
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának     
K é p v i s e l ő -  t e s t ü l e t e    

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.      
 (66) 491-058, Fax: 491-361      

                                                    E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1963-8/2020. ikt.sz.                               8/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2020. augusztus 4-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelen vannak:  
Koncz Imre polgármester, 
Dr. Barta Krisztina képviselő, 
Báló Sándor Zsolt képviselő, 
Fehér László képviselő, 
Lánczi Csaba képviselő, 
Patai Tamás képviselő, 
Zs. Nagy Sándor képviselő 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 
 
Napirendekhez meghívott: 
Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
 
 
Koncz Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, Dr. Sánta Tibor és Várkonyiné Csáforda Éva képviselők jelezték távollétüket. A 
kiküldött napirendi ponthoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi pontot 
megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint megtárgyalásra elfogadja. 
 
1. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásának módosításáról 
Előadó: Koncz Imre polgármester 

 
Rátérnek a napirend tárgyalására. 

 
Első napirend 

 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtásának módosításáról 
Előadó: Koncz Imre polgármester 
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Koncz Imre polgármester: A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Hunyadi és Bocskai utca aszfaltozására. A pályázat benyújtásra került, azonban a 
Magyar Államkincstár a pályázati költségvetést illetően hiánypótlásra szólította fel az 
Önkormányzatot. A pályázat költségvetésének módosítása miatt a korábban meghozott határozat 
módosítása vált szükségessé.  
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásának módosításával az előterjesztés szerinti 
tartalommal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázat benyújtásának módosításával. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2020. (VIII. 04.) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 15/2020 (VI.18.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyeztetésével hirdetett, a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. 
pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” 
című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2020. évi 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Hunyadi utcát (hrsz.: 674) és Bocskai utcát (hrsz.: 713) 
jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 19.704.495;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10 610 113;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 30.314.608 Ft (Nettó: 23.869.770 Ft + ÁFA 6.444.838 Ft)  
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. július 10. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
 
Koncz Imre polgármester: A napirend tárgyalásának végére értek. Megállapítja, hogy nincs további 
kérdés, hozzászólás. Az ülést 16 óra 10 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Koncz Imre                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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