
Füzesgyarmat Város Önkormányzat  

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

 (66) 491-401, Fax: 491-361 

                                                    E-mail: fgyphiv@globonet.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére. 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

153/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 

Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2013. szeptember 

1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáig, legfeljebb 

2014. augusztus 15. napjáig – az intézmény dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné 

(születési név: Simon Róza) 5525 Füzesgyarmat, Petőfi utca 9. sz. alatti lakost bízza 

meg. 

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az intézményvezetői pályázati kiírás tervezetét a mai ülésen terjesztjük a Képviselő-testület 

elé. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

185/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő, de a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

üzemeltetésre átadott IFA típusú tűzoltó gépjármű értékesítését határozza el.  

A gépjármű értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat az egyesült számlájára 

átutalja, melyet egy jobb műszaki állapotban lévő tűzoltó gépjármű vásárlására 

fordíthat. 

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében plusz 1.500.000,- forintot biztosít a 

gépjármű megvásárlásához. 

 

Határidő:   2014. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A  füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a támogatási szerződést – mely tartalmazza 

az elszámolási kötelezettséget és annak formáját - 2014. március 7-én megkötöttük, a 

támogatás összegét a szerződéskötés napján átutaltuk az egyesület számlájára. A megvásárolt 

tűzoltó autót Németországból 2014. április 13-án hozták meg. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

194/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szijjártó Róbert és 

Szijjártóné Megyesi Andrea Füzesgyarmat, Batthyány utca 15. szám alatti lakosok 

kérelmét elfogadta, mely szerint a Batthyány utcáról a zugba bevezető – Szijjártó 

Róberték családi háza mögötti – 25 méteres járdaszakasz áthelyezésre kerüljön a ház 

falától kijjebb.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a járda áthelyezésével kapcsolatban intézkedjen, 

valamint a képviselő-testület döntéséről értesítse az érintett lakosokat. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  2014. április 1. 

      lakosok értesítésére 2013. december 13. 

A határozattal kapcsolatos intézkedésekről a mai ülésen kap tájékoztatást a Képviselő-

testület. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Türr István Képző és Kutató 

Intézet (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.) által a TIOP 3.2.3-12/1 azonosító szám alatt 

„A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése” címmel 

beadandó pályázathoz  kapcsolódóan előterjesztett Felnőttképzési Intézmény 

látványtervei közül – mely az önkormányzat tulajdonában lévő füzesgyarmati 757/1 

hrsz-ú ingatlanon valósul meg –  a  magastetős verzió megvalósítását támogatja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy a szakmai előkészítés során 

vegyék figyelembe a képviselő-testület döntését.  

 

Határidő: 2014. március 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A tervezőt értesítettük a testület döntéséről. A szakmai előkészítés során a tervezők a döntést 

figyelembe vették.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások és bevételek időbeni 

eltérése miatt 2014. február 1-től 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint tagi kölcsönt 

nyújt a 2014. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melyet 2014. december 31-ig köteles 

visszafizetni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi kölcsönszerződés megkötése és a 

pénz átadása ügyében. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester,  

Határidő:  2014. február 28. 

A tagi kölcsönszerződést megkötöttük, a 10.000.000,- forint átadása megtörtént. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galuska Józsefné 

(születési név: Juhász Anikó, anyja neve: Szeredi Erzsébet, lakcíme: 5700 Gyula, 

Körösi Csoma Sándor u. 1. sz.) okleveles könyvvizsgálót megbízza a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. könyvvizsgálói feladatainak 

ellátásával. 

A megbízás 2013. december 01-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra szól. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a kft. ügyvezetőjét a könyvvizsgálói feladatok 

ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  2014. február 28. 

Felelős:  Bere Károly polgármester,  

   Turbucz Róbert ügyvezető 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. könyvvizsgálói 

feladatainak ellátására a 2013. december 01-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra szóló 

megbízási szerződést Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgálóval megkötöttük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázati 

felhívást fogadta el a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására: 

 (a pályázati felhívást terjedelme miatt a jelentés nem tartalmazza) 

...  

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás honlapon történő megjelentetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Határidő:  pályázat megjelentetésére 2014. február 21. 

