
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. december 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (II. 13.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a város közvilágításának korszerűsítése kapcsán kezdjen tárgyalásokat a 

megvalósításról, annak körülményeiről és készítse elő a megvalósításra vonatkozó 

anyagokat. 

 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Lásd. a 143/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozatot. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

40/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Lurkófalva” 

Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására az alábbi tartalommal:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 

pályázatot hirdet 

 

a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat  

 

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu
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Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. napjától 2019. július 31. 

napjáig szól 

 

A munkavégzés helye: 

5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8 sz. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meghízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként, a törvényes működés biztosítása, a 

pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program 

megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, 

vezetői jogok gyakorlása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak Jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 főiskola, óvodapedagógus 

 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

 magyar állampolgárság  

 büntetlen előélet 

 a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a 

fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,  

 szakmai önéletrajz,  

 szakmai gyakorlat igazolása,  

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez  

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggően szükséges 3. személy által történő megismeréséhez 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Szakmai Bizottság, az Oktatási kulturális 

turisztikai és Sportbizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén 

kéri a pályázat tárgyalását 

 

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (l pld-t nem kell 

összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be. 
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A pályázat benyújtásának határideje:  

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenéstői számított 30. nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további Információt dr. Makai Sándor jegyző 

nyújt, a 06-66/491 401-es telefonszámon, 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére, zárt borítékban történő megküldésével (5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 

sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

............ valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői megbízás. 

Személyesen, zárt borítékban, dr. Makai Sándor jegyző részére 5525. Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1 sz. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a 

Képviselő-testület dönt. 

 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

2014. júliusi Képviselő-testületi ülés. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Oktatási és Kulturális Közlönyben 2014. május közepe 

 Önkormányzat honlapján 2014. május közepe 

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.fuzesgyarmat.hu honlapon 

szerezhető be. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy ellássa a pályázat eljárás lebonyolításával összefüggő 

előkészítő feladatokat. 

 

Határidő:  2014. április 30. 

Felelős:  dr. Makai Sándor 

Az óvodavezetői állásra a pályázatot kiírtuk, a képviselő-testület jogszabály szerinti eljárás 

végén meghozta döntését. Lásd a 108/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozatot. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

41/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társasága, a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi számviteli 

nyilvántartásainak rendezése érdekében az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) A felújítandó járdaszakaszokat 2014. január 1.-i időponttal átadja a 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft vagyonkezelésébe. 

Az átadás a következő utcák járdáira vonatkozik: 

- Kossuth 

- Mátyás 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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- Széchenyi 

- Klapka 

- Arany János 

 

2.) A Kastélypark Fürdő előtt épített parkoló Városgazdálkodási és 

Intézményüzemeltetési Kft-nél felmerült költségéről készült 5. 778. 500.- 

forint összegű számlát kiegyenlíti, ugyanakkor a  kiszámlázott összeggel 

csökkenti a Kft. részére 2014. évre megállapított önkormányzati támogatás 

összegét. 

 

3.) A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Által 2013. évben 

megvalósított fejlesztések, felújítások értékén felül még fennálló 4.969.221.-ft 

értékcsökkenés  visszaforgatásától, céltartalékba helyezésétől mentesíti 

gazdasági társaságát. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyongazdálkodásra vonatkozó szerződés fentiek szerinti 

módosításáról, a vagyonkezelés változás önkormányzati nyilvántartásokon történő 

átvezetéséről, valamint a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról e határozat 3.) 

pontjában foglaltak szerint gondoskodjon. 

 

Határidő:  2014. április 30.  

Felelős:    dr. Makai Sándor jegyző 

A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi számviteli nyilvántartásainak 

rendezése érdekében a vagyongazdálkodásra vonatkozó szerződést a határozatban foglaltak 

szerint módosítottuk, a nyilvántartásokon átvezettük, valamint a 2014. évi költségvetési 

rendeletet a határozat 3.) pontjában foglaltak szerint módosítottuk. 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 46/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete: A Gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 148.§.  (2) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a bölcsődei gondozási díjat 2014. évre 

„0” forintban állapítja meg. 

 

 Megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról

 gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. április 25. 

 Felelős: Dr. Makai Sándor jegyző 

A „0” forintban megállapított bölcsődei díjról az érintetteket tájékoztattuk.                                    

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 47/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április l-től 

alkalmazandó vízterhelési díjakat fogyasztói szegmensenként az alábbi nettó árak 

szerint fogadja el: 

 Lakossági fogyasztó:                           2,52.-ft/m3 ( rezsicsökkentett ) 

 Önkormányzati fogyasztó:                  4,40.-ft/m3 

 Hatósági díjas fogyasztó:                    6,60.-ft/m3 

 Szippantott szennyvíz után:                9,90.-ft/m3 
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 Megbízza a Jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális Víziközmű-

 szolgáltató Zrt. részére küldje meg. 

 Határidő:  2014. április 25. 

 Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A 2014. április l-től alkalmazandó vízterhelési díjakról szóló határozatot az Alföldvíz 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Részére megküldtük. 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 48/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad dr. RudnerBernadett 

gyermekorvos cervarix védőoltás tárgyában beadott kérelmének. 

Megbízza a Jegyzőt, hogy 600 ezer forintot az önkormányzat költségvetésiszervénél 

rendelkezésre álló tartalékkeretből a védőoltás fedezetére csoportosíttasson át, és a 

jelen testületi ülésen, korábbi napirendi pontban előterjesztett 2014. évi 

költségvetési rendelet kiadási előirányzatain vezettesse át. 

 

Határidő:  2014. április 25. 

Felelős:   dr. Makai Sándor jegyző 

A cervarix védőoltáshoz szükséges 600 ezer forintot a rendelkezésre álló 

tartalékkeretből a védőoltás fedezetére átcsoportosítottuk, és a 2014. évi 

költségvetési rendelet kiadási előirányzatain átvezettük. 

 

   Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 52/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

 Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a „Virágos

 Füzesgyarmat 2014” című pályázat kiírását az alábbiak szerint: 

 

Virágos Füzesgyarmat 2014 

Pályázat 

 

 Füzesgyarmat Város Képviselő - testülete pályázatot hirdet Virágos

 Füzesgyarmat 2014 címmel. 

 

 A pályázat célja: 

 

Kezdeményezésünkkel arra buzdítjuk városunk lakóit, hogy a házuk előtti

 közterületeket virágos növényekkel díszítsék, így szemet gyönyörködtető előkertek 

örvendeztessék meg az itt élőket és a városunkba érkezőket. 

 

A legszebb közterületeket értékes vásárlási utalványokkal, nyereményekkel

 díjazzuk. Az értékelést 4 főből álló zsűri végzi, melynek időpontja június hónapban 

lesz. 

 

Jelentkezni személyesen a Hegyesi János Városi Könyvtárban, vagy a 06/30/984-

9867 telefonszámon Bere Katalinnál lehet. 

  

 Pályázatunkra magánszemélyek, lakóközösségek jelentkezését várjuk 2014. 

 Május 31.-éig. 
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 A díjkiosztás az augusztus 20-i ünnepélyes testületi ülésen lesz. 

 

 Tegyünk együtt Füzesgyarmat virágos várossá tételéért! 

 

 Szeretettel várjuk a pályázókat és mindenkinek örömteli kertészkedést  kívánunk! 

 

 Határidő: értelem szerinti 

 Felelős: Bere Katalin képviselő 

A pályázat nyertesei a 2014. augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen ünnepélyes keretek között 

vették át díjaikat. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 57/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdu József

 (Füzesgyarmat, Dobó utca 6. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

Hajdu József vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 58/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szépvölgyi László

 (Füzesgyarmat, Gacsári u. 10. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

Szépvölgyi László vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 59/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss István

 (Füzesgyarmat, Kossuth u. 25. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 
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 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester  

Kiss István vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 60/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Istvánné

 (Füzesgyarmat, Bajcsy Zs. u. 22. sz.) – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő

 támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 500. 000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester  

Tóth Istvánné vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 61/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács György

 (Füzesgyarmat, Damjanich u. 5. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

Kovács György vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

  

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 62/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Golden Pallet Kft. 

 (Füzesgyarmat, Vásártér 3. sz..) – képviselője: Pikó Csaba ügyvezető – a helyi

 vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.)

 önkormányzati rendelet alapján – 1. 500. 000,- Ft munkahelyteremtő

 támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 
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A Golden Pallet Kft-vel a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 63/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete La Rete Hungária  Kft.  

(Füzesgyarmat, Kossuth u. 87. sz..) vállalkozást – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester  

La Rete Hungária  Kft-vel a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 64/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hunyadi István

 (Füzesgyarmat, Csokonai u. 4. sz..) vállalkozást – a helyi vállalkozások

 munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 

alapján – 1. 500. 000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés elkészítéséről és a támogatási 

összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2014. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

Hunyadi István vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük, a munkahelyteremtő 

támogatást átutaltuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 66/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozata 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Johnson Éva egyszeri

 letelepedési hozzájárulás igénylését elutasította. 

 

 Határidő: 2014. április 30. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

A kérelmező értesítettük a letelepedési támogatás elutasításáról szóló testületi döntésről. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 69/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról átfogó értékelést 

elfogadja. 
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 Megbízza a Polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot,

 az értékelést küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és

 Gyámhivatala részére. 

