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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. november 23-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 

66/2017.(VI. 01.) határozata 

Települési Arculati Kézikönyv kialakításával kapcsolatos előzetes döntések 

meghozataláról 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a helyi Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére 

vonatkozó eljárást megkezdi.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítéshez szükséges 

főépítészi megbízásról gondoskodjon és a Települési Arculati Kézikönyv tervezetét legkésőbb 

a Képviselő-testület szeptember hónapban tartandó rendes ülésén terjessze elő. 

Határidő: 2017. október 1. 

Felelős: Bere Károly, polgármester 
 

A Települési Arculati Kézikönyv tervezete és az azzal kapcsolatos szakértői tájékoztató a 2017. 

október 3-án a Közösségi Központban megrendezett Várospolitikai fórum keretein belül lett a 

Képviselő-testület és a lakosság elé terjesztve. Még egy lakossági fórumot kell tartani a 

kézikönyvvel kapcsolatban és azt követően, a decemberi testületi ülésen tudja a testület 

megalkotni a településképi rendeletet és annak mellékletét, a Településképi Arculati 

Kézikönyvet. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi felhatalmazás alapján az elfogadás határideje 

2017. december 31-re módosult, a Képviselő-testület határidőben tudja teljesíteni a jogalkotási 

kötelezettségét.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2017. (IX. 21.) határozata 

Folyószámlahitel-keret módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel - keretének 

70.000.000 forintra történő módosítását határozza el átmeneti likviditási problémáinak 

kezelésére az OTP Bank Nyrt-től. 

 

A folyószámlahitel végső lejárata: 2017. december 29. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitel 

kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkeret módosítás ügyében 

eljárjon és az Önkormányzati folyószámlahitel szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának nevében aláírja. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. december 29. 

 

A módosító szerződést aláírtuk. A 2018. évi folyószámlahitel szerződésre vonatkozó 

előterjesztést a mai ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2017. (IX. 21.) határozata 

a Füzesgyarmat belterület 512/33. hrsz.-ú ingatlan közterületté nyilvánításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat, belterületen 

elhelyezkedő, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 512/33 helyrajzi számú, kivett út 

művelési ágú ingatlant közterületté nyilvánítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan művelési ágának 

változását az illetékes ingatlanügyi hatóságnál jegyeztesse be. 

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

A módosítás az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre került. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2017. (IX. 21) határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 

 

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 2018. évi fordulójához. 

 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 

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

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról 

szóló 2012. évben módosított 11/2002. (XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

jár el. 
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. 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 Hunarica ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójában a települési 

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

 

Határidő: 2017. október 2.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

Az ösztöndíj-pályázatra 17 pályázat érkezett be, a bírálatuk folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2017. (IX. 21) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat külterület 0152/9 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  
 

értékesíteni kívánja 
 

a felajánlott, 320.000 forintos vételáron, valamint az értékbecslés díjának vevő általi 

megfizetése mellett a Füzesgyarmat külterület 0152/9. hrsz. alatt nyilvántartott, agyaggödör 

művelési ágú ingatlant a vételi ajánlatot benyújtó Szőke Szabolcs részére. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse és az adásvételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a vevővel megkötöttük, a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2017. (IX. 21) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat belterület 2672 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

értékesíteni kívánja 

 

az értékbecslésben meghatározott, 300.000 forintos vételáron, valamint az értékbecslés díjáért 

a Füzesgyarmat belterület 2672. hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház és udvar művelési ágú 

ingatlant a vételi ajánlatot benyújtó Schamschula Virág részére.  
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse és az adásvételi szerződést kösse meg.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a vevővel megkötöttük, a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2017. (IX. 21) határozata 

Eladási ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat külterület 416/44 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

nem kívánja megvásárolni 

 

a vételi ajánlatban meghatározott, 300.000 forintos vételáron a Füzesgyarmat külterület 416/44. 

hrsz. alatt nyilvántartott agyaggödör művelési ágú ingatlant az eladási ajánlatot benyújtó 

tulajdonostól. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról az eladási ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A kérelmezőt értesítettük a testület döntéséről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2017. (IX. 21) határozata 

Eladási ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat belterület 2547 hrsz., 416/576 

tulajdoni hányad) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

nem kívánja megvásárolni 

 

a Füzesgyarmat belterület 254. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az 5525 Füzesgyarmat, 

Széchenyi u. 14. sz. alatt található, kivett lakóház, gazdasági épület és melléképület, udvar 

művelési ágú ingatlan 416/576 tulajdoni hányadát az eladási ajánlatot benyújtó tulajdonosoktól. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról az eladási ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse.   
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Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A kérelmezőt értesítettük a testület döntéséről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2017. (IX. 21.) határozata 

Együttműködési Megállapodás kötése a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 

Egyesülettel 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési Megállapodást 

köt a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület tulajdonában és üzemeltetésében álló 

PIM-121 forgalmi rendszámú Ford márkájú Transit típusú, valamint a PGT-986 forgalmi 

rendszámú Ford márkájú Custom típusú gépjárművek használatának szabályozására 

vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében az Egyesület képviselőjével írja alá.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2017. október 1. 

