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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 21-én tartandó ülésére 

  

A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról, valamint támogatás iránti 

kérelem benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

- Szociális és Humánügyek Bizottsága  

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az idei év augusztusában bejegyzésre került az Önkormányzatunk részvételével működő 

Füzesgyarmati Agrostart Szociális Szövetkezet.  

 

A Szövetkezet megkezdte a lehetséges források bevonására vonatkozó kutatásait és a 

Belügyminisztérium képviselőinek tanácsára pályázatot kíván benyújtani az Országos 

Foglalkoztatási Alaphoz.  

 

A pályázat keretében legalább 5, legfeljebb 10 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidős 

minimálbéren történő foglalkoztatására van lehetőség, akik a végzendő tevékenységükhöz 

kapcsolódóan szerezhetnének be a szükséges eszközöket a támogatás terhére.  

 

A szövetkezet tevékenységi köre várhatóan a tésztagyártásra, a méz előállításra és 

csomagolásra, valamint az így előállított termékek forgalmazására terjedne ki. A tevékenység 

megkezdéséhez a szükséges eszközöket haszonkölcsön szerződés formájában való átadása 

vált szükségessé az Önkormányzat részéről. (az átadást a közfoglalkoztatási programjainkat 

megalapozó hatósági szerződésekben is vállaltuk). Az átadás folyamatát a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága bonyolítja, illetve ezt követően állami 

képviselő útján folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális szövetkezet működését.  

 

A tevékenység megkezdését, a szükséges eszközök átadását, valamint az állami képviselő 

kijelölését követően válik jogosulttá a szövetkezet az említett támogatás iránti kérelem 

benyújtására.  

 

A megvalósítás helyszínéül javasoljuk meghatározni a volt Japán múzeum épületét, ezzel 

lehetőség nyílna arra, hogy a város központjában található épület megújuljon és újra közcélú 

tevékenység ellátásának helyszínévé váljon.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Bere Károly  

polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 21.) határozata 

A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Füzesgyarmati Agrostart Szociális Szövetkezet használatába kerüljön az 5525 Füzesgyarmat 

Kossuth u. 10. sz. alatt található, Füzesgyarmat belterület 11/1 hrsz.-ú ingatlan, a szociális 

szövetkezet alapszabályában meghatározott tevékenység ellátása céljából.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy pályázati eljárás keretében az épületen a 

Szociális Szövetkezet beruházást hajtson végre. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatról szóló szerződést a 

szövetkezet képviselőjével írja alá.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