 

 Határidő:  2014. június 15. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló 

átfogó értékelést a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 

megküldtük. A Szociális és Gyámhivatal az értékelést megfelelőnek tartotta, észrevétele nem 

volt. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 72/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1-3 éves

 kisgyermekek napközbeni ellátására Füzesgyarmat, Mátyás u. 29 sz. alatti

 telephelyen „Picur” Családi Napközi néven, 5 fős családi napközit hoz létre. A 

családi napközi gondozó létszámát 2 főben határozza meg.  Létrehozásának 

fedezetét, a hatósági feltételeknek való megfelelést a 2014. évi

 költségvetéséből, a működésének fedezetét normatív támogatásból és a

 mindenkori költségvetéséből biztosítja.  

  

 Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges műszaki átalakítást végeztesse el, és 

a bölcsőde működési engedélyének módosításával kapcsolatos eljárást indítsa meg. 

 

 Határidő:  2014. június 1. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

A családi napközi engedélyeztetési eljárását követően határozat szerinti létszámmal 

2014.szeptember 1-jén megkezdte működését. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 79/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos

 tulajdonában levő Kastélypark Kft. részére 2013. évben a  66/2013. (IV. 23.)

 önkormányzati határozatában biztosított 15 millió forint kölcsönből a 2013. évben 

törlesztésre nem került 2, 8 millió forint visszafizetésétől eltekint. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat nyilvántartásából a kötelezettség

 kivezetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2014. május 30. 

 Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A Kastélypark Kft. 2013-ben visszafizetésre nem került 2,8 millió forint kölcsöntartozása, mint 

kötelezettség, az önkormányzat nyilvántartásból kivezetésre került. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 80/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a kizárólagos

 tulajdonában levő Kastélypark Kft.  2014. évi értékcsökkenés elszámolásának

 ellentételezésére megállapított 10, 5 millió forint összegű végleges pénzeszköz
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 átadást módosítja úgy, hogy 7. 551. 223.- forintot a 2013. évi értékcsökkenés, a

 fennmaradó 2. 948. 777.-forintot a 2014. értékcsökkenés ellentételezésre biztosítja. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a fentieket vegye

 figyelembe a tervezet összeállításakor, illetve az önkormányzat nyilvántartásaiban a 

támogatási jogcím módosításáról intézkedjen. 

 Határidő: 2014. május 30. 

 Felelős:   dr. Makai Sándor jegyző 

Kastélypark Kft.  2014. évi értékcsökkenés elszámolásának ellentételezésére megállapított 

10,5 millió forint összegű végleges pénzeszköz átadás módosítása miatti jogcímmódosítás 

megtörtént. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 82/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 2013. évi  számviteli törvény 

szerinti beszámolóját 543 001 eFt eszköz és forrás egyező főösszeggel, és – 7 986 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény 

eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, 

hogy intézkedjen az éves  beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.  

 

 Határidő: 2014. május 30. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 7 986 eFt mérleg szerinti 

eredménye eredménytartalékba lett helyezve,  az éves beszámoló letétbe helyezése és 

közzététele megtörtént. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

83/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegyesi  János Városi 

 Könyvtár alapító okiratát 2014. június 1-ei hatállyal módosítja. 

 

Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 

alapító okiratot adja ki. 

 

Az alapító okirat 1. pontja  Működési területe: alatti szövegezéséből kiemelésre kerül 

az alábbi szövegrész:  

Mozgókönyvtári  és közművelődési tevékenység esetében Bucsa, Ecsegfalva, 

Kertészsziget, és Körösújfalu települések. 

 

Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel: 

Telephelyei: 

- Szitás Erzsébet Képtár és Tűzoltó Kiállítás 5525. Füzesgyarmat, 

Kossuth u. 67 sz. hrsz.: 650/4 

- Tájház 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 1 sz. hrsz. 2610 
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Az alapító okirat 5. pontjából kiemelésre kerül a „Feladatellátáshoz kapcsolódó 

funkciója: Kt. 18. § szerint önállóan működő”, valamint az Önként vállalt közfeladata 

alatti szövegezésből a „ - Mozgókönyvtári és közművelődési tevékenység” szövegrész, 

és kiegészül az alábbi francia bekezdésekkel: 

- Tűzoltó kiállítás működtetése  

- Helyi és országos rendezvények szervezése 

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

Az alapító okirat 6. pont Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszonyok: alatti szövegezés az alábbiak szerint módosul: 

Közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII tv., egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka 

Törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény az irányadó. 

 

 

Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti. 

 

 

Az alapító okirat 8./ vagyon : c) ingatlanvagyon kezelői joga  negyedik francia 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

- Szitás Erzsébet Képtár és  

Tűzoltógyűjtemény Kiállítóhely  Füzesgyarmat, Kossuth u. 67.  

 

Az alapító okirat 9/ pontja az alábbiak szerint módosul  

9/ Alaptevékenysége: 

Alaptevékenységi szakágazat:  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

- Szitás Erzsébet képtár,  

- Tájház 

- Tűzoltó Kiállítás 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

- szervezi a város közművelődési tevékenységét,  
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- ellátja a művelődési ház, működtetését, 

- kiállításokat, műsoros rendezvényeket szervez, 

- kapcsolatot tart a civil szervezetekkel és összehangolja azok 

közművelődési tevékenységét. 

