
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 2015. február 18-án 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  

 173/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 azonosító számú 

pályázaton a szociális bérlakások felújítására, Civil Ház kialakítására, Egyesített Szociális 

Intézmény épületének bővítésére elnyert pályázati forráshoz a DARFÜ Dél-alföldi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez benyújtott további 15 % mértékű póttámogatás 

megítéléséig, negatív döntés esetén annak kiváltására, kevesebb mértékű támogatás esetén 

annak kiegészítésére: 

Szociális bérlakások felújítására                                       3,7 

Civil Ház kialakítására                                                      4,8  

Egyesített Szociális Intézmény épületének bővítésére      3,7 

millió forintot biztosít a költségvetésében elkülönített fejlesztési tartalék terhére. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a legközelebbi előirányzat 

módosításkor gondoskodjon. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős:     dr. Makai Sándor Jegyző 

 

Az esetleges kevesebb mértékű támogatáshoz a határozatban szereplő előirányzatokat 

átvezettük, a beruházás folyamatban van. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 174/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

telefonrendszerének felújítására a hivatal által ismertetett 900 ezer forint megtakarítást 600 

ezer forinttal kiegészíti a decemberi iparűzési adó feltöltési kötelezettségből származó bevétel 

terhére. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy munkálatok megrendeléséről, valamint fedezetéhez szükséges 

előirányzatok átvezetéséről a legközelebbi előirányzat módosításkor gondoskodjon. 
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Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:     dr. Makai Sándor Jegyző 

A telefonfejlesztési munkát megrendeltük, a fedezetéhez szükséges előirányzatoz átvezettük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 175/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés I-III. 

negyedévi  alakulásáról szóló tájékoztatót  elfogadja. 

Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére 

törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított előirányzat 

szabta keretet. 

 

Határidő: 2014. december 3l. 

Felelős :   Bere Károly polgármester 

                 Dr. Makai Sándor jegyző 

                 Intézmények vezetői 

Az intézmények a IV. negyedéves működésük során törekedtek a tervezett bevételek elérésére, 

és a kiadásaik nem lépték túl a módosított előirányzat szerinti kereteket. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 176/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Füzesgyarmat Város 

településszerkezeti tervének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

- A Kunérhát 0416/48, 0416/49 és 0416/70 hrsz-ú terület különleges beépítésre szánt 

területből kereskedelmi szolgáltató területi besorolásba kerül. 

 

2. A településrendezési eszköz módosítását jóváhagyó döntés 15 napra közszemlére kerül. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2014. december 1. 

A településszerkezeti tervet a határozat szerint módosítottuk, majd 15 napra közszemlére 

tettük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 177/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal házasok és 

élettársak első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló a 3/1991.  (IV. 16.) önkormányzati 

rendelet módosítását elnapolta és a következő ülésén újra tárgyalja. 

 

Határidő:  2014. december 18. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A módosító rendelet a képviselő-testület a 2015. január 29-ei ülésén megalkotta. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 178/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Füzesgyarmat 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testületével a működési feltételek 

biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás” 

tárgyú előterjesztést és azt  elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata nevében aláírja. 

 

Határidő:  2014. december 15. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént, az illetékesek részére megküldtük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 179/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kommunális 

hulladékszállítás 2015-2019 évi időszakra vonatkozó ajánlatételi felhívást.  

 

Megbízza a polgármestert a felhívás közzétételére. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az ajánlattételi felhívást közzétettük, érvényes pályázat nem érkezett. Lásd a 199/2014. (XII. 

