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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. november 28-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  
109/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium felhívására csatlakozik a 2013. szeptember 16. és 22. között 
megrendezésre kerülő Európai Mobilitás Hét rendezvényhez az alábbi programok 
megrendezésével:  
 
1. az önkormányzat egyhetes rendezvénysorozatot szervez a 2013. év „Tiszta levegő – 
Mozdulj érte!” központi jelmondatának szellemiségében, vagy 
 
2. legalább egy intézkedést hoz, amely előnyben részesíti a környezetbarát közlekedési 
módokat a személygépkocsi használatával szemben, vagy  
 
3. A „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” rendezvény keretében egy teljes napra kialakít egy, 
vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés 
számára. 
 
Megbízza Ibrányi Éva alpolgármestert, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos feladatokat 
koordinálja. 
 
Határidő:  2013. szeptember 22. 
Felelős:  Ibrányi Éva alpolgármester 

2013. szeptember 20-án lett megrendezve A „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” rendezvény, 
melynek keretében az Árpád utca lett kialakítva a lebonyolításhoz a gyalogos, a kerékpáros és 
közösségi közlekedés számára. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
116/2013. (VI. 4.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert arra, hogy kössön bérleti szerződést a Nosete Kft. képviselőjével, mint 
ajánlattevővel havi 100 eFt bérleti díj összeggel a 0613. hrsz-ú, 5 ha 8847 m2 területű, 
gyep-legelő műv. ágú ingatlanra. 
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Amennyiben a pályázata sikeres lesz, úgy a jelzett ingatlant értékesíti az ajánlattevő 
részére 20 millió Ft ellenében, amelynek megfizetése az alábbiak szerint történik: a 
szerződés aláírásakor 2 mFt foglalóként történik meg, majd pedig a vételár többi részét a 
pályázati összeg lehívásakor engedményezés útján a pályázati kiíró utalja eladó részére. 
 
Amennyiben a pályázat sikertelen lenne, úgy a bérleti szerződés az eredménytelenség 
közlésének napján megszűnik. 
 
Felkéri a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére és teljes körűen felhatalmazza 
aláírásra. 
 
Határidő:  értelem szerinti 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A bérleti szerződést a Nosete Kft. képviselőjével megkötöttük.  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
143/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági igények és a 
jogszabályi előírások alapján, az előterjesztésben foglaltak szerint úgy dönt, hogy a 
szervezett szilárdhulladék szállítást 2013. szeptember 23-tól hetente végezteti el a 
közszolgáltatóval a jogszabályoknak megfelelően kialakított díjazás ellenében, s ennek 
megfelelően módosítja a Közszolgáltatási Szerződést.  
 
A képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 115/2013. (VI. 14.) sz. határozatát 
és felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  
 
Határidő: Közszolgáltatási szerződés aláírására 2013. szeptember 30.  
Felelős: Bere Károly polgármester  

A közszolgáltatási szerződést aláírtuk, a szolgáltató a hetenkénti szemétszállítást a 
határozatban foglaltak szerint megkezdte. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
147/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a 
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi költségvetési kiadások 
biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságától – mint számlavezető intézettől –  21.000.000,- Ft összegű 
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  
 
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.  

Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál  számlát nem 
vezet.  

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 
fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol 
ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  
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Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adóbevétel OTP Bank 
Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett 
bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére 
fordítja. 

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: 2013. szeptember 20. 
Felelős:   Bere Károly polgármester 

Lásd a 171/2013.(X.31.) önkormányzati határozatot. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
148/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 
legfeljebb 23.000.000,-Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt vesz fel, a   
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013(HURO 
ETE) „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 
térségében „HURO/1001/024/1.2.3 számú támogatás megelőlegezése céljából.  

A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 2014. március 31-ig futamidőre kéri 
rendelkezésre tartani.  

A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal történik.  

A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év. A kamat megfizetése 
negyedévente történik.  

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékos költségeinek fentiek 
szerinti visszafizetésére, és a fizetési kötelezettség éves költségvetésbe történő 
betervezésére.  

A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat költségvetését 
ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja továbbá a projekt a  Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO ETE) „A határon 
átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében „HURO 
/1001/024/1.2.3 számú támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem térítendő 
támogatás bankra történő engedményezését. 

 Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti szerződés 
aláírására a polgármester kap felhatalmazást.  

