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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 21-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  

28/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2016. szeptemberi 
képviselő-testületi ülésen újratárgyalja a Füzesgyarmat útalappal rendelkező és földes útjainak 

aszfaltozás lehetőségét. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
Az útalappal ellátott és földes útjaink aszfaltozását önerőből továbbra sem tudjuk megoldani. 

Aszfaltozásra csak pályázati lehetőség igénybevételével kerülhet sor. Ebben az évben egy pályázat 

benyújtására volt lehetőségünk. Lásd a 76/2016. (V. 26.) határozatot. Továbbra is figyeljük a megjelenő 
pályázati kiírásokat és útépítéssel kapcsolatos pályázati kiírás esetén mindent megteszünk, hogy 

eredményes pályázat benyújtásával eleget tegyünk a Képviselő-testület ez irányú törekvésének. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

32/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város Kiváló 

Köztisztviselője Szakmai Díjat adományoz Földesiné Banadics Edit köztisztviselő részére. 
Felkéri a Polgármestert a díj átadására a Köztisztviselők Napján. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 
A szakmai díj ünnepélyes keretek között a Köztisztviselők Napján került átadásra. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2016. (III. 31.) határozata 

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a zárszámadásról szóló rendelettervezetet a beszámolóval, 

azonos tartalommal készítse elő, és azt a Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 90. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben terjessze a Képviselő-testület elé. 
Határidő:  2016. május 31. 
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Felelős :   Bere Károly polgármester 

                 Dr. Blága János jegyző 

A Képviselő-testület a határozatban foglaltak szerinti tartalommal a 2016. április 28-i ülésén 
megalkotta a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletét. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2016. (III. 31.) határozata 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése valamint 

kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti 
pályázatot nyújt be a Belügyminiszter valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által, Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján hirdetett, 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázati 
eljárás keretében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat előkészítésére, valamint 

a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló, 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. szeptember 20. 

Felelős:  Dr. Blága János jegyző 

  Bere Károly, polgármester 
A pályázatot elkészítettük és a szükséges mellékletekkel határidőre benyújtottuk. Elutasították, de 

ismételt benyújtásra volt lehetőség. Élve a lehetőséggel, ismételten pályáztunk. Döntésről még nincs 

információnk. 
                                                           

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2016. (III. 31.) határozata 

rendkívüli szociális támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet nyújt be 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. 
pontjában megállapított, rendkívüli önkormányzati támogatások keretében a rendkívüli szociális 

támogatásra, a Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett pályázati kiírás 

alapján.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást a pénzügyi 

osztállyal és a szociális csoporttal együttműködve készítesse el és felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a támogatás iránti igényt nyújtsa be.  

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Dr. Blága János jegyző 

A 2016. évi adóerő-képességünk nem tette lehetővé hogy a pályázatot beadjuk. 

 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2016. (IV.28.) határozata 

Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítői munkákról  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete társasház kialakítása iránti eljárást indít.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy lakossági felmérés keretében vizsgálja meg a 

település tekintetében a társasházi ingatlanok értékesítésének lehetőségét, illetve lehetőség szerint a 
kialakítással és megtervezéssel kapcsolatos előkészítői munkákat végezze el és a felmérés eredményét 

tárja a Képviselő-testület elé.  

A Képviselő-testület az előkészítői illetve a tervezői munkák fedezetéül 2 millió forintot különít el 2016. 
évi költségvetése terhére, amelynek felhasználására legalább 6 igénylő szándéknyilatkozatának kiadását 

követően van lehetőség. 

Határidő:  2016. június 30. 
Felelős:  Bere Károly, polgármester 
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Az előzetes felméréssel kapcsolatos felhívást megjelentettük a város honlapján, az Amondóban, valamint 

a Szuperifóban 2 alkalommal. Sajnos csak két fő érdeklődő volt aki potenciális vásárlóként a 

későbbiekben figyelembe vehető lenne. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2016. (IV. 28.) határozata 

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

szükséges forrás biztosításáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 3.500.00 forint átcsoportosítását 

engedélyezi a 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalék terhére az „art” mozihálózat 
digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásának felhasználásához szükséges saját erő biztosítására.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságának döntése alapján meghirdetett közbeszerzési eljárásban 
nyertes vállalkozóval a fenti összeg tekintetében az „art” mozi fejlesztésére vonatkozó vállalkozói 

szerződést kösse meg.  

