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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017.március 30-án tartandó ülésére. 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 

Előterjesztést készítette: Fehér László, aljegyző 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztem a testület elé: 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2016. (XII. 15.) határozata 

a 126/2016. (X.27.) határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázatra pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a tervezett beruházást a 2017.-2018. évben 

megvalósítja. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a „Füzesgyarmat, 0599. 

hrsz-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése és az útkarbantartáshoz szükséges erő és 

munkagép beszerzése” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

 

1. célterület esetében: külterületi helyi közutak fejlesztése 

A pályázat maximális költsége: maximum 117.647.059 Ft 

A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 100.000.000 Ft 

Önerő: maximum 17.647.059 Ft 

 

2. célterület esetében: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

A pályázat maximális költsége: maximum 11.764.706 Ft 

A pályázat keretén belül elszámolható összeg: maximum 10.000.000 Ft 

Önerő: maximum 1.764.706 Ft 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A beruházással érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma:  

A beruházással érintett önkormányzati utak helyrajzi száma: Füzesgyarmat, külterület 0599 

hrsz., 0617/1 hrsz., 0673 hrsz. 
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Határidő: 2017. február 06. a pályázati benyújtás első szakaszának határideje 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A pályázatot határidőre benyújtottuk, az elbírálásról még nem kaptunk értesítést. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017.(I.26.) önkormányzati határozata 

A füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzetre feladat-ellátási előszerződés megkötéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 4. pontja és a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján,  

 

1.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

ellátását Dr. Nagy Vilmos, mint a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyes 

közreműködésével biztosítja 2017. április 1. napjától. 

 

2.) Az 1.) pontban foglalt szándék teljesülése érdekében Dr. Nagy Vilmossal előszerződést köt 

a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 

 

4.) Felkéri a Jegyzőt, hogy Dr. Nagy Vilmos praxisjogát engedélyező határozat jogerőre 

emelkedését követően az 1. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási 

szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően azonnal 

Felelős: 1.-3. pontok tekintetében: Bere Károly, polgármester 

  4. pont tekintetében: Dr. Blága János jegyző” 

Dr. Nagy Vilmos vállalkozó háziorvossal a feladat-ellátási előszerződést megkötöttük, mely 

alapján megkapta a praxisengedélyt és a működési engedélyt. A feladat-ellátási szerződés 

tervezetét a jegyző önálló napirendként, a mai testületi ülés elé terjeszti. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(I.26.) határozata 

1956-os Emlékmű építése Füzesgyarmaton „- című pályázat benyújtásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy az „1956-os emlékmű építése 

Füzesgyarmaton” című pályázat benyújtásra kerüljön a Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére. 

 

Pályázat keretén belül benyújtható összeg:5.000.000.-Ft. 

A pályázatban elszámolható összeg: bruttó 5.000.000.-Ft 

Önerő 0.-Ft 

 

Az emlékmű által érintett önkormányzati (Füzesgyarmat belterület 2379 hrsz) közterület 

használatát pályázat megvalósításával összhangban történő használatát a Képviselő-testület 

jóváhagyja.  
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A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismer és betartja. 

 
Határidő: 2017.01.31. 

Felelős: Bere Károly polgármester” 

A határidőre benyújtott pályázatunk befogadásra került, döntésről még nincs információnk. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017.(I.26.) határozata 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati benyújtásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata csatlakozni kíván az ASP önkormányzati feladatellátást 

szolgáló szakrendszerhez a hatályos jogszabályi határidők figyelembe vételével.  

Pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámon 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

pályázati felhívásra. A támogatás elnyerése esetén a felhívásban foglaltakat megára nézve 

elismeri és betartja. 

 

Igényelt támogatás: bruttó 7.000.000;- Ft 

Pályázat benyújtási határideje: 2017. február 1. - 2017. február 28. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző” 

A pályázatot határidőre benyújtottuk, az elbírálásról még nem kaptunk értesítést. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017.(I.26.) 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 2017. december 31. időtartamra 

meghosszabbítja, havi 203 000.- Ft + ÁFA összegben a képviselő-testületi ülések élő, 

valamint a www.fuzesgyarmat.hu honlapon történő közvetítésére illetve egyszeri vasárnapi 

ismétlésére. 

Szintén megkéri Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzes Tv 

Szolgáltató Kft-t, hogy a jövőben biztosítsa a lehetőséget a testületi ülések megtekintését az 

úgy nevezett „live stream”formában Füzesgyarmat város honlapján. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés meghosszabbítását készíttesse el és 

felhatalmazza annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester” 

A szolgáltatóval a vállalkozói szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően 

meghosszabbítottuk.  

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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17/2017. (I.26.) határozata 

Év Vállalkozása Díj”adományozása 2017 évben 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Év 

Vállalkozása Díj”-at 2016. évre a FÜZESTUNING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaság Ügyvezetőjének Bíró József Istvánnak, valamint Galambos Sándor hintókészítő 

mester egyéni vállalkozó részére adományozza. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Díjat ünnepélyes keretek között, városi rendezvényen adja át. 