A pályázati kiírást a város honlapján megjelentettük. Az időközben benyújtott pályázatokat a 

mai ülés elé terjesztjük. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt. 

2014. évi szennyvíz rekonstrukciós javaslatát.  

Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A 2014. évi szennyvíz rekonstrukciós munkákra vonatkozó szerződést aláírtuk. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy kérjen bővebb tájékoztatást a Zsidó Hitközségtől a Holocaust emlékmű állításával 

kapcsolatban. 

 

Határidő:  2014. február 27. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 
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A Zsidó Hitközséget levélben kerestük meg és kértünk részletesebb tájékoztatást a Holocaust 

emlékmű állításával kapcsolatban. Megkeresésünkre sajnos a mai napig nem kaptunk választ. 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Bere Károly polgármester kuratóriumi tagságot viseljen a szeghalmi Péter András 

Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pálfi János Alapítványában. 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatot továbbítsa az Alapítvány 

Elnökének. 

 

Határidő:  2014. február 20. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A Képviselő- testület döntéséről, a határozatról készített jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

értesítettük a szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pálfi 

János Alapítványt. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2014. II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságot, hogy kérjen bővebb tájékoztatást a Dr. Card Kft-től az 

Egészségkártya Programmal kapcsolatban, majd arról tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős:   Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Szociális és Egészségügyi Bizottság a március 13-ai ülésén kapott tájékoztatást a Dr. Card 

Kft képviselőjétől az Egészségkártya Programmal kapcsolatban. 

A bizottság elnöke a mai testületi ülésen ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

26/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 4/2014. (I. 31.) BM rendelete alapján támogatást 

kíván benyújtani a Városi Sportcsarnok felújítására.  

A pályázat elnyerése esetén az önkormányzat a megtervezett beruházást 2014. évben 

megvalósítja.  

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

A fenti keret terhére kiírt 2014. évi pályázatra az önkormányzat az alábbiak szerint nyújt 

be pályázatot: 

 A beruházás teljes pénzigénye bruttó:  22.200.000.-Ft 

 A beruházás teljes pénzigénye nettó:  17.480.315.-Ft 

 ÁFA költség 27 %:                                      4.719.685 -Ft 

 Az igényelt támogatás összege 90 %: 19.980.000.-Ft 

 Szükséges önerő 10 %:                    2.220.000.-Ft 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó 

szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és betartja. 

A pályázat beadási határideje: 2014. február 14. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A pályázatot határidőre benyújtottuk, döntés még nem született. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

28/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Szeghalmi Mentőalapítvány kérésére egy LUCAS 3 típusú, mellkas komprimáló gép 

beszerzéséhez 200 ezer forintot biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a 

tartalékkeretéből. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a 200.000,-Ft átutalásáról gondoskodjon, illetve 

tájékoztassa a Támogatottat, hogy a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-ig 

írásban adjon tájékoztatást. 

 

Felkéri Suchné Szabó Edit képviselő asszonyt, mint a kérelem előterjesztőjét, hogy 

adjon tájékoztatást a képviselő-testület április 24-ei ülésén, hogy mennyi támogatás 

gyűlt össze a gép beszerzésére. 

 

Határidő:  átutalásra 2014. február 28. 

 tájékoztatásra  2014. április 24., illetve a Támogatott részéről 2014. 

december 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester, Suchné Szabó Edit  képviselő 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A Szeghalmi Mentőalapítvánnyal a támogatási szerződést – mely tartalmazza az elszámolási 

kötelezettséget és annak formáját - 2014. március 26-i keltezéssel megkötöttük, a támogatás 

összegét átutaltuk az egyesület számlájára. Képviselő asszony a mai ülésen ad tájékoztatást a 

gépre összegyűjtött támogatás összegéről. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kárai Ildikó munkáltatói 

kölcsönre vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

Ezzel egyidejűleg a 30/2014. (II. 13.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt értesítse a képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő:  2014. február 17. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A Képviselő-testület döntéséről, a határozatról készített jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

értesítettük a kérelmezőt. 

 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Füzesgyarmat, 2014. április 14. 

 

 

Bere Károly 

polgármester dr. Makai Sándor  

jegyző 