A hitelfelvétel megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben (stabilitási törvényben) 
foglaltaknak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Bere Károly polgármester 

A hitelszerződést a határozatban rögzített feltételekkel megkötöttük. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
150/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv 
módosítása és Helyi Építési Szabályzata teljes felülvizsgálatának tervezetével az 
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egyeztetési szakaszban megkeresett államigazgatási szervek által tett észrevételekkel 
kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

       a.) Békés Megyei Önkormányzat KO/5-46/2013. ikt. számú észrevételére: 
A Macskási Major területén az eredeti, a jelenleg érvényben lévő szabályozás marad, az 
egyeztetési anyagban szereplő változtatási szándékunktól elállunk, csak a Biogáz üzem 
területét kívánjuk az eredeti szabályozáshoz képest módosítani. 

 
b.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami 

Főépítész CSD/01/317-4/2013. ügyiratszámú észrevételére: 
Az egyeztetési anyag helyi építési szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdés b.) 
pontjában foglaltak szerinti fasorok visszatelepítési kötelezettségével a képviselő-
testület nem kíván élni. 
A Rendelet 6. §-át az új (4) bekezdésben foglaltakkal nem kívánjuk kiegészíteni, mivel 
azt magasabb rendű jogszabály tartalmazza. 
A Rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdésében az állattartó épület és kifutójának 
létesítésekor betartandó védőtávolságait a 12. számú melléklet az alábbiak szerint 
tartalmazza: 
 
12. melléklet 

Állattartó létesítmények védőtávolságai 
1. a kis haszonállatok ketrece, ólja kifutója, ásott és fúrt kúttól minimum 10,0 méter 

távolságra helyezhető el. 
2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója ásott kúttól minimum 15,0 méter, fúrt kúttól 

minimum 10, 0 méter távolságra legyen. A komposztáló, nem zárt siló, almostrágya és 
trágyalégyűjtő ásott és fúrt kúttól 25,0 méter távolságra legyen 

3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és állattartó épület között nem kell 
védőtávolságot tartani, ha: 

a.) a vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal készült és 
b.) az épület állékonyságát nem veszélyezteti. 

4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250 méteren 
belül tartani tilos. 

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, trágyatároló, 
trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől és huzamos emberi tartózkodásra 
szolgáló épülettől (távolság méterben): 

 

Kis haszonállat Nagy haszonállat 
Állattartó létesítmény bruttó 
alapterülete 

baromfi egyéb szarvasmarha egyéb 

10 m2-ig 6 6 - - 

10-20 m2-ig 6 6 10 10 

20-80 m2-ig 10 10 10 10 

80-150 m2-ig 20 20 20 20 

150-300 m2-ig 30 30 - - 
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300 m2-nél nagyobb épület lakóterületen nem építhető. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a tervezőt. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A tervezőt a határozatról készített jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítettük.  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
151/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 32 millió forint összegű vissza nem térítendő 
támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti 
tartalék című központi költségvetési előirányzaton belül a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra. 

 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2.§ (2) bek. c.) 
pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontokat és 
összegeket  jelöli meg: 
- pénzbeli szociális ellátások csökkenése miatt                       18      mill  ft 
- Vízi közművagyon bérleti díjának elmaradása miatt              9      mill  ft 
- Idegenforgalmi adó csökkenés miatt                                      5       mill  ft,  
                                                                         Összesen:        32       mill ft 
 
2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 25 millió forint összegű visszatérítendő 
támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti 
tartalék című központi költségvetési előirányzaton belül a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra. 
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2.§. (2) bek. c.) 
pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontot  jelöli 
meg: 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ( HURO 
ETE) „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors 
térségében „HURO /1001/024/1.2.3 számú pályázatunk utófinanszírozott pályázat 
pályázati forrásának megelőlegezésére. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást a 
pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról 
gondoskodjon. 
 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:    dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási kérelmet, az azt alátámasztó pénzügyi adatszolgáltatással együtt továbbítottuk a 
Magyar Államkincstárhoz. Hivatalos visszajelzést még nem kaptunk, várhatóan decemberig 
döntés fog születni. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
152/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy írásban keresse meg a többcélú kistérségi társulás településeit a Tourinform Iroda 
átvétele kapcsán a működtetés költségmegosztása érdekében.  
 