18.) önkormányzati határozatot. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 181/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának Bölcsődéje Bölcsődevezetői állására az alábbi tartalommal: 

- 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsőde 

Bölcsődevezető 

munkakör betöltésére 

 

Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- legalább 5 év szakmai gyakorlat szociális vagy gyermekvédelmi munkakörben 

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. C) 

pontjában meghatározott szakképzettség 

- ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

15. § (8) bekezdés szerinti kizáró ok ne álljon fenn 

- vagyonnyilatkozat-tétel vállalása  

 

Előnyök: 
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- csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető; szakoktató; 

védőnő; felsőfokú szociális alapvégzettség; pedagógus végzettség 

- B kategóriás gépjárművezetői engedély 

- felhasználó szintű számítástechnikai ismeret 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajzot 

- a bölcsőde vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 2 példányban 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

- szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolást 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, 

elbírálásában részt vevők megismerhetik 

- nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval 

szemben fenn áll-e 

- nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat 

elbírálásáról szóló előterjesztést 

- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja 

 

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap 

 

Vezetői megbízás időtartama:  5 év, 2015. február 01-től 2020. január 30-ig  

 

Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye:    5525. Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. 

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- a bölcsőde szakmai vezetése, a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, 

harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével 

- felelős a Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok 

végrehajtásáért 

- felelős a bölcsőde eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a 

gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2015.01.06. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január havi képviselő-testületi ülés 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.02.01. 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen, „bölcsődevezető, azonosító 

szám:      /2014” megjelöléssel Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

címezve, Füzesgyarmat Város polgármesteréhez (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) kell 

benyújtani. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 
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A pályázatot a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti bizottság véleményezi. Az 

elbírálásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázat 

benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Makai Sándor jegyző, a 06-

66/491-058-as telefonszámon.  

- 

Felkéri a Jegyzőt a pályázat eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatok 

ellátására. 

 

Határidő:  2014. november 28. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A pályázati eljárást lefolytattuk. Egy pályázat érkezett be, a képviselő-testület a 

13/2015.(I..29.) önkormányzati határozatával a bölcsőde vezetőjének Gazsóné Kovács 

Andreát nevezte ki. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 182/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a városban 

keletkező zöldhulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló hulladékudvar kialakításának 

előkészítését a 0613. hrsz. alatti ingatlanon megkezdi. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a kialakítással kapcsolatos előzetes felmérést, koncepciót a 

várható bekerülési költséggel együtt dolgoztassa ki és terjessze elő. 

 

Határidő: 2014. február  

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 2015. évi költségvetésünkben erre a célra nem tudunk tervezni, keressük az egyéb alternatív 

megoldásokat. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 183/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

A képviselő-testület megvásárolja Ungi István Füzesgyarmat, Bajcsy Zs. u. 19. sz. alatti lakos 

tulajdonát képező 45. hrsz. alatti, lakóház, udvar megjelölésű, 562 m
2 

területű Füzesgyarmat 

Vörösmarty u. 5. sz. alatti ingatlanát 500 ezer Ft. vételár ellenében. 

Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására és az ingatlan további hasznosítására.  

Határidő:   2014. december 15. 

Felelős:     Bere Károly polgármester 

Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést megkötöttük, az ingatlant szociálisan rászorult 

házaspár részére bérbeadással hasznosítjuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 184/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Füzesgyarmat, Kossuth u. 60. sz. alatti 

ingatlan értékesítésére írja ki a pályázatot és az értékbecslésre kérje fel a szakértőt. 

A pályázati határidőt követően a beérkezett ajánlatokat terjessze az azt követő képviselő-

testületi ülésre. 
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Határidő:   2014. december 5. 

Felelős:      Bere Károly polgármester 

A képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalta a beérkezett pályázatot és úgy döntött, hogy 

a kért célra nem adja bérbe az ingatlant. Az új pályázati kiírást közzétettük. 

  

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 185/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly polgármestert, 

Ibrányi Éva alpolgármestert, és Zs. Nagy Sándor képviselőt delegálja a DAREH 

Önkormányzati Társulás közgyűlésébe. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a delegálásról értesítse a fenti szervet. 

 

Határidő: 2014. december 5. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

DAREH Önkormányzati Társulás közgyűlését értesítettük a testület döntéséről. 

 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 186/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint működtető önkormányzat, 

a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát a Szeghalmi 

Tagintézmény Füzesgyarmati Tagintézményi Telephelyére vonatkozóan elfogadja.  

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálatot. 