Határidő:  2016. június 30.   
Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az „art” mozi fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével a 

MIKROPO VIZUÁLTECHNIKA Kft-vel megkötöttük. A műszaki átadás megtörtént, de a vetítés 

elindításához még szükséges néhány feltétel, melynek biztosítása folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2016. (IV. 28.) határozata 

Szakmai díj elbírálásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Füzesgyarmat Város Kiváló 

Óvodapedagógusa” Szakmai Díjat adományoz Ibrányi Éva óvodapedagógus részére. 
Felkéri a Polgármestert a díj átadására a Pedagógus Napon. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 
A Szakmai Díjat Ibrányi Éva óvodapedagógus részére, ünnepélyes keretek között, a Pedagógus Napon 

adtuk át. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016. (IV. 28.) határozata 

Szakmai díj elbírálásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete "Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi 
Dolgozója" díjat adományozza Ökrösné Baranyai Klára nyugdíjas védőnő részére. 

Felkéri a polgármestert a díj átadására a városban rendezett Semmelweis napi ünnepségen. 

Határidő:  értelem szerint  
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A Szakmai Díjat Ökrösné Baranyai Klára nyugdíjas védőnő részére ünnepélyes keretek között, a 

Semmelweis Napon adtuk át. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2016. (IV. 28.) határozata 

Szakmai díj elbírálásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete "Füzesgyarmat Kultúrájáért " díjat 

adományozza Macskinné Pór Erzsébet mazsorett és gyermektánc oktató részére. 

Felkéri a polgármestert a díj átadására a Mazsorett Évzárón. 
Határidő:  2016. május 28.  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A Szakmai Díjat Macskinné Pór Erzsébet mazsorett és gyermektánc oktató részére ünnepélyes keretek 

között, a füzesgyarmati mazsorett fennállásának 20. éves évfordulójára rendezett ünnepi rendezvényen 
adtuk át. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2016. (V. 26.) határozata 

A gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által, a Belügyminisztériummal valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

egyetértésbe, a 2016-os költségvetési év tekintetében kiírt „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” című pályázat keretében.  

A beruházás megvalósítási helyszíne: az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5525 

Füzesgyarmat, Kossuth u. 3-7. sz. alatt található konyha.  

A beruházás teljes bekerülési értéke: 53.333.000 Ft. 
Az igényelt pályázati támogatás: 39.999.750 Ft (a bekerülési költség 75%-a) 

Önerő: 13.333.250 Ft (a beruházás bekerülési értékének 25 %-a) 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 
rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázat nyertessége esetén a fejlesztés 

megvalósításához szükséges, 13.333.250 forint önerő az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

rendelkezésére áll. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, a fenti tartalommal nyújtsa 

be. 

Határidő:  2016. június 29. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
A pályázatot határidőre benyújtottuk, sajnos elutasították, az elutasító döntés ellen kifogással éltünk, 

amely szintén elutasításra került. Jelenleg méltányossági kérelmünk áll elbírálás alatt. 

  

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2016. (V. 26.) határozata 

Önkormányzati feladatellátás támogatására vonatkozó pályázati kiírás keretében támogatási 

kérelem benyújtásáról és a szükséges saját erő vállalásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra. A támogatási kérelmet 

a c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra, a Baross utca (József Attila – Bem utca között 

húzódó szakaszának) valamint a Bem utca felújítására készíti el. A pályázatban foglaltakat magára nézve 
elismeri és a feltételekkel egyet ért. 

 

 

A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges, 
8.050.000 forint önerő a 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

Határidő:  2016. június 2. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
A pályázatot határidőre benyújtottuk, melynek eredményeként 14.950.000,- forint pályázati pénzt 

nyertünk, melynek önereje 8.050.000,-. az önerő a 2016. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre, a 

2017. évi költségvetésben tudjuk tervezni. 
 

 

 

 

 

Támogatási intenzitás: 65% 

Igénylendő támogatási összeg: 14.950.000,- Ft 
Önerő: 8.050.000,- Ft 

Projekt összköltsége:  23.000.000;- Ft 

Pályázat beadási határideje: 2016. június 2. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2016.(V.26.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

átfogó értékelése 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti- és 

gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló átfogó értékelést jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az értékelést küldje 

meg a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály részére. 
Határidő:  2016. június 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A határozat szerinti dokumentumokat a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére megküldtük. A gyámügyi Osztály az anyagot 

tartalmilag és formailag is megfelelőnek értékelte, így módosító javaslattal nem éltek. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2016.(V.26.) határozata 

A Szeghalmi Mentőalapítvány támogatása 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Mentőalapítványt a Szeghalmi 
Mentőállomás részére történő ERAGON lapáthordágy megvásárlásához - 2016. december 31-ei 

határidejű elszámolási kötelezettség mellett - 100.000,- Ft önkormányzati támogatásban részesíti. A 

támogatás fedezetét a 2016. évi költségvetési tartalékból biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester és a jegyző részére a fentiek szerinti támogatási 

szerződés elkészítésére és aláírására. 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
A támogatási szerződést elszámolási kötelezettség meghatározásával megkötöttük. A támogatási 