 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

 

Az alapító okirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 

 

11./ Alapítás dátuma:  2002.07.01. 

 

Felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és 

gondoskodjon a változásoknak a kincstári alapnyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 

Határidő:  2014. június 15. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények alapító okiratának 

módosításáról az érintetteket értesítettük, a módosításokat a Magyar Államkincstár az 

alapnyilvántartásba bejegyezte.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 86/2014. (V. 29.) önkormányzati határozata 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 szándéknyilatkozatot tesz, hogy Németi József Füzesgyarmat Bajcsy Zs. u. 29.

 sz. alatti lakos kérelmére értékesíti 0147/5 hrsz. alatti b) jelű kivett  műv. ágú 1

 ha 0622 m2 területű anyaggödör az ingatlanforgalmazó és értékbecslő 

 szakvéleménye alapján kialakított áron. Az értékbecslés díját a kérelmező fizeti. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az értékbecslés ügyében járjon el és a legközelebb 

 testületi ülésre terjessze elő a vételi ajánlatot, szándékot. 

 

Határidő:  2014. június 20. 

 Felelős:        dr. Makai Sándor jegyző 

Lásd a 112/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozatot. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 99/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázati felhívás megjelenése esetén 

pályázatot ad be a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” 

című pályázati felhívásra. A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás 

felhasználási szabályokat magára nézve elismeri és betartja. A pályázat tervezett 

beadási határideje 2014. július 2. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:   Bere Károly polgármester 
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A KEOP-2014-4.10.0/N jelű, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati 

felhívásra pályázati anyagot határidőre benyújtottuk. A pályázatot befogadták, tartalmi 

ellenőrzése folyamatban van, döntésről még nincs információnk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 100/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázati felhívás megjelenése esetén 

pályázatot ad be a KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régiókban” című pályázati felhívásra, „Központi Általános Iskola 

Energetikai felújítása Füzesgyarmaton” címmel. A pályázat elnyerése esetén a 

pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára nézve elismeri és betartja. A 

pályázat tervezett beadási határideje 2014. július 2. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A KEOP-2014-4.10.0/F jelű, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 

pályázati felhívásra, „Központi Általános Iskola Energetikai felújítása Füzesgyarmaton” 

címmel pályázatunkat határidőre benyújtottuk. A pályázatot befogadták, tartalmi ellenőrzése 

folyamatban van, döntésről még nincs információnk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 101/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció keretében a Somogyi és Bihari utcán 

útépítés, a Klapka utcán kerékpárút építés kivitelezési munkálatainak megvalósítása” 

közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást biztosító SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlatát nettó 

103.087.497. Ft összeggel nyertessé nyilvánítja. Az ajánlat elfogadásához szükséges 

pénzügyi fedezetet a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 azonosító számú „Szociális 

városrehabilitáció Füzesgyarmaton” pályázat támogatási szerződésében elszámolható 

költségeken kívül, elsősorban az Alföldvíz Zrt. által biztosított 2015. évi 

közműhálózat üzemeltetésért járó bérleti díj idei évi felhasználásával (a beruházás 

megvalósításához szükséges ivóvízhálózat kiváltási munkálatok elvégzésére szóló 

vállalkozási szerződési kötelezettség kompenzálása a közműhálózat bérleti díjából) és 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből kívánja biztosítani. 

 

Másodsorban a fedezet biztosításához az önkormányzat többlettámogatást kíván 

igényelni a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet által 

biztosított, a projektet érintő 15%-ot meg nem haladó költségnövekedésre hivatkozva. 

A többlettámogatási igény kedvező elbírálása esetén a 2014. évi költségvetésből 

felvállalt önerőt kívánja kiváltani. 

 

A 2014. évi költségvetésből bruttó 13 956 661 Ft-ot szükséges a beruházásra 

elkülöníteni. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a költségátcsoportosítási és a többlettámogatási igény 

benyújtására, és a nyertes ajánlattevővel a fentiek szerinti szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Többlettámogatási igényünket sajnos elutasították, de kérelmünket 2014. december 9-én 

ismételten benyújtottuk. A nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük. A beruházás várható 

befejezésének módosított időpontja 2015. május 31. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 102/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció keretében a Bajcsy-Zsilinszky utcán és az 

Áchim utcán játszótér építése” közbeszerzési eljárás vonatkozásában a beérkezett 

ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást biztosító Színrelép Kft. 

ajánlatát nettó 15.346.894 Ft összeggel nyertessé nyilvánítja. 

 

A DAOP-5.1.1-12-2013-0001 azonosító számú „Szociális városrehabilitáció 

Füzesgyarmaton” pályázat támogatási szerződésében elszámolható költségeken kívül, 

a hiányzó 1 328 285,- Ft pénzügyi fedezetet költségátcsoportosításból és 

többlettámogatás igénylésével kívánja biztosítani. 