 

Határidő: 2014. december 5. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A Képviselő-testület döntéséről a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot értesítettük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 188/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 

Alaptörvényének, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt rendelkezéseinek, megfelelően elkészített 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált Polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A jóváhagyott társulási megállapodást aláírtuk. 

 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 191/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Imréné Füzesgyarmat, 

Kossuth u. 112. sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Ket. határozat elkészíttetéséről, kézbesíttetéséről és a 

jegyzőkönyvhöz csatolásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. december 5. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az érintettet értesítettük a testület döntéséről. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 192/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Tasnádi Tamara 

(an.:Nagy Anita) Füzesgyarmat, Mátyás u. 66. sz. alatti nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy 

Füzesgyarmat város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 

Programban.  

 

A képviselő-testület vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel 

idejére (max: 5 tanévre, tanévenként 10 hó) 10 ezer Ft.- havi ösztöndíjat állapít meg. Az 

ösztöndíj fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetéseiben biztosítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéséhez készült pályázatot jelen határozattal a Mezőberényi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére küldje meg. 

 

Határidő:  2014. december 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A határozat szerinti dokumentumokat megküldtük a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Kollégium részére. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 193/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Czinege Inez 

(an.:Vári Andrea) Füzesgyarmat, Táncsics u. 7. sz. alatti nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy 

Füzesgyarmat város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 

Programban.  

 

A képviselő-testület vállalja, hogy az általa delegált diák számára a Programban való részvétel 

idejére (max: 5 tanévre, tanévenként 10 hó) 10 ezer Ft.- havi ösztöndíjat állapít meg. Az 

ösztöndíj fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetéseiben biztosítja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 

jelentkezéséhez készült pályázatot jelen határozattal a Mezőberényi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium részére küldje meg. 

 

Határidő:  2014. december 9. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A határozat szerinti dokumentumokat megküldtük a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Kollégium részére. 
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 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 194/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orosz Krisztián és Szepesi 

Roland a füzesgyarmati mozi épületének hasznosítására beadott kérelmét elutasította. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 

 

Határidő: 2014. december 5. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az érintettet értesítettük a testület döntéséről. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 195/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Róbert a füzesgyarmati 

mozi épületének hasznosítására beadott kérelmét elutasította. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 

 

Határidő: 2014. december 5. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az érintettet értesítettük a testület döntéséről. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 196/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Polgármester 

által lemondott jutalom összegét az önkormányzat a Református Egyház harangfelújítására 

fordítja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2014. december 13. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A határozat szerinti összeget a Református Egyház harangfelújítására átutaltuk. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 199/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a részére 

felajánlott 100 ezer Ft-os üzletrészt, amennyiben Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete taggyűlésen így dönt. 

 

A képviselő-testület kifejezi szándékát továbbá arról, hogy hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatói szerződést kíván kötni a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel 2015. január 1-től 5 éves időtartamra. Egyben kéri a Szolgáltatót, hogy az 

elszállított hulladék pontos mérését és rögzítését a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

megbízottjával együtt folyamatosan végezze el. 

 

Határidő: 2014. december 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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Az üzletrész megvásárlása megtörtént, a hulladékszállításra a megállapodást a határozatba 

foglaltak szerint megkötöttük, így a kommunális hulladék elszállítása 2015 évben is 

zavartalan. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 203/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi 

gazdálkodása az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint 

számlavezető intézettől 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2015. december 30. 

Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. 

javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket 

az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt 

beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a 

Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 

számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja 

ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 

Az Adós visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje 

alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési 

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 

biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a 

központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben 

maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési 

Számlájára átvezesse. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  2014. december 31. 

Felelős:  Bere Károly Polgármester 

A folyószámla hitelkeret igénybevételére vonatkozó szerződést a határozatba foglaltak szerint 

megkötöttük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 205/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

A Kastélypark Kft 2014.-ben 9.400.000 Ft tagi kölcsönt kapott a tulajdonos Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatától. A kft likviditási helyzete miatt a kölcsönt, teljes egészben 

engedményezési szerződéskötéssel fizeti meg, melyben a Füzesgyógy Kft-vel szembeni vevői 

követelést engedményezi a tulajdonos Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére, amelyet a 

képviselő-testület elfogad. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az engedményezési megállapodás megkötése 

ügyében. 

