belterület 1888. hrsz.-on nyilvántartott ingatlant 23. 750. 000.- 

forintos vételáron, valamint 

- a Füzesgyarmat, belterület 1887. hrsz-on nyilvántartott ingatlant 1. 100. 000.- forintos 

vételáron az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket a fenti tartalommal kösse meg. 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Dr. Blága János jegyző 

Az adásvételi szerződést a határozatba foglalt feltételekkel megkötöttük. A vevő 

tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2016. (III. 31.) határozata 

vízterhelési díj bevezetésének tudomásul vételéről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településen szennyvíz 

közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2016. április 1-i 

hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén szennyvíz 

közszolgáltatást igénybevevők tekintetében jelen határozat 1. mellékletében meghatározott 

vízterhelési egységdíjak kerülnek meghatározásra.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatáról a szennyvíz 

közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt.-t értesítse.  

Határidő:  2016. április 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

1. melléklete Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2016. (III. 31.) 

határozatához 
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj (Ft/m3) 

Lakosság 2,52 

Önkormányzat 3,80 

Hatóság 5,70 

Szippantott szennyvíz 8,60 

 

A határozatot a melléklettel az Alföldvíz Zrt. részére megküldtük, és az önkormányzati 

honlapon közzétettük. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2016. (III. 31.) határozata 

a 172/2015 (XII. 15.) önkormányzati határozat módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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- Ifj. Homoki János 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 15/4. sz. alatti lakos részére 

értékesíti a tulajdonában lévő, a Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2987 hrsz. 

alatti, zártkert művelési ágú földterületen fennálló 2/4-ed tulajdoni hányadát 83.000 

forint vételár ellenében, valamint 

- Homoki János, 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 15/4. sz. alatti lakos részére értékesíti a 

tulajdonában lévő, a Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 2997 hrsz. alatti, 

zártkert művelési ágú földterület 143.000 forint értékben. 

 

A vevőt terheli az értékbecslés 30 eFt-os díja is. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 

meghatalmazza annak aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az adásvételi szerződéseket megkötöttük, a vevők tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2016. (III. 31.) határozata  

a Lázár Lajos tulajdonában álló tűzoltó gyűjteményre vonatkozó eladási ajánlat 

elbírálásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 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, azzal hogy a vételár 

megfizetését a 2017. évben vállalja. 

 

A Képviselő-testület 200. 000.- Ft foglaló megfizetését vállalja az Eladó részére, amennyiben 

részéről ilyen irányú kérelem kerül benyújtásra. 

 

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

értesítse/ az ajánlattevővel az adásvételi szerződést kösse meg.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A gyűjteményre vonatkozó adásvételi szerződést megkötöttük, a 200.000,-Ft foglaló kifizetésre 

került. A teljes vételár fennmaradó részét az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében 

tervezi. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2016. (IV. 28.) határozata 

az Egészségügyi alapellátásra vonatkozó pályázati eljárás keretében biztosítani 

szükséges önerő vállalásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírás keretein belül „Egészségügyi Központ felújítása” 

címmel pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást a támogatási 

szerződés előírásai szerint megvalósítja. 
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A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Az önkormányzat az alábbi költségvetési főösszegekkel nyújt be pályázatát: 

 

A beruházás teljes költségvetése:  bruttó61.650.895 Ft  

A beruházás pályázatból elszámolható költsége:        60.000.000 Ft 

Önkormányzati önerő  1.650.895 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

Határidő:  a pályázat benyújtására: 2016. május 4 

   a beruházás megvalósítására: Támogatói okirat szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A pályázati határidő május 25. napjára változott. A pályázat a határidőig benyújtásra kerül.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2016. (IV. 28.) határozata 

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén működő közvilágítás 

korszerűsítésével kapcsolatban.  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás részletes szakmai tartalmának elkészítésével és 

elfogadásával a Településfejlesztési, Közbeszerzés és Turisztikai Bizottságot bízza meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást független 

tervező által készített műszaki tartalommal, a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda (5525 Füzesgyarmat, 

Kossuth utca 24.) útján folytassa le és az azzal kapcsolatos döntési javaslatot terjessze a 

Képviselő-testület illetékes bizottsága elé, független szakember által készített műszaki 

tartalommal. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester  

A független szakértői vélemény elkészítése folyamatban van. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2016. (IV. 28.) határozata 

Szemléletformálási programok keretében benyújtásra kerülő pályázatról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezeti 

és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-5.4.1 azonosító számú, 

Szemléletformálási programok elnevezésű pályázat tekintetében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, illetve annak 

támogatása esetén a pályázat megvalósítására.  

Határidő: 2016. május 2. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A pályázat benyújtási határideje 2016. június 6. napjára módosult. A pályázat előkészítése 

folyamatban van. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2016. (IV. 28.) határozata 

a Füzesgyarmat külterület 0147/6. hrsz.-ú ingatlan d.) jelzésű részének értékesítéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németi József Attila (5525, 

Füzesgyarmat, Bajcsy Zs. utca 29. sz. alatti lakos) részére értékesíti a tulajdonában lévő, a 

Füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban külterület 0147/6 hrsz. alatti ingatlan, kivett 

gazdasági épület és udvar művelési ágú, d.) jelzésű, 4608 m2 nagyságú részét, 1. 000.000 

forint vételár ellenében. 

A vevőt terhelik a telekalakítási eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségek és az 

értékbecslési díj. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 

meghatalmazza annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

A telekalakítási eljárás és az adásvételi szerződés elkészítése folyamatban van.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2016. (IV. 28.) határozata 

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználásához 

szükséges forrás biztosításáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít az 

„art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználására 

vonatkozóan, az Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelemben valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által 56748-36/2015/MUVESZ számon kiadott Támogatási 

Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal egyező eszközbeszerzés megvalósítására.  

Határidő:  2016. május 20. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 

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

 

Füzesgyarmat, 2016. május 18 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(V.26.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 26-i Képviselő-

testületi ülésig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Bere Károly 

polgármester 