 

Amennyiben ilyen forrásból nem vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre a 

hiányzó forrás, azt a település 2014. évi költségvetéséből biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a költségátcsoportosítási és a többlettámogatási igény 

benyújtására, és a nyertes ajánlattevővel a fentiek szerinti szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Többlettámogatási igényünket sajnos elutasították, de kérelmünket 2014. december 9-én 

ismételten benyújtottuk. A nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük, a játszótér elkészült. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 103/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció keretében a Csokonai utcai bérlakások és a 

Civil Ház felújítása, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bővítése 

kivitelezési munkálatainak megvalósítása” közbeszerzési eljárás 1.rész (Civil ház 

felújítása) vonatkozásában beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást biztosító 335 Holdings Kft. ajánlatát nettó 27.480.000 Ft összeggel 

feltételesen nyertessé nyilvánítja.  

 

Az ajánlattevővel feltételesen szerződést köt, a hiányzó pénzügyi fedezet 

biztosításához többlettámogatást igényel a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet által biztosított, a projektet érintő 15%-ot meg nem 

haladó költségnövekedésre hivatkozva. 

 

Kedvező elbírálás esetén a beruházás megvalósulhat, ellenkező esetben az érintett 

közbeszerzési eljárás újból kiírásra kerül. 



 15 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a többlettámogatási igény benyújtására, és a nyertes 

ajánlattevővel a fentiek szerinti szerződés megkötésére vagy új közbeszerzési eljárás 

kiírására. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Többlettámogatási igényünket sajnos elutasították, de kérelmünket 2014. december 9-én 

ismételten benyújtottuk. A képviselő-testület a novemberi ülésén döntött a hiányzó pénzügyi 

fedezet biztosításáról, így új pályázat kiírására nem került sor. A nyertes pályázóval a 

szerződést megkötöttük, a munkaterület átadása megtörtént. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 104/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció keretében a Csokonai utcai bérlakások és a 

Civil Ház felújítása, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bővítése 

kivitelezési munkálatainak megvalósítása” közbeszerzési eljárás 2. rész (Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény felújítása) vonatkozásában beérkezett ajánlatok közül a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást biztosító Blaskó és Társa Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. ajánlatát nettó 24.566.685 Ft összeggel feltételesen nyertessé 

nyilvánítja.  

 

Az ajánlattevővel feltételesen szerződést köt, a hiányzó pénzügyi fedezet 

biztosításához többlettámogatást igényel a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet által biztosított, a projektet érintő 15%-ot meg nem 

haladó költségnövekedésre hivatkozva.  

 

Kedvező elbírálás esetén a beruházás megvalósulhat, ellenkező esetben az érintett 

közbeszerzési eljárás újból kiírásra kerül. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a többlettámogatási igény benyújtására, és a nyertes 

ajánlattevővel a fentiek szerinti szerződés megkötésére vagy új közbeszerzési eljárás 

kiírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Többlettámogatási igényünket sajnos elutasították, de kérelmünket 2014. december 9-én 

ismételten benyújtottuk.. A képviselő-testület a novemberi ülésén döntött a hiányzó pénzügyi 

fedezet biztosításáról, így új pályázat kiírására nem került sor. A nyertes pályázóval a 

szerződést megkötöttük, a munkaterület átadása megtörtént. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 105/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

„Füzesgyarmati szociális városrehabilitáció keretében a Csokonai utcai bérlakások és a 

Civil Ház felújítása, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bővítése 

kivitelezési munkálatainak megvalósítása” közbeszerzési eljárás 3.rész (Csokonai 

utcai bérlakások) vonatkozásában beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 
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ellenszolgáltatást biztosító Layer Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft. ajánlatát nettó 

28.797.060 Ft összeggel feltételesen nyertessé nyilvánítja.  

 

Az ajánlattevővel feltételesen szerződést köt, a hiányzó pénzügyi fedezet 

biztosításához többlettámogatást igényel a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 

4/2011. (I.28.) Korm. rendelet által biztosított, a projektet érintő 15%-ot meg nem 

haladó költségnövekedésre hivatkozva.  

 

Kedvező elbírálás esetén a beruházás megvalósulhat, ellenkező esetben az érintett 

közbeszerzési eljárás újból kiírásra kerül. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a többlettámogatási igény benyújtására, és a nyertes 

ajánlattevővel a fentiek szerinti szerződés megkötésére vagy új közbeszerzési eljárás 

kiírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Sajnos a költségnövekedésre ezen beruházásunkhoz sem kaptunk támogatást. A képviselő-

testület a novemberi ülésén döntött a hiányzó pénzügyi fedezet biztosításáról, így új pályázat 

kiírására nem került sor. A nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük, a munkaterület 

átadása megtörtént. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 106/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz 

Zrt. 2015. évi ivóvíz rekonstrukciós javaslatát. Megbízza a polgármestert a mellékelt 

szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az Alföldvíz Zrt. 2015. évi ivóvíz rekonstrukciós javaslatával kapcsolatos szerződést a 

képviselő-testület döntése alapján aláírtuk. A csomópontok rekonstrukciós munkáit 

megkezdték 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 107/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy keresse fel az Alföldvíz Zrt.-t, azzal a kéréssel, hogy a Baross-

Klapka útépítés 2011. évi és a szennyvízhálózat 2013. évi munkáit számítsák fel a 

rekonstukciós keretbe.  

