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ELŐTERJESZTÉS 

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

  

Ivóvízkút adományozásáról 

 

Előterjesztést 

készítette: 

Csák Zsolt vezető tanácsos 

Véleményezi:  - Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

- Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alföldvíz Zrt. az IVÓ-VÍZ-KINCS program keretében egy ivókutat kíván adományozni 

Füzesgyarmat településnek.  

 

A kút elhelyezésére a cég nem kíván javaslatot tenni, az önkormányzatra bízza a helyszín 

kijelölését. Játszóterek, parkok, forgalmasabb közösségi közterületek azok, ahol érdemes lehet 

az ivóvíz kutat elhelyezni. A cég munkatársának telefonos tájékoztatása alapján a kút 

kiépítéséhez szükséges vízvezeték szakasz kiépítése is részét képezheti az adománynak, 

természetesen az észszerűség határain belül. 

 

A kút elhelyezésére két helyszínt javaslunk. Az egyik lehetőség, ha az épülő autómosóval 

szemben, a kerékpárút mellett, a Kossuth u. 123. szám előtt található meglévő ivóvizes kút 

helyére kerülne a díszkút. Másik lehetőségként a Kossuth u. 60. szám alatt nemrégen 

kialakított pihenőhely merült fel. 

 

A kútról hozzánk eljutatott fénykép előterjesztésem mellékleteként megtalálható. 

 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az alábbi határozati javaslatok egyikét elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 23. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   Polgármester 
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(A) Határozati javaslat  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 21.) határozata 

az Alföldvíz Zrt. által felajánlott díszkút elhelyezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alföldvíz Zrt, 

által adományozott díszkút a Füzesgyarmat, Kossuth u. 123. szám előtt található meglévő 

ivóvizes kút helyére kerüljön. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

(B) Határozati javaslat  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 21.) határozata 

az Alföldvíz Zrt. által felajánlott díszkút elhelyezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alföldvíz Zrt, 

által adományozott díszkút a Füzesgyarmat, Kossuth u. 60. szám előtt kialakított pihenőhelyre 

kerüljön elhelyezésre. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 23. 

 

                                                                                                                   Bere Károly  

                                                                                                                   Polgármester 
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1. sz. melléklet 

 


