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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. november 24-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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2016. (IX. 21.) határozata 

az 512/30 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a létrejövő 512/35 hrsz-ú ingatlan 

állami tulajdonba adásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú 

512/30 helyrajzi számú ingatlan, jelen határozat 1. számú melléklete szerinti megosztásához, 

valamint a kialakuló 512/35 helyrajzi számú, 4369 m2 területű (kivett udvar, gazdasági épület 

művelési ágú) ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez és az állami tulajdonba adásához, 

továbbá a tulajdonba adás eljárásának megindításához a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

felé. 

 

Határidő:  2016. október 1.  

Felelős:  Bere Károly  polgármester 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az eljárást megindítottuk, a vagyonkezelő a 

tulajdonba adáshoz hozzájárult. A megosztási eljárás folyamatban van. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2016. (IX. 21.) határozata 

Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Ford Mondeo 

(rendszám: MIM041, alvázszám: WFOEXXGBBEDR45241) típusú önkormányzati 

személygépkocsit. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenlegi 

önkormányzati személygépkocsihoz hasonló paraméterekkel rendelkező személygépkocsi 

 

mailto:POLGARMESTERIHIVATAL@FUZESGYARMAT.HU


2 

 

 

 

beszerzésének, vagy bérletének, és - nyílt pályázati eljárás lefolytatásával - a jelenlegi gépjármű 

értékesítésének lehetőségét. 

A beszerzéssel és a jelenlegi gépjármű értékesítésével kapcsolatos javaslatát a Képviselő-

testület soron következő ülésén terjessze elő. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Lásd a 131/2016. (X. 27.) határozatot. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2016. (IX. 21.) határozata 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 

 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben, 

valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. 

(XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 

adatbázisban rögzíti. 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a települési 

önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő:  2017 évben folyamatosan 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 a pályázati kiírásra 14 pályázat érkezett be, elbírálása folyamatban van. A Szociális és 

humánügyek bizottsága a 2016. november 21-ei ülésén dönt a pályázatokról. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2016 (IX. 21.) határozat 

A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány 

Felügyelőbizottságának valamint Kuratóriumi tagságának megválasztásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Füzesgyarmati 

tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítványába (továbbiakban: 

Közalapítvány) az alábbi személyeket választja meg: 

 

Kuratóriumi tagok neve Kuratóriumi tagok lakcíme 
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Báló Sándor Zsolt, mint elnök 5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. I./ 13/a 

Kovács Annamária, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Vajda utca 8/1 

Ifj. Pozojevich Miklós, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Botond u. 2. 

Székelyné Dr. Rudner Bernadett, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Dugonics u. 12/A 

Pikó Csaba, mint tag 4026, Debrecen, Bethlen u. 10-12 B/I./10 

 

A Képviselő-testület a Közalapítvány Felügyelőbizottságába az alábbi személyeket választja: 

 

Felügyelőbizottsági tagok neve Felügyelőbizottsági tagok lakcíme 

Zs. Nagy Sándorné, elnök 5525, Füzesgyarmat, Mátyás u. 11. 

Németh-Csák Erika, tag 5525, Füzesgyarmat, Garalapos u. 11. 

Simonné Bagdi Erzsébet, tag 5525, Füzesgyarmat, Kossuth u. 91/A 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntését a civil szervezetek 

névjegyzékén vezesse át. Amennyiben a fenti döntést érdemben nem változtató hiánypótlás 

benyújtása válik szükségessé a nyilvántartásba vételi eljárás során, úgy a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hiánypótlás benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a 

képviselő-testület nevében tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A határozatban a bírósági bejegyzés érdekében szükséges a megválasztás napjának és 

időtartamának rögzítése, valamint rendelkezés a közalapítvány alapító okiratának 

módosítására a 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezésinek figyelembe vételével. Lásd 2. sz. 

határozati javaslat. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2016 (IX. 21.) határozata  

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP-

3.3.2-16  azonosító számú, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 

pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő és azt a pályázati 

kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtsa be.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2016. október 17.  