Határidő:  2014. augusztus 1. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az egyeztetés megtörtént, a határozat szerinti összegből történt meg a Somogyi Béla utca és a 

Klapka utcai vízvezeték felújítása. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 108/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lurkófalva” Óvoda 

Füzesgyarmat intézményvezetői állására benyújtásra kerülő pályázatok 

véleményezésére 3 tagú szakértői bizottságot hoz létre.  
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A bizottság tagjainak felkéri Várkonyiné Csáforda Éva képviselő asszonyt, Szabó 

László képviselőt és Bánfi Attila igazgatót. 

Felkéri dr. Makai Sándor jegyzőt, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről 

 értesítse és a feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 

 

 Határidő: 2014. július 2. 

 Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző  

A szakértői bizottság munkáját elvégezte, a Képviselő-testület a 117/2014. (VII. 24.) 

önkormányzati határozatával a Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda intézmény 

intézményvezetői feladatainak ellátásával Károlyi Zsigmondné 5525 Füzesgyarmat, Petőfi 

utca 9. sz. alatti lakost bízta meg.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 109/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező, a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat alapító okiratának módosítását 

a határozat melléklete szerint elfogadja.  

  

 Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, az alapító okirat 

egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és gondoskodjon a változásoknak a

 kincstári alapnyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 

 Határidő:   2014. július 15. 

 Felelős:     dr. Makai Sándor jegyző  

Az érintetteket értesítettük a testületi döntésről, a Füzesgyarmati„Lurkófalva” Óvoda alapító 

okiratában történt változásokat a Magyar Államkincstár az alapnyilvántartáson átvezette. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 111/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a Jegyzőt, a közbeszerzési terv helyben szokásos módon és a város 

honlapján történő nyilvánossá tételével.  

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét a helyben szokásos 

módon és a város honlapján nyilvánosságra hoztuk.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 112/2014. (VI. 26.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Németi József helybeli, 

Bajcsy-Zs. u. 29. sz. alatti lakos részére értékesíti a 0147/5. hrsz. alatti, kivett műv. 

ágú, 1 ha 0622 m
2 

területű anyaggödröt a szakértő által megjelölt bruttó 135 ezer Ft 

vételár ellenében. Egyben kötelezi vevőt a szakértői díj, bruttó 25 ezer Ft 

megfizetésére is. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére és aláírására. 
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Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 0147/5. hrsz. alatti, kivett műv. ágú, 1 ha 0622 m
2 

területű anyaggödörre - a szakértő által 

megjelölt bruttó 135 ezer Ft vételár ellenében – a szerződést Németi József füzesgyarmati 

lakossal megkötöttük. A szakértői díjat a vevő fizette.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 124/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Globalven Kft. (1054, 

Budapest, Bank utca 6. 2. emelet 9.) számára értékesíti a tulajdonát képező 0416/70 

hrsz. alatti, kivett ipartelep és gazdasági épület műv. ágú, 1 ha 5000 m
2 

területű 

ingatlanát bruttó 1.350.000 Ft ellenében.  

 

A vevőt terheli az ingatlan értékbecslési szakértői díja - 25.000 Ft. - is. 

 

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy 2 éven belül az ingatlanon textilipari üzemet 

létesít munkahelyteremtés céljára. Az eladó visszavásárlási jogát köti ki az ingatlan 

tekintetében, ha a beruházás 2 éven belül nem kap használatbavételi engedélyt. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a korábban megkötött 

adásvételi szerződés módosításával készíttesse el és azt kösse meg a szerződést. 

 

Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 0416/70 hrsz. alatti, kivett ipartelep és gazdasági épület műv. ágú, 1 ha 5000 m
2 

területű 

bruttó 1.350.000 Ft ellenében az adásvételi szerződés a Globalven Kft.-vel határozatban 

foglaltak szerint megkötöttük. A szakértői díjat a vevő fizette.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 125/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Zoltán (1051, 

Budapest, Hercegprímás utca 3. I./2.) számára értékesíti a tulajdonát képező 0416/48 

hrsz. alatti szántó műv. ágú 2 ha 5095 m
2 

területű, 60,20 AK értékű ingatlanát bruttó 

2.620.000 Ft ellenében. 

 

A vevőt terheli az ingatlan értékbecslési szakértői díja - 25.000 Ft. - is. 

 

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként elősegíti a 

124/2014. (VII.24.) számú határozatban foglaltak teljesülését. Vevő a 124/2014. 