 

Határidő: 2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

  Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

Az engedményezési megállapodás megkötésére a tárgyalások folyamatban vannak. 
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 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 206/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiadások és bevételek időbeni 

eltérése miatt 2015. január 1-től 10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2015. évi költségvetés 

terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Kft részére, melyet 2015. december 31-ig köteles 

visszafizetni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések megkötése és a pénz 

átadása ügyében. 

 

Határidő:  2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

  Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

A tagi kölcsönszerződést megkötöttük, a pénz átadásra került Füzesgyarmati Kastélypark Kft 

részére. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 209/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde bölcsődevezetői 

állására benyújtásra kerülő pályázatok véleményezésére 4 tagú szakértői bizottságot hoz létre.  

 

A bizottság tagjainak felkéri Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő asszonyt, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonyt, Bere Katalin képviselő asszonyt és dr. Makai 

Sándor jegyzőt. 

 

Felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről értesítse és a 

feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  2015. 01. 06. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

A szakértői bizottság feladatát elvégezte, véleményezését a Képviselő-testület 2014. január 

29-ei ülésén a testület elé terjesztette. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 210/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

hivatalos levélben kérje a Füzinwest Kft. ügyvezetőjét, hogy a Füzesgyarmat Város 

Önkormányzatával közösen létrehozott Füzesgyógy Kft. könyveiben az általa befizetett 4,1 

millió Ft-ot mielőbb egészítse ki 30 millió Ft-ra, amely egyezik az önkormányzati befizetés 

összegével. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 211/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Füzesgyógy Kft. részére 2014. évben nyújtott 10 millió Ft-os tagi kölcsön továbbra is a cégnél 

maradjon, amely egyébként a Gara Hotel tulajdonosánál (bérbeadónál) letétként van 
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elhelyezve úgy, hogy ezt az összeget a Füzesgyógy Kft. az Önkormányzat részére 

engedményezi. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy intézkedjen az engedményezési megállapodás megkötése 

ügyében.  

 

Határidő:  2015. január 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az érintetteket a testületi döntésről értesítettük, az engedményezési szerződés megkötésére az 

egyeztetés folyamatban van. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 212/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly polgármestert 

meghatalmazza az Önkormányzat képviseletére a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 

tekintetében. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az Egyesület munkaszervezetét a döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: 2014. december 23. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületet a testületi döntésről tájékoztattuk. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 213/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Polgármester úrnak, 

hogy a 2015. évi Társadalmi Szervezetek támogatására kapott keretéből támogassa a 

Társastánc csoport ruhavásárlásra irányuló kérelmét. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntést továbbítsa a Polgármesternek. 

Határidő: 2014. december 23. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A társastánc csoport támogatására kérelmük alapján a költségvetés elfogadását követően 

kerülhet sor. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 216/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Falusi Vendégasztal 

Szolgáltató Egyesület (5525, Füzesgyarmat, Kossuth utca 48/a) által benyújtott kérelmet a 

Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti önkormányzati épület hasznosítására, azzal a 

kikötéssel, hogy a működési költségeket a kérelmező fizeti, valamint az önkormányzat 

elhatárolódik bármilyen kezességvállalástól. 

 

A konkrét ingatlanhasznosításról, azok feltételeiről a felek kössenek külön megállapodást. 

 

Felkéri a Jegyzőt a határozatról a kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: értelem szerinti 
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Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A testületi döntésről a kérelmezőt értesítettük. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 217/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat Kossuth utca 

60. sz. alatti ingatlan értékesítésre Petri Attila Szeghalom, Nádasdy u. 54/1. sz. alatti lakostól 

beérkezett pályázatot elutasította. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázót a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2014. december 23. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A testületi döntésről a kérelmezőt értesítettük. 

 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

……/2015. (II. 18.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Füzesgyarmat, 2015. február 10. 

 

 

 

 
Bere Károly 

polgármester 