A pályázat benyújtásának előkészítése folyamatban van, benyújtás határideje 2016. november 

29. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2016. (IX. 21.) határozata 

A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Füzesgyarmati Agrostart Szociális Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) használatába 

kerüljön az 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 10. sz. alatt található, Füzesgyarmat belterület 11/1 

hrsz.-ú ingatlan, a szociális szövetkezet alapszabályában meghatározott tevékenysége ellátása 

céljából. 
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A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy haszonkölcsön szerződés keretében a 

Szövetkezet használatába kerüljenek az Önkormányzat által közfoglalkoztatási program 

megvalósítása során, tésztagyártás valamint mézelőállítás céljából beszerzett eszközök.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy egy éves működést követően 

megvizsgálásra kerüljön annak lehetősége, hogy a Szövetkezet az általa ingyenesen használt 

ingatlant bérleti szerződés keretében használja tovább, azzal, hogy a bérleti szerződésben 

meghatározott bérleti díj legalább 50.000 forintban legyen megállapítva.  

 

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

Szociális Szövetkezet beruházást hajtson végre. A Képviselő-testület a hozzájárulását kizárólag 

abban az esetben adja meg, amennyiben a Szövetkezet megnyeri a FOKUSZ-0096 pályázati 

azonosítójú „Hátrányos helyzetben lévő munkavállalók segítése szociális szövetkezet keretein 

belül” címen benyújtott pályázatot, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási időszakot 

követően a beruházás során létrejött vagyon ingyenesen Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának tulajdonába kerül.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a rezsiköltségek tételesen kerüljenek be a szövetkezet üzleti 

tervébe, és az így kiegészített üzleti terv legyen előterjesztve sorok következő ülésre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan használatáról szóló 

szerződést, valamint az átadásra kerülő eszközökre vonatkozó haszonkölcsön szerződést a 

szövetkezet képviselőjével írja alá.  

 

Határidő: 2016. október 30.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Az üzleti terv kiegészítése megtörtént, az ingatlan használatáról szóló szerződést, valamint az 

átadásra kerülő eszközökre vonatkozó haszonkölcsön szerződést elkészítése folyamatban van. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2016. (IX. 21.) határozata 

az Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztéséhez szükséges antenna állomás  
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Digi Távközlés és 

Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztése a Füzesgyarmat 8 hrsz-on illetve a 630/30 hrsz-on, a 

Polgármester által kijelölt egyenként 200 m2-es helyen valósuljon meg. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hálózatfejlesztéshez szükséges terület bérbeadás útján 

kerüljön a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. használatába és azon a szükséges beruházásokat 

megvalósítsa.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A képviselő-testület döntéséről a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t a határozat 

megküldésével tájékoztattuk. A bérleti szerződét megkötöttük. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására 

benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozása 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására benyújtásra kerülő pályázatokat véleményező, 

eseti bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság tagjai:  Kovácsné Czeglédi Mária Tünde  képviselő, tanácsnok 

   Dr. Barta Krisztina    háziorvos 

Lakatos Zsuzsanna Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara Békéscsabai 

Területi  Szervezetének vezetője 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket a testületi döntésről 

értesítse, és a bizottság munkájához a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  azonnal, értesítésre 2016. szeptember 22. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A bizottság tagjait a testület döntéséről értesítettük. Tekintettel arra, hogy pályázat nem 

érkezett a vezető állásra, a bizottság tagjainak, az ismételt pályázati eljárás során lesz 

véleményező feladata. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2016 (IX. 21.) határozata 

az 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 

122/2015. (IX. 17.)  határozatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, 

értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló, valóságban az 5525 Füzesgyarmat Simonyi u. 12. sz. 

alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban Füzesgyarmat belterület 2598/2. hrsz.-on, kivett 

lakóház és udvar és gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az ingatlant 

jelenleg bérlő Tóth Imre (született: Füzesgyarmat, 1955. 08. 26; anyja neve: Kiss Margit; 

lakcíme: 5525 Füzesgyarmat; Simonyi u. 12. sz.) valamint felesége, Tóth Imréné (született: 

Rozmán Natália, Mátyfalva, 1967. 06. 28.; anyja neve: Muszka Mária Jurijevna; lakcíme: 5525 

Füzesgyarmat, Simonyi u. 12. sz.) részére, összesen 1.700.000 forint értékben. 

