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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-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 Képviselő-

testület elé: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2017.(III.30.) határozata 

2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete működőképességének megőrzése 

valamint kötelező feladatainak biztosítása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás iránti 

pályázatot nyújt be a Belügyminiszter valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által, 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1. 

pontja alapján hirdetett, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozó pályázati eljárás keretében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a támogatásra vonatkozó pályázat elkészítésére, a 

polgármestert pedig a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Dr. Blága János, jegyző,  

       Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2017. szeptember 30. 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázatunkat 

2017. szeptember 6-án benyújtottuk. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2017.(III.30.) határozata 

Az „Esély Otthon” program megvalósítása Füzesgyarmaton elnevezésű pályázat 

benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az „Esély Otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-16 azonosító 

számú pályázati felhívásra elkészített projektötletet jóváhagyja. Támogatási kérelem 

benyújtását határozza el, a vidék népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok vidékről 

történő elvándorlásának megakadályozása, a vidéki fiatalok számára reális életpálya modell 

kialakításának segítése érdekében. 
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A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges intézkedéseket, együttműködési megállapodásokat kösse meg, valamint a pályázat 

benyújtásához szükséges feladatokat lássa el. 

 

Határidő: a végleges pályázati felhívásban szereplő határidő 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

A pályázatot határidőre benyújtottuk, a bírálatról még nincs információnk. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2017.(III. 30.) határozata 

„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díj adományozása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat Városban a művészet 

terén elért kiemelkedő teljesítményének elismeréseként "Füzesgyarmat Város Kultúrájáért 

" díjat adományoz Demján Ilona Füzesgyarmati festőnő részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a díjat ünnepélyes keretek között 2017. augusztus 20-án, 

ünnepélyes keretek között adja át. 

 

Határidő:  2017.08.20. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A díj a 2017. augusztus 19-i ünnepi testületi ülésen átadásra került. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017.(IV.27.) határozata 

„Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díj adományozása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatás területén több, mint 

három évtizedes kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájáért, mellyel hozzájárult az 

önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához, „Füzesgyarmat Város Kiváló 

Köztisztviselője” díjat adományoz a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 

Vízer Istvánné részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a díjat 2017. július 1-jén a Köztisztviselők Napján, ünnepélyes 

keretek között adja át. 

 

Határidő:  2017. július 1. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

A díj a Köztisztviselők Napján, ünnepélyes keretek között átadásra került. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2017. (VI. 1.) határozata 

Pusztaottlaka község Önkormányzata Képviselő-testületének a DAREH Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

oldal 3 / 6 
 

 

tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társuláshoz 

történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a 

Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. április 21. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

A Társulás Elnökét a Képviselő-testület döntéséről a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

tájékoztattuk. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2017. (VI. 1.) határozata 

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulati Megállapodásának jóváhagyása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

 

Határidő: 2017. április 21. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 
A Társulás Elnökét, a Képviselő-testület döntéséről, a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

tájékoztattuk. 

A módosított Társulási Megállapodást aláírtuk. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2017. (VI. 1.) határozata 

Projektátvételről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átveszi a Hozzáadott Érték 

Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület által „Sárréti Komplex Turisztikai Centrum” 

elnevezésű projekt megvalósítását, azzal, hogy a Képviselő-testület a támogatáson felüli 

további saját forrás bevonását nem engedélyezi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektátvétellel kapcsolatos megállapodást készítse elő 

és azt az irányító hatóság támogató döntése esetén tárja a Képviselő-testület elé.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

A projektet átvettük, az Önkormányzat a kedvezményezett. Fizetési előlegkérelmet nyújtottunk 

be, amire még nem kaptunk választ. Az általunk tervezett módosításokról az előzetes 

egyeztetéseket megkezdtük. 
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 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2017. (VI. 1.) határozata 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi kiírásaira vonatkozó 

projektötletek benyújtásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

támogatási kérelem kerüljön benyújtásra az alábbi azonosító számon és elnevezéssel megjelölt, 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent pályázatokra:  

 

Azonosító  Kiírás elnevezése Projektötlet elnevezése 

TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Füzesgyarmat, Garai téri ipari 

terület kialakítása 

TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés pályázatra A Füzesgyarmati Piactér 

felújítása 

TOP-3.2.1-16  

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 

A Városháza és a Napközi 

Konyha energetikai 

korszerűsítése 

TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása, családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével 

Bölcsőde felújítása, bővítése 

TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja Lázár Gyula sportközpont 

létrehozása 

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Városközpont felújítása 

TOP-3.1.1.-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Petőfi és Arany J. utcai 

kerékpárút és az Arany J. utcai 

ívkorrekció 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése A helyi identitás és kohézió 

erősítése Füzesgyarmaton 

TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése 

Füzesgyarmat 1. számú öblözet 

belvíz elvezetési 

rekonstrukciója 

 

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy, amennyiben a fent meghatározott 

projektek tekintetében saját forrás nyújtása válik szükségessé, úgy azt külön terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: A pályázati kiírásokban meghatározottak szerint 

Felelős: Bere Károly, polgármester  
A pályázatokat határidőre benyújtottuk, döntésről még nem kaptunk értesítést. Saját 

forrásigény jelen időpontig nem merült fel. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2017. (VI. 1.) határozata 

Az „Füzesgyarmati Piactér felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú „Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 

elnevezésű pályázatra „Füzesgyarmati Piactér felújítása” elnevezéssel pályázatot nyújt be. 

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

megvalósítja. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, „A 

Füzesgyarmati Piactér  felújítása” elnevezésű pályázathoz az alábbi pénzügyi adatokkal: 

1. célterület esetében: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése 

A projekt elszámolható költsége:  32.414.279 Ft 

Támogatás mértéke: (85%)   27.552.137 Ft 

Önerő:     4.862.142 Ft 

 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatban a 760/2 hrsz.-ú 

üzlethelyiség értékbecslésben meghatározott vételáron történő megvásárlása, valamint annak a 

pályázat keretein belül való lebontása szerepeljen. A Képviselő-testület felhívja a 

polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatát a pályázat nyertessége 

esetén terjessze elő.   

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat 

magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma:  

1. számú célterület esetében: Piac Füzesgyarmat, 760/1 hrsz.; 760/2 hrsz; 759 hrsz. 

 

Határidő: 2017. június 22. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
A pályázatot határidőre benyújtottuk, döntésről még nem kaptunk értesítést. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2017. (VI. 22.) határozata 

Bányaszolgalmi jog alapításáról (Füzesgyarmat külterület 0416/12 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0416/12 helyrajzi számú, árok 

művelési ágú ingatlan vonatkozásában, bányaszolgalmi jog alapítására tett kártalanítási 

ajánlatot elfogadja, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a MOL Nyrt. javára 

bejegyzésre kerüljön a bányaszolgalmi jog. 

 

Felkéri a polgármestert a bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

A bányaszolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást megkötöttük. 

 

Füzesgyarmat, 2017. szeptember 6. 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2017.(IX. 21.) határozata 

a 2017. szeptember 21-i határidővel lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés 

elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