(VII.24.) Kt. számú határozat tartalmát ismeri. Az eladó visszavásárlási jogát köti ki az 

ingatlan tekintetében, ha a 124/2014. (VII.24.) Kt. számú határozatban megjelölt 

beruházás 2 éven belül nem kap használatbavételi engedélyt. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a szerződést készíttesse el és azt 

kösse meg. A képviselő-testület az ingatlanra vonatkozóan a Globalven Kft. részére 

történő értékesítési jogosultságról szóló határozatát 123/2014. (VII. 24.) Kt. számú 

határozatával visszavonta. 
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Határidő: 2014. augusztus 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 0416/48 hrsz. alatti szántó műv. ágú 2 ha 5095 m
2 

területű, 60,20 AK értékű ingatlanát 

bruttó 2.620.000 Ft ellenében az adásvételi szerződés a Molnár Zoltán vevővel a 

határozatban foglaltak szerint megkötöttük. A szakértői díjat a vevő fizette.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 134/2014. (IX. 4.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.-vel 2014. július 1. napjával felmondja a szilárd 

hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződését, 6 hónapos felmondási 

idővel, 2014. december 31. napjára. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy készítse el a hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési 

eljárás dokumentációját, és azt terjessze elő a legközelebbi testületi ülésre. 

 

Határidő:  2014. november 1.  

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A kommunális szilárd hulladékszállítás 2015-2019 évi időszakra vonatkozó ajánlattételi 

felhívását a képviselő-testület a 2014. november 27-i ülésén elfogadta, az ajánlattételi felhívás 

feladása megtörtént. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 136/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 60. 081. 800.- forint összegű vissza nem 

térítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pontjában 

megállapított, rendkívüli önkormányzati támogatások keretére. 

 

2014. évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 2.§. (2) bek. c.) 

pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi egyedi szempontokat és 

összegeket  jelöli meg: 

- korábban megfizetett iparűzési adóból - túlfizetés miatt - az adózónak tárgyévben 

visszafizetendő összeg.  Évközi változás, törlés múltra 60. 081. 800.-ft.                       

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló adatszolgáltatást 

a pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar Államkincstárhoz való továbbításáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:   2014. szeptember 15. 

Felelős:     dr.  Makai Sándor jegyző 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 60. 081. 800.- forint összegű vissza nem térítendő 

támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pontjában megállapított, rendkívüli önkormányzati 

támogatások keretére a 60.081.800.- forint összegű vissza nem térítendő támogatási kérelmet 

benyújtottuk. Kérelmünkre 42. 112. 000 forint, támogatásban részesültünk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 137/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a 1/2014. 

(II. 13.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2014. évi költségvetési kiadások 
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biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 50.000.000,- Ft összegű 

folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. december 31. 

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:  2014. szeptember 28. 

Felelős:  Bere Károly Polgármester 

A 2014. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank 

Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságával 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-

hitelkeretre a 2014. december 31-ig szóló szerződést aláírtuk.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 139/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a Konzorciumi 

megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:  

 

1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az 

Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi 

megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a 

Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a 

beruházás aktiválása során figyelembe vételre kerül.  

2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt 

menedzselésének, lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási 

díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási 

Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 

2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási díjat 

közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült 

Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat. A díj 

vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a Társulási Tanácsülés 

határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi 

megállapodással kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás 

szerinti díjat fizetik.  
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3. Füzesgyarmat Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert a 

Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására. 

 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt kapcsán a 

Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését a határozatban foglalt feltételekkel 

aláírtuk. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 140/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el az Alföldvíz  

Regionális  Víziközmű Szolgáltató Zrt. víziközmű 2005-2008. évi üzemeltetésből 

eredő jogvita  végleges rendezésére irányuló  kezdeményezését, 3.543.135.-forint 

önkormányzat által fizetendő összeggel.  

 

Felhatalmazza Bere Károly Polgármestert,  az „Egyezség” dokumentum aláírására, 

amennyiben az Alföldvíz Zrt. által 2007-2008 években  ténylegesen megfizetett 

4.207.685.- forint 50 %-a,  2.103.843.-forint önkormányzat által fizetendő összegre 

módosítja azt. 

 

Felhatalmazza továbbá, hogy  az üzemeltetővel történő elszámolásról gondoskodjon. 

Az összeg fedezeteként a 2014. évi vízmű vagyon bérleti díj növekményt jelöli meg. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Regionális Víziközmű Szolgáltató Zrt. víziközmű 2005-2008. évi üzemeltetésből eredő jogvita 

végleges rendezésére irányuló megállapodást a határozatban foglalt feltételekkel 

megkötöttük. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 141/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város 

településrendezési eszköz módosítása során az egyeztetésben résztvevőkkel 

kapcsolatban az alábbiak szerint határozza meg: 

a.) Előzetes tájékoztatási szakasz: 

- Lakosság minden esetben, értesítés módja: hirdetőtáblán 

(Füzesgyarmat Város Polgármesteri hivatal), Füzesgyarmat Város 

honlapján. 