összeget az alapítvány számlájára 2016. június 15-én átutaltuk. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2016.(V.26.) határozata 

Veres Zoltán műrepülő Európa bajnok légi bemutatójának támogatása 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Híd a Jövőért Egyesület által 2016. július 29-

31 között megrendezésre kerülő X. FÜZESTUNING AUTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS MOTOR SHOW 

megszervezéséhez, Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok légi bemutatójának megvásárlásával 
hozzájárul, legfeljebb 500.000,- Ft értékben. A műsorszám fedezetét a 2016. évi költségvetés, 

rendezvényszervezésre elkülönített összeg biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester és a jegyző részére a fentiek szerinti vállalkozói 
szerződés elkészítésére és aláírására. 

Határidő: 2016. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
A rendezvény szervezői jelezték, hogy egy szponzortól kizárólag a légi bemutatóra címzetten kaptak 

támogatást, ezért kérték, hogy határozat szerinti összeg a rendezvény egyéb költségeire legyen 

felhasználva. Ehhez kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását. Lásd a 2. sz. határozati javaslatot.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2016. (V. 26.) határozata 

Javaslat műfüves labdarúgó pálya elhelyezésére 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 

Egyesület által, TAO pályázati forrásból megvalósításra kerülő műfüves labdarúgó pálya elhelyezésére 

a Füzesgyarmat 2387 hrsz-ú és a 2388 hrsz.-ú ingatlanokat javasolja, a határozat melléklete szerinti 
vázrajznak megfelelően.  
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A beruházás megvalósításához A Képviselő-testület megvásárolja a 2387 és 2388 hrsz.-ú ingatlanokat 

az értékbecslésben meghatározott 200 forint/m2 vételáron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti javaslatáról a Sárréti Gyöngyhalász 
Gyermeksport Egyesületet tájékoztassa. 

Határidő:  az ingatlan pályázó részére való biztosítására azonnal  

      a beruházás megvalósítására 2016. június 30.  
Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A Képviselő-testület határozatáról az egyesületet tájékoztattuk. A műfüves pálya a megépült, a 

telekhatárrendezés folyamatban van. Ünnepélyes átadása 2016. szeptember 28-án 14.00 órakor lesz. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2016. (VII. 6.) határozata 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B. § (2) bekezdése alapján jelen határozat I. sz. melléklete szerinti 

tartalommal módosítja és fogadja el egységes szerkezetben, a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését.  

A Képviselő-testület felhívja a közszolgáltatót, hogy a Ht.-ben meghatározott határidőig gondoskodjon 

a Ht. 32/A. § (1) f) pontja szerinti megfelelőségi vélemény megszerzéséről. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását a közszolgáltatóval írja alá.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 
A szolgáltatót értesítettük a testületi határozatról és a közszolgáltatási szerződés módosítását aláírtuk, 

amelye t az NHKV Zrt. felülvizsgálatot követően elfogadott.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2016. (VII. 6.) határozata 

Megbízási szerződés kötéséről a Gyógycentrum újraindításának szakértői támogatásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az ILEX 

Vezetési Tanácsadó Kft.-vel (1137 Budapest, Szent István krt. 24. IV. 3.; adószám: 12061686-2-41; 

Képviselő: Őri Károly ügyvezető) a Füzesgyarmati Gyógycentrum szakértői támogatására vonatkozóan 
összesen nettó 3.500.000 forint megbízási díj ellenében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 
A Füzesgyarmati Gyógycentrum szakértői támogatására vonatkozó megbízási szerződést a 

határozatban foglalt megbízási összeggel aláírtuk. A Kft. a megbízásnak eleget tett. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2016. (VII. 6.) határozata 

Költségvetési szerv alapításáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató néven költségvetési szervet alapít a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladata 

ellátása céljából. 
A Képviselő-testület a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató alapító okiratát jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Füzesgyarmati Gyógycentrum 
Egészségügyi Szolgáltató törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges eljárást haladéktalanul folytassa le. 