 

A Képviselő-testület felhívja a vételi ajánlatot tevők figyelmét, hogy az ingatlanra vonatkozó 

értékbecslés elkészítésének a költsége az adás-vételi szerződés megvalósulásától függetlenül a 

vételi ajánlatot tevőket terheli.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az adásvételi szerződés elkészítése folyamatban van. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 69. hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, 

értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló, Füzesgyarmat belterület 69. hrsz.-on, kivett 
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beépítetlen terület művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az ingatlant jelenleg bérlő Kovács 

Imre (született: Kovács Imre anyja neve: Gál Margit, lakcíme: 5525, Füzesgyarmat, Bethlen 

utca 19/A ) részére, összesen kétszázhetvenezer forint, azaz 270.000 Ft. értékben. 

 

A Képviselő-testület felhívja a vételi ajánlatot tevők figyelmét, hogy az ingatlanra vonatkozó 

értékbecslés elkészítésének a költsége az adás-vételi szerződés megvalósulásától függetlenül a 

vételi ajánlatot tevőket terheli.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

Az adásvételi szerződés aláírásra került. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2016. (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, 

Globalven Kft. (1054, Budapest, Bank utca 6. 2. emelet 9.), vevőtől visszavásárolja a 

Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-on, kivett ipartelep és gazdasági épület művelési ágban 

nyilvántartott ingatlant, az eredeti adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A telek visszavétele megtörtént. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0416/48 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében eljárva, 

Molnár Zoltán, vevőtől visszavásárolja a Füzesgyarmat külterület 0416/48. hrsz.-on, szántó 

művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az eredeti adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A telek visszavétele megtörtént. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2016 (IX. 21.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Globalven Kft. (1054, Budapest, Bank utca 6. 2. emelet 9.), vevővel szemben a 

visszavásárlásra kerülő Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-on, kivett ipartelep és gazdasági 

épület művelési ágban nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos eredeti adásvételi szerződésbe 

foglalt vállalások teljesítésének elmaradásából származó biztatási kárt, jogi úton érvényesítse. 

 

Határidő:  értelem szerint. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A biztatási kár érvényesítésének előkészítése folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2016. (X. 27.) határozata 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 

elnyert támogatás felhasználásának módosításáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata változás bejelentési kérelmet nyújt be Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár Úrhoz a 317271 azonosítószámú BMÖGF/93-18/2016 iktatószámú 

Támogató Okirat módosításával kapcsolatban. 

 

A változás az elnyert támogatás felhasználási helyére vonatkozik, az alábbiak alapján: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban szereplő Bem utca (hrsz.: 1656) 

felújítása helyett a Báthory utca (hrsz.: 1629) felújítását kívánja megvalósítani. A támogatás 

felhasználásnak műszaki tartalmát ezek alapján módosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás bejelentés iránti kérelmet 

terjessze elő és a pályázat megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  2016. november 10. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A változás bejelentés kérelmet előterjesztettük, az Államtitkári hozzájárulás még nem érkezett 

meg. A szükséges közbeszerzési eljárást lefolytattuk. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2016. (X. 27.) határozata 

Pályázati kiírás a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői 

beosztására 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2016.(VII.6.) önkormányzati 

határozatával a fenntartásában létrehozott Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi 

Szolgáltató vezetői beosztására kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII törvény egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján, 

azonos pályázati feltételekkel új pályázatot ír ki, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az eredményes pályázati eljárást követő vezetői kinevezésig a 

jelenlegi megbízott vezető megbízását hosszabbítsa meg. 