Tegyen javaslatot arra, hogy a működés költségeinek 50 %-át Füzesgyarmat átvállalja, 
ha Vésztő Önkormányzata vállalja a 25 %-os részarányt, a többi települési 
önkormányzat pedig együttesen vállalja a további 25 % megfizetését. 
 
Határidő:  2013. október 15. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A felkérést továbbítottuk az érintett önkormányzatok részére. A képviselő-testületek döntéséről 
szóló határozatai folyamatosan érkeznek. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
155/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az Önkéntes 
Műveleti Tartalékos Rendszer személyi állományának kialakítását szolgáló 
megállapodást és megbízza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi állományának kialakítását szolgáló 
megállapodást aláírtuk. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
156/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013/2014. tanévre 
egyszeri 200 eFt-tal támogatja a Vésztői Sérült Gyermekek Egyesületét, az értelmileg 
akadályozott fiatalok intézményének működési feltételei javítása érdekében. 
 
A támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében orvosi ügyeletre betervezett 
pénzmaradványból biztosítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A 200 e forintot a Vésztői Sérült Gyermekek Egyesület szálájára átutaltuk. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
158/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat Gergely Máriával, a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete 
elnökével, a Kossuth utca 10. alatti önkormányzati ingatlan hasznosításával 
kapcsolatban, a Helyi Termékcentrum megvalósításáról. 
 
A tárgyalás eredményét az októberi képviselő-testületi ülésen terjessze elő. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés  

A szociális szövetkezetek megalakítására vonatkozó jogszabályok még nem jelentek meg. A 
Helyi Termékcentrum megalakításával kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
160/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település természeti-táji 
adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi értékeinek feltárása, 
megőrzése és továbbfejlesztése érdekében értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot 
hoz létre. 
 
Az Települési Értéktár Bizottság tagjainak felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és 
Sportbizottság Elnökét és tagjait, az alpolgármestert, a Csánki Dezső Helytörténeti 
Egyesület elnökét és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatóját, aki szakmai, koordinátori feladatokat lát el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét, valamint az 
érintetteket értesítse. 
Felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sportbizottság elnökét, hogy az Települési 
Értéktár Bizottság működési szabályzatának tervezetét készítse el és terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  2013. október 19., szabályzat előterjesztésére 2013. novemberi testületi 

ülés 
Felelős:   Bere Károly polgármester, Oktatási Kulturális Turisztikai és 

Sportbizottság elnöke 
A testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítettük az 
érintetteket. A bizottság elnöke a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzata tervezetét a mai testületi ülés elé terjeszti. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
161/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vizuális 
Művészetek Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívásra. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára 
nézve elismeri és betartja.  
 
A projekthez szükséges önerőt (2.142.857;-Ft) a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős:  Ibrányi Éva alpolgármester 

A pályázatot a határidőre benyújtottuk. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
162/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy az előterjesztésben szereplő Kossuth utcai buszöböl felújításával kapcsolatos 
munkák elvégzése érdekében folytasson tárgyalást a Közútkezelő Kht-vel. 
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A Pozsonyi utca leaszfaltozásának anyagilag történő támogatása érdekében tárgyaljon a 
KUKA Robotics Kft. vezetésével. 
 
A polgármester mindkét tárgyalás eredményéről számoljon be a következő képviselő-
testületi ülésen. 
 
Határidő:  értelem szerinti 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A Kossuth utcai buszöböl felújításával kapcsolatos tárgyalási szándékunkkal levélben 
kerestük meg a Közútkezelő Kht-t. Megkeresésünkre még nem kaptunk választ. 
A Pozsonyi utca leaszfaltozásával kapcsolatban a KUKA Robotics Kft. vezetésével a 
tárgyalások folyamatban vannak. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
163/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence 
Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a 
nemzet egységének megvalósításához egy marék földet adományoz. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék 
földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonat megküldésével együtt postai úton juttattuk el 
Komlóska Község Önkormányzata címére az egy marék földet. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
165/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megváltozott 
körülményekre tekintettel, az alábbiak szerint kiegészíti a Kovács György vállalkozóval 
2012. december 18-án megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést: 
 
„IV. 4. A Megbízó és a Megbízott megállapodik abban, hogy a Köztemető 
szilárdhulladék szállítás díjának kifizetése 2013. július 1. napjától a szerződés 
fennállásáig az alábbiak szerint történik: a Megbízó 5 db., a Megbízott 1 db. edényzet 
költségeit viseli.” 
A díjfizetés fedezete az önkormányzat éves költségvetésében biztosított. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kiegészített szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A Kegyeleti Szolgáltatási Szerződést a határozatban foglaltak szerint módosítottuk és a 
módosított szerződést aláírtuk. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
166/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az ülésen elhangzott 
szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadja a 2-es verzió alatti közbeszerzési ajánlati 
kiírást. 
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Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést az eljárás megindítására. 
 