Határidő:  a törzskönyvi bejegyzésre legkésőbb 2016. július 15.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 
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A törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos eljárást eredményesen lefolytattuk. Az intézményt a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága a törzskönyvi alapnyilvántartásba 2016. július 27. napjával 

bejegyezte. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2016. (VII. 6.) határozata 

Megalapításra kerülő költségvetési szerv vezetői beosztására vonatkozó pályázati eljárás 

előkészítéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában létrejövő Füzesgyarmati 

Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztásának betöltésére vonatkozóan pályázati 

eljárást ír ki.  
A pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

döntéseket hozza meg és a beosztás betöltésére vonatkozó javaslatot tárja a Képviselő-testület elé. 
Határidő:  a beosztás betöltésére legkésőbb 2016. augusztus 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az intézményvezető állás betöltésére a pályázatot meghirdettük. Az NKI Közigazgatási Személyügyi 
Szolgáltató weblapján 2016. július 17-én került publikálásra, az Egészségügyi Közlönyben 2016. 

szeptember 8-án jelent meg. Ezen kívül, az Önkormányzat honlapján is közzétettük.  

A közzétételi határidők miatt a pályázat benyújtási határideje 2016. szeptember 22. Ezt követően a 

Képviselő-testület 2016. szeptember 26. napjáig dönthet a benyújtott pályázatokról.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2016. (VII. 6.) határozata 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által végzendő tevékenységek 

elindításáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a létrejövő 
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által elindításra kerüljenek azon fizioterápiás 

ellátásáok, amelyekhez az önkormányzat megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy: 
- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyt szerezzen a 

működéséről szóló Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott egészségügyi ellátások 

biztosítására,  
- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató finanszírozási szerződése megkötésre 

kerüljön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral,  

- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató lehetőséget szerezzen arra, hogy az általa 

működtetett ellátásokon belül megvalósuljon a reumatológiai járóbeteg szakellátás.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beindításhoz szükséges tárgyi feltételek 

teljesítése érdekében a szükséges teendőket tegye meg és a költségvetési források biztosításáról 

gondoskodjon.  
Határidő:  2016. szeptember 1.  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A kincstári alapnyilvántartásba történő bejegyzés megtörtént, a hatósági engedélyek megszerzéséhez 
szükséges előkészítő munka, folyamatban van. A pályázati eljárás sikeres lefolytatásáig (szeptember 30. 

napjáig) ideiglenes vezetői megbízást kapott Toókosné Pauluk Andrea az EFI iroda vezetője.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2016. (VII. 6.) határozata 

A helyi televízió vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzes Tv Szolgáltató Kft.-vel 2016. 

január 1. napján megkötött vállalkozói szerződését további 6 hónapos időtartamra meghosszabbítja, havi 

180. 000.- Ft + ÁFA összegben, a képviselő-testületi ülések egyenes adásban történő, illetve a heti egy 
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adás vasárnapi ismétléssel történő közvetítésére. A Képviselő-testületi ülésről készült felvételeket az 

Önkormányzat részére cd formájában is rendelkezésre bocsátja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés meghosszabbítását készíttesse el és felhatalmazza 
annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

 
 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A vállalkozó szerződést a határozatban foglalt feltételekkel megkötöttük. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2016. (VII. 6.) határozata 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által, a Belügyminisztériummal valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumával 
egyetértésbe, a 2016-os költségvetési év tekintetében kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás” című pályázat keretében.  

A beruházás teljes bekerülési értéke: 3.000.000 Ft. 

Az igényelt pályázati támogatás: 2.700.000 Ft (a bekerülési költség 90 %-a) 
Önerő: 300.000 Ft (a beruházás bekerülési értékének 10 %-a) 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 

rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázat nyertessége esetén a fejlesztés 
megvalósításához szükséges, 300.000 forint önerő az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

rendelkezésére áll. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, a fenti tartalommal nyújtsa 

be. 
Határidő:  2016. július 15 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A pályázatot határidőre benyújtottuk, a bírálatról értesítést még nem kaptunk. 
 

Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2016. (VII. 6.) határozata 

Új urnafal építéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata megbízza a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-t. új urnafal építésével az „Új temetőben”.  

Az építéshez szükséges anyagszükséglet összeg, azaz 681 440;- Ft az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az építési beruházással 

kapcsolatban. 
Határidő:  2016. augusztus 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az urnafal készítésének előkészítési munkálatai megkezdődtek, a Kft. Ügyvezetője tájékoztatása szerint 
október 31-ig el tudják készíteni. 

 

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

 
 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 15. 

 
 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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1. Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(IX.15.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 
 

2. Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(IX.15.) önkormányzati határozata 

a X. FÜZESTUNING AUTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS MOTOR SHOW 

megszervezéséhez biztosított összeg felhasználásáról 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Híd a Jövőért 
Egyesület által 2016. július 29-31 között megrendezett X. FÜZESTUNING AUTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS 

MOTOR SHOW megszervezéséhez, a 80/2016.(V.26.) határozatával Veres Zoltán műrepülő Európa-

bajnok légi bemutatójának megvásárlására biztosított legfeljebb 500.000,- Ft összeg a rendezvény egyéb 
költségeire legyen felhasználva. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

 