- Gazdálkodó szervezetek: írásban, tértivevénnyel, abban az esetben, ha 

érintve vannak. 

- Egyházak, egyházi létesítmények, civil szervezetek írásban, 

tértivevénnyel, szintén abban az esetben, ha érintve vannak. 

b.) Véleményezési szakasz: 

 

- Az a.) pont szerintiek közül csak azok, akik véleményt, észrevételt 

tettek, azok kapnak a véleményezési dokumentációból 

- A dokumentáció közszemlére tétele 30 nap. 
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2.) A beérkezett észrevételek nyilvántartásba kerülnek és a Képviselő-testület dönt a 

felvetések figyelembevételéről vagy elutasításukról indoklással. Az érintettek a 

testületi döntésről tájékoztatást kapnak. Az észrevételek és a döntések a rendezési 

terv ügyiratához alszámon kerülnek iktatásra. 

 

3.) Az elfogadott tervekről szóló tájékoztatás 15 napra közszemlére kerül. 

 

      Felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetésről szóló határozatot a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészének 

küldje meg. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Füzesgyarmat Város településrendezési eszköz módosítása során az egyeztetésben 

résztvevőkkel kapcsolatban a partnerségi egyeztetésről szóló határozatot a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészének megküldtük. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 142/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város településrendezési 

eszköz módosítása során az egyeztetési szakaszban, a megkeresett államigazgatási 

szervek részéről tett észrevételeket és az észrevételekre adott megbízói válaszokat az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami 

Főépítész CSD/01/203-2/2014. ügyiratszámú észrevételére: 

 

 A partnerségi egyeztetésről a testület döntését mellékelten 

megküldjük. 

 A Nemzeti Környezetügyi Intézet észrevételének megfelelően a 

HÉSZ kiegészítésében az országos vízminőség-védelmi terület 

övezete lehatárolásra került. 

 

Nemzeti Környezetügyi Intézet Gyulai Kirendeltsége 171-V/2014. iktatószámú 

észrevételére: 

 A HÉSZ kiegészítésre került az országos vízminőség-védelmi terület 

övezetének lehatárolásával. 

 

Körös-vidéki Vízügyi Hatóság 11585-004/2014. iktatószámú észrevétele: 

 A szerkezeti terv leírásában a téves megjelölés helyett a vízügyi 

igazgatóság kerül feltüntetésre. 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 587-2/2014/H. számú véleménye: 

 Kifogást nem emelt. 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

BER/011/00643-4/2014. ügyiratszámú véleménye: 

 Kifogást nem emelt. 
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Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége BE/UO/196/3/2014. 

ügyiratszámú véleménye: 

 

 Módosításhoz feltétel nélkül hozzájárult. 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 10.031-2/2014. ügyiratszámú véleménye: 

 Kifogást nem emelt. 

 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CE/14662-4/2014. iktatószámú véleménye: 

 Hírközlési érdeket nem érint. 

 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése KO/7-40/2014. iktatószámú véleménye: 

 A módosítás Békés megye hatályos területrendezési tervének 

megfelel. 

 

A lakosság részéről észrevétel nem érkezett. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az észrevételek és megbízói válaszok alapján 

átdolgozott dokumentációt küldje meg az Állami Főépítésznek a záró szakmai 

vélemény kiadása céljából. 

 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Füzesgyarmat Város településrendezési eszköz módosítása során az egyeztetési szakaszban 

megkeresett államigazgatási szervek részéről tett észrevételek - és az észrevételekre adott 

megbízói válaszok - alapján átdolgozott dokumentációt, a záró szakmai vélemény kiadása 

céljából az Állami Főépítésznek megküldtük. A főépítész szakmai véleményezését a képviselő-

testület a novemberi ülésén elfogadta. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 143/2014. (IX. 04.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „KEOP-2014-

5.5.0/K jelű „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati felhívásra, 

amennyiben a pályázat megjelenésre kerül.  

 

Az önkormányzat a pályázat elnyerése esetén a támogatásra vonatkozó felhasználási 

szabályokat magára nézve elismeri és betartja. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A pályázati kiírás megjelent, de a kedvezőtlen pályázati feltételek miatt, számunkra nem volt 

benyújtható a pályázat.  

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 156/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

Polgármestert, hogy az SZMSZ felülvizsgálatáról készült rendelet-tervezetet a 

legközelebbi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 



 24 

 

Határidő: értelem szerinti  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló rendeletét a 

november 27-i testületi ülésén megalkotta. 

 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 169/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Bere Károly polgármestert delegálja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról értesítse a Társulást. 

 

Határidő: 2014. október 31. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

A testületi határozatról a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsát a 

határozat megküldésével értesítettük. 

 

 

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

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Füzesgyarmat, 2014. december 9. 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 