Határidő:  2013. szeptember 25. 
Felelős:   Bere Károly polgármester 

A közbeszerzési eljárást megindítottuk. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 
eredményéről a Bíráló Bizottság szakvéleményét figyelembe véve, a mai ülésén dönt. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
168/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés 
megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak 
szerint. 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program. 

 
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. 
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye. 
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás. 
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 
szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft. 
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de 
legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat] 
mindösszesen: 3.714.215.880,-Ft, mely összegre a 19/2013.(V. 22.) BM rendelet 2. 
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében 
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 
26. – postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -
ára. 

1. Füzesgyarmat Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében 
elkülöníti.   

 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 
2014. év 2015. év 

Füzesgyarmat 
      Város 
Önkormányzata 

64 255 935 22 945 686 41 310 249 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Bere Károly 
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester” 

A pályázatot az önkormányzat képviseletében aláírtam és a szükséges nyilatkozatokkal és 
mellékletekkel  benyújtottuk. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
169/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
Pénzforgalmi számlaszáma: 11733223-15344681, a 107/2012. (VI. 21.) önkormányzati 
határozata alapján az OtP Bank Nyrt.-vel 2012. év július hó 3. napján megkötött 
100.000.000,- Ft keretösszegű, 2013. október 31-én lejáró 1-2-12-3300-0372-0 számú  
hitelszerződés  2013. november 30-ig változatlan kondíciókkal történő 
meghosszabbítását határozza el. 
 
Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester” 

A meghosszabbításra vonatkozó szerződésmódosítást aláírtuk. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
171/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi költségvetési kiadások biztonságos 
finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai 
Igazgatóságától – mint számlavezető intézettől – 38.000.000,- Ft összegű folyószámla-
hitelkeretet vesz igénybe.  
 
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes 
futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve 
az Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a 
későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a 
Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 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 Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 
 
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Bere Károly Polgármester 

A 38.000.000,- forint összegű folyószámla hitelkeret-szerződést a határozatban foglalt 
feltételekkel aláírtuk. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
175/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2013. (IX. 19.) 
önkormányzati határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
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„A Települési Értéktár Bizottság tagjainak felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és 
Sportbizottság elnökét és tagjait, a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület elnökét, a 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóját, aki szakmai, 
koordinátori feladatokat lát el.” 
 
A módosítás a határozat egyéb rendelkezésit nem érinti. 
Megbízza a Polgármestert, hogy a módosításról az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő:  2013. november 15. 
Felelős:  Bere Károly Polgármester  

Az érintetteket, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét és Nemzeti Közművelődési 
Intézet Békés Megyei Irodájának Vezetőjét a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonat 
megküldésével értesítettük. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
177/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 14-én, 17 
órai kezdettel Várospolitikai Fórumot tart a Művelődési Házban az alábbi napirendek 
megtárgyalásával: 
 

1. Tájékoztató Füzesgyarmat Város Településrendezési Terve módosításának állásáról 
    Előadó: Csaba Márton tervező 

 
2. „Szociális Városrehabilitáció Füzesgyarmaton” c. pályázati feladatok ismertetése 

     Előadó: Harmati Péter projektmenedzser  
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fórum meghirdetésére és levezetésére. 
 

Határidő:  értelem szerinti 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A várospolitikai fórumot a határozatban foglalt napirendek megtárgyalásával 2013. 
november 14-én megtartottuk. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
179/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Pedagógia 
Szakszolgálat intézményvezetői állására benyújtott pályázat alapján, mindkét pályázó, 
Csepregi András és a D.Nagy Anikó megbízását is támogatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Békéscsabai Tankerületét tájékoztassa. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. november 8. 

A Békéscsabai Tankerületet a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 
tájékoztattuk a testületi döntésről. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és fogadja el. 
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Határozati javaslat: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadja. 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 18. 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester  