 

Határidő:  pályázati kiírás közzétételére 2016. november 2. 

   a beosztás betöltésére legkésőbb 2017. február 1. 
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Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az ismételt pályázati kiírást a KÖZIGÁLLÁS rendszerben, a honlapunkon közzétettük.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2016 (X. 27.) határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői tisztségére vonatkozó pályázati eljárás 

kiírásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Füzesgyarmati 

Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságot, hogy a 

pályázatokat formai szempontból vizsgálja meg és döntési javaslatát a Képviselő-testület 2016. 

december 15-i ülésére terjessze elő.  

 

A pályázati kiírás jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A pályázati kiírást a honlapunkon, valamint a www.profession.hu portálon közzétettük az 

előterjesztés szerkesztésének időpontjáig a portálon keresztül 5 önéletrajzot küldtek, ami nem 

jelenti a pályázati kiírás szerinti érvényes pályázat benyújtását. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2016. (X. 27.) határozata 

Személygépjármű vásárlásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy indítson a Ford márkájú Új Mondeo Titanium 5 ajtós, 2.0L EcoBoost [240 Le] típusú 

gépjárműre vonatkozóan beszerzési eljárást, és az arra vonatkozó finanszírozási konstrukciót 

tárja a Képviselő-testület elé soron következő ülésére. 

 

Határidő:  soron következő Képviselő-testületi ülés 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A beszerzési eljárás, és a finanszírozási konstrukció a mai ülésre elé lesz terjesztve. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2016 (X. 27.) határozata 

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

működtetési jogának átadásával kapcsolatos előzetes döntés meghozataláról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(továbbiakban: Iskola) működtetési jogának átadásával kapcsolatos átadás-átvételi 

megállapodás megalkotása során az alábbiak szerint járjon el:  

 

1. 

A jelenleg a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. személyi 

állományában levő, iskola működtetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó 9 fő foglalkoztatott 

http://www.profession.hu/
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kerüljön átadásra a Gyulai Tankerületi Központ részére az Iskola működtetési feladatainak 

további ellátása céljából. 

 

2.  

A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának tulajdonában levő Városi Sportcsarnok ne kerüljön 

működtetésre átadásra a Gyulai Tankerületi Központ részére és használat-megosztási 

megállapodásban kerüljön szabályozásra az az időszak, amelynek során tanítási időben és a 

pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtására 

használni kívánja a Tankerületi Központ az épületet, önköltségi ár figyelembe vételével 

megállapított bérleti díj fejében.  

 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy első olvasatban a Képviselő-testület 2016. 

november 24-i ülésére kerüljön előterjesztésre a Gyulai Tankerületi Központtal megkötésre 

szánt átadás-átvételi megállapodás a Képviselő-testület részére.  

 

Határidő:  2016. 11. 15. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A tankerület megküldte a megállapodás tervezetét, melyet a mai testületi ülés elé terjesztünk. 

 

 

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

 

 

Füzesgyarmat, 2016. november 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(XI.24.) 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 

 
 

1. Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(XI.24) önkormányzati határozata 

a Képviselő-testület  110/2016.(IX. 21.) önkormányzati határozatának módosításáról  

Bere Károly 

polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2016.(IX. 21.) önkormányzati 
határozatának első mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Füzesgyarmati 

tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítványába (továbbiakban: 

Közalapítvány) 2016. szeptember 21. napjával, 4 éves időtartamra az alábbi személyeket 

választja meg: 
 
A határozatot kiegészíti az alábbi rendelkezéssel: 

Megbízza a Polgármestert, hogy a közalapítvány alapító okiratát módosítsa a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembe 

vételével, és a bejegyzéshez szükséges jognyilatkozatok tegye meg. 
 
A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

 