 

Határidő: 2017. február 29. 

Felelős: Bere Károly polgármester” 

A díjat ünnepélyes keretek között 2017. február 3-án a VI. FÜZESGYARMATI GAZDA-ÉS 

VÁLLALKOZÓNAPOK, VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIÁN adtuk át Bíró József és Galambos Sándor 

részére. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2017.(II. 16.) határozata 

Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése tárgyú pályázat benyújtásáról 

Füzesgyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat az „Önkormányzati közcélú megújuló energiaellátás növelése” című, TOP-

3.2.2-16 kódszámú felhívásra pályázatot kerüljön benyújtásra.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében benyújtandó 

Megvalósíthatósági tanulmány megrendelésre kerüljön összesen 3.600.000 forint + Áfa áron.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányt készíttesse el valamint a pályázatot nyújtsa be.”  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

A pályázati kiírás még nem jelent meg. A pontos pályázati feltételeket ismeretében tudunk 

dönteni a tanulmány megrendeléséről, illetve a pályázat benyújtásáról. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21./2017. (II. 16.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervéről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési 

Adatbázisban valamint a www.fuzesgyarmat.hu oldalon tegye közzé.” 

 

Határidő: 2017. március 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Adatbázisban valamint a www.fuzesgyarmat.hu oldalon 

közzétettük. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22./2017.(II. 16.) határozata 

a mezőőri szolgálat létszámával kapcsolatos döntésekről 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának mezőőri szolgálata egy további álláshellyel kerüljön kibővítésre.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a mezőőri pozíció egy további 

álláshellyel kibővül, amely erre vonatkozóan többletkiadást nem jelenthet Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatának. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. március 28.  

A mezőőri állásra kiírt pályázati eljárás lefolytatását követően 2017. március 6. napjától 

közalkalmazotti kinevezéssel, egy fő mezőőr alkalmazására került sor. Az egy további álláshely 

betöltésére pénzügyi lehetőségünk jelenleg nincs. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2017.(II.16.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-ú ingatlan bérbe adásáról valamint 

elővásárlási jog biztosításáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-től, 100.000 forint + 

ÁFA bérleti díj fejében bérbe adja a Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-ú ingatlant az ART-

KER PLUSZ Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-075306, adószám: 12257869-2-13) részére.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a bérleti szerződésben elővásárlási jog kerüljön 

kikötésre a Bérbe vevő részére, az ingatlan tekintetében.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy az ingatlan tekintetében beruházás 

megkezdéséhez és megvalósításához a bérleti szerződés hatálya alatt nem járul hozzá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a jelen határozat 1. 

mellékletébe foglalt bérleti szerződést kösse meg.”  

 

Határidő: 2017. március 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

A bérleti szerződést az ART-KER PLUSZ Kft. képviselőjével a határozatban foglalt 

feltételekkel megkötöttük. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2017.(II.16.) határozata 

Pályázat benyújtásáról (EFOP 1.5.3.-16) 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű, EFOP-

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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1.5.3-16 azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található települési 

önkormányzattal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához szükséges 

feladatokat lássa el.” 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. március 9.  

A társtelepülésekkel a konzorciumi szerződést megkötöttük, a pályázatot határidőre 

benyújtottuk. 

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2017.(II.16.) határozata 

Pályázat benyújtásáról (EFOP 9.3.2.-16) 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat, konzorciumban pályázatot nyújt be a „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben - Kedvezményezett térségek elnevezésű, EFOP-3.9.2-16 

azonosító számú pályázat keretében további 4 fejlesztendő járásban található települési 

önkormányzattal.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges konzorciumi megállapodást kösse meg, valamint a pályázat benyújtásához szükséges 

feladatokat lássa el.”  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. március 16.  

A társtelepülésekkel a konzorciumi szerződést megkötöttük, a pályázatot határidőre 

benyújtottuk. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2017. (II. 16.) határozata  

A civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat 

felülvizsgálatáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a civil szervezetek 

és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát és azt a határozat melléklete 

szerinti tartalommal a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.  

 

Határidő: 2017. március 31.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

A civil szervezetek támogatásának szabályzatát közzétettük, a szabályzat szerinti pályázati 

kiírásra a pályázatok benyújtása folyamatban van  

 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2017. (II. 16.) határozata 
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A Füzesgyarmat 0416/70. hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 1-től, bérbe adja a 

Füzesgyarmat külterület 0147/6. hrsz.-ú ingatlant a Füzesgyarmati Vadásztársaság (5525 

Füzesgyarmat Széchenyi u. 6. sz.) részére, azzal, hogy bérlő a mindenkori, bérbe adott területre 

vonatkozó területalapú támogatás 50 %-nak megfelelő bérleti díj megfizetésére köteles bérleti 

díj jogcímén.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel a jelen határozat 1. 

mellékletébe foglalt bérleti szerződést kösse meg.   

 

Határidő: 2017. március 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester” 

A bérleti szerződést a Füzesgyarmati Vadásztársaság képviselőjével a határozatban foglalt 

feltételekkel megkötöttük. 

 

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

 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2017.(III.30.) 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 


