
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

1 
 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. január 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 Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2016. (II. 18.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármester szabadságának 

ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- június   15 nap 

- július   10 ”     

- augusztus  10 ” 

- december    8 ” 

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a szabadság nyilvántartás vezetésével. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: jegyző 

A polgármesteri szabadság egy része a határozat figyelembevétel lett kivéve, nyilvántartását a 

jegyző szabályosan végezte, a ki nem vett szabadság megállapításra a Képviselő-testület 

részére előterjesztésre került.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2016. (VII. 6.) határozata 

A helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal 

szakmai segítségnyújtása alapján a helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálatának 

felülvizsgálatáról dönt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felülvizsgálat elvégzéséhez 

szükséges költségvetési forrásokról gondoskodjon, valamint a felülvizsgálat eredményét 

legkésőbb 2016. december 31-ig tárja elfogadásra a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2016. december 31. 
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Felelős: Dr. Blága János jegyző 

  Bere Károly, polgármester 

A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának szakmai segítségnyújtása alapján 

a helyi építési szabályzat a decemberi ülésen módosításra került. 

 

 

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. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A határozattal kapcsolatos előterjesztés a mai testületi ülés napirendje. 

 

 

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. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A pályázati eljárás eredményesen zárult. Lásd a 159/2016.(XII. 15.) határozatot. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2016. (X. 27.) határozata 

A 2383/2 és 2387 helyrajzi számú ingatlanok határrendezéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a tervezett telekalakításhoz, 

mely szerint a Füzesgyarmat, Petőfi u. 8. szám alatti, a Füzesgyarmat belterület 2387 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott, magántulajdonban lévő ingatlanból 1141 m2 - telekhatár-rendezéssel, 

az előzetesen elkészített ingatlanvagyon értékelés szerinti áron - a füzesgyarmati ingatlan-

nyilvántartásban 2383/2 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kerüljön 

csatolásra, majd az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön, jelen határozat 1. 

mellékletében meghatározottak szerint. 

 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A telekhatár rendezésének ingatlan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2016.(XI.24.) határozata 

A BMPSz Szeghalmi Tagintézményénél a tagintézmény vezető beosztásra kiírt 

pályázatok véleményezéséről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindkét pályázót alkalmasnak 

tartja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szeghalmi Tagintézményének tagintézmény vezetői beosztására. 

 

Megbízza a jegyzőt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai 

Tankerületét a döntésről értesítse. 

 

Határidő:   2016. november 28. 

Felelős:      Dr. Blága János jegyző 

A tankerületet a testületi döntésről értesítettük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2016.(XII. 15.) határozata 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. ügyvezetői beosztására benyújtott pályázatok 

elbírálásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 

Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) egyszemélyes 

gazdasági társaság ügyvezetőjének Kovács Márton 5525, Füzesgyarmat, Gacsári utca 24. szám 

alatti lakost választja meg 2016. december 16-tól, 5 év határozott időre.  

 

Az ügyvezető munkabérét 2016. december 16-tól nettó 250. 000.-Ft-ban állapítja meg, egyúttal 

jelen pontban meghatározottak szerint módosítja a Kft. juttatási szabályzatát.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedést 

tegye meg. 

 

Határidő:  2016. december 16. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A szükséges adminisztratív feladatokat elvégeztük, a bírósági bejegyzés megtörtént. A Kft. 

juttatási szabályzatát módosították.  

 

 

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

 

 

Füzesgyarmat, 2017. január 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2017.(I.26.) 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 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 