 

Az együttműködési megállapodást az egyesület képviselőjével aláírtuk. 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2017 (X. 26.) határozata 

a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetői 

beosztására vonatkozó pályázati eljárás kiírásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetői beosztására.  

 

A Képviselő-testület a pályázati kiírásra benyújtott pályázatok formai vizsgálatával a 

Képviselő-testület Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságát bízza meg.  

 

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

benyújtásra kerülő pályázatokat formai szempontból vizsgálja meg és döntési javaslatát a 

Képviselő-testület 2017. novemberi ülésére terjessze elő.  

 

A pályázati kiírás jelen határozat 1. mellékletét képezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 
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A benyújtott pályázatokat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 2017. november 21-i ülésén 

véleményezi formai szempontból, és az általa véleményezett pályázatokat a 2017. november 23-i ülésén 

bírálja a Képviselő-testület. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2017.(X. 26.) határozata 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzata  

3. sz. függelékének módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 3. sz. függelékét. 

 

A függeléket 2017. november 1-jei hatállyal kiegészíti a  

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 

044110 Ásványianyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása 

és támogatása 

047120 Piac üzemeltetése 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074051  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

092120  Köznevelési intézmény 5—8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 

kormányzati funkciókkal. 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére 

és aláírására, valamint az érintettek értesítésére. 

 

Határidő: 2017. november 3. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

A 3. sz. függelék egységes szerkezetbe foglalását elvégeztük, a módosítást a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé bejelentettük, a törzskönyvi alapnyilvántartásba 

a változás bejegyzése folyamatban van. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2017. (X. 26.) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat belterület 2/4 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

értékesíteni kívánja 

 

az értékbecslésben meghatározott 4.700.000 forintos vételáron a Füzesgyarmat belterület 2/4 

hrsz. alatt művelés alól kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlant a vételi ajánlatot 

benyújtó Blaskó és Társa Bt. részére, az értékbecslés költségének vevő általi megfizetése 

mellett. A Képviselő-testület a szerződésben 4 éven belüli beépítési kötelezettség, illetve annak 

nem teljesítése esetén az eredeti vételár 50 %-ig terjedő összegen visszavásárlási jog kikötéséről 

rendelkezik.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse és az adásvételi szerződést kösse meg.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról a vételi ajánlatot benyújtót értesítettük, az adásvételi szerződést a határozatba 

foglalt feltételekkel előkészítésre került. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2017. (X. 26) határozata 

Vételi ajánlattal kapcsolatos döntés (Füzesgyarmat belterület 299 hrsz.) 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy  

 

értékesíteni kívánja 

 

az értékbecslésben meghatározott 1.100.000 forintos vételáron a Füzesgyarmat belterület 2672. 

hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház és udvar művelési ágú ingatlant a vételi ajánlatot 

benyújtó Krámli László Richárd részére, az értékbecslés költségének vevő általi megfizetése 

mellett.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról a vételi ajánlatot benyújtót 

haladéktalanul értesítse és az adásvételi szerződést kösse meg.   

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A vételi ajánlatot benyújtót értesítettük a testület döntéséről, aki azt a benne foglalt feltételekkel 

jelen ülés időpontjáig nem fogadta el.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2017. (X. 26.) határozata 

Mezőőri szolgálati gépjármű vásárlásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tartós bérleti jogviszony 

keretében a mezőőri feladatok ellátása céljából bérbe vesz 1 db Lada Niva típusú új gépjárművet 

a Képviselő-testület által megismert ajánlatnak megfelelően.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a bérleti 

szerződést írja alá.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A gépjármű bérbevételével kapcsolatos ügyintézés a jelentés elkészítésének időpontjában, 

folyamatban van. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a jelentést fogadja el. 

Füzesgyarmat, 2017. november 15. 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2017.(XI. 23.) határozata 

a 2017. november 23-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 23-ig lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Bere Károly 

polgármester 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu

