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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017.június1-én 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 

33/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 
a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindulásával kapcsolatos 

beszámoló elfogadásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati 
Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindulásáról szóló beszámolót. 
 
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a beinduláshoz szükséges feladatokat hajtsa 
végre.”  
 
Felelős: Kecskeméti Ilona, intézményvezető 
Határidő: 2017. április 15. 

Az intézményvezető az előkészítő munkákat elvégezte, a jelentés készítésének időpontjában  az 
intézmény a működési engedélyt megkapta, az intézmény várhatóan június 1-én megkezdi a 
gyógyászati tevékenységet. 

 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 

Döntés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói 
beosztására pályázat kiírásáról 

 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a Hegyesi János Városi Könyvtár 
és Közművelődési Intézmény igazgatói állásának betöltésére pályázatot hirdet a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján. 
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2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói állásának betöltésére benyújtott 
pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre. 
 
A bizottság tagjai: 

- Kölcseyné Balázs Mária a Magyar Népművelő Egyesülete által delegáltja; 
- Mata Zoltán a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szakszervezetének 

delegáltja; 
- Bere Katalin a képviselő-testület tagja, a Szociális és Humánügyek Bizottság 

delegáltja. 

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
feladatok ellátásával. 

Felelős:      Bere Károly Polgármester 
Határidő: azonnal és értelemszerűen 
 
A pályázati kiírást közzétettük, a pályázatok benyújtási határideje 2017. május 10-e volt, mely 
időpontig egy pályázat érkezett be. A benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a mai ülésén 
dönt. A testület által létrehozott szakmai bizottság május 17-én ülésezett, és a pályázó 
meghallgatását követően kialakított bizottsági véleményezést és a szakértői véleményt a mai 
ülés elé terjesztjük. 

 
„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 
 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”- című 

pályázat benyújtásáról  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul, hogy „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései„- című pályázat benyújtásra kerüljön az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
részére. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 
magára nézve kötelezően elismer és betartja. 
 
A pályázat összköltsége legfeljebb 60.000.000 Ft. 
Támogatási intenzitás: 100 % 
 
Határidő: 2017. 04. 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Pályázatot határidőre benyújtottuk, a döntést várjuk. 

  
 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 
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bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján 
felülvizsgálta a Füzesgyarmati Bölcsőde tekintetében, bölcsődei ellátás szolgáltatási 
önköltségét.  
 
A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi térítési 
díjat nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az 
intézményi térítési díjat nulla forintban határozza meg.  
 
A Képviselő testület felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézményi térítési díj nulla 
forintban történő megállapítását, valamint a szolgáltatási önköltséget dokumentálja.  
 
Felelős: Gazsóné Kovács Andrea 
Határidő: 2017. április 1.  
 
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, a határozat értelmében az intézményi térítési díjat nulla 
forintban alkalmazza, erről az érintett szülőket értesítette. 
 
 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 

az EFOP-4.1.7-16 jelű „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati lehetőségről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Kormány által meghirdetet, 
EFOP-4.1.7-16 azonosító számú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra. A támogatás elnyerése esetén a 
felhívásban foglaltakat megára nézve elismeri és betartja. 
 
Igényelhető támogatás: 50-120 millió Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
Támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2017. március 31. - 2017. április 30. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Bere Károly, polgármester 
Pályázatot határidőre benyújtottuk, a döntést várjuk. 

 
 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
lehetőségről 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásáért felelős miniszterrel közösen hirdetett, a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati 
felhívásra. 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra, az alábbi utak felújítására adja be: 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
Lehel utca (hrsz.: 165, Toldi és Aradi utca közötti ~105 m hosszúságban), 
Aradi utca (hrsz.: 180, Lehel és Pozsonyi utca közötti szakasza ~302 m hosszúságban) 

 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2017. évei 
költségvetéséből biztosítja. 
 
Igényelhető maximális támogatás: bruttó 15.000.000;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 8.076.923;- Ft 
Pályázat benyújtási határideje: 2017. május 2. 
 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Bere Károly 
Pályázatot határidőre benyújtottuk, a döntést várjuk. 
 
 

„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2017.(III.30.) önkormányzati határozata 

ROHU pályázat benyújtásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, Bors település 
Önkormányzatával közösen, az „Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások 
támogatása” elnevezésű pályázat keretében.  
 
A pályázat Füzesgyarmat Város Önkormányzatára eső támogatási összege: 155.600 EUR 
A pályázat Füzesgyarmat Város Önkormányzatára eső saját ereje: 8.190 EUR 
A pályázat keretében megvalósuló tevékenységek: 
- 1 db kotró-rakodó gép beszerzése 
- 1 db Tűzoltó autó (Pickup terepjáró felszereléssel) beszerzése 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a projekt összköltségét 5%-nak megfelelő, azaz 8.190 
euro összegű saját forrást a projekt megvalósításához biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatást nyújtsa be, illetve az 
ahhoz szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében tegye meg.  
 
Határidő: 2017. március 1.  
Felelős: Bere Károly, polgármester 
 
Pályázatot határidő előtt, április 25-én benyújtottuk, a döntést várjuk. 
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„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2017. (III. 30.) határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

vízterhelési díj bevezetésének tudomásul vételéről 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településen szennyvíz 
közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2016. április 1-i 
hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén szennyvíz 
közszolgáltatást igénybevevők tekintetében jelen határozat 1. mellékletében meghatározott 
vízterhelési egységdíjak kerülnek meghatározásra.  
 
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatáról a szennyvíz 
közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt.-t értesítse.  
 
Határidő: 2016. április 1.  
Felelős: Bere Károly, polgármester 
A testületi döntésről a jegyzőkönyv kivonatának megküldésével értesítettük a szennyvíz 
közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt.-t 
 

 
„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2017. (IV. 27.) határozata 
a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a 
számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján készített beszámolót 
431.476.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -11.655.- eFt adózott eredménnyel 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2016. évi beszámolóban foglaltakra 
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. A Képviselő-testület engedélyezi az 
ügyvezetőnek, hogy a Kft. adózott eredményét eredménytartalékba helyezze. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a 
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.  
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető 
Az ügyvezető a beszámolót, a számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján közzétette. 

 
„Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2017. (IV. 27.) határozata 
a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2016. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa a Kft. 2016. évi 
gazdálkodásáról a számvitelről szóló, a számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (l) 
bekezdése alapján készített beszámolót 432.396.- e Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 
-19.063.- e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 
  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2016. évi beszámolóban foglaltakra 
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a 
számviteli törvény 154. § (l) bekezdése alapján gondoskodjon. 

 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Kovács Márton, ügyvezető 
Az ügyvezető a beszámolót, a számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján közzétette. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és fogadja el. 
 
 
Füzesgyarmat, 2017. május 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2017.(VI. 1.) 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 


	A Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a Bölcsődében a gondozásért külön személyi térítési díjat nem kíván megállapítani, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylés...

