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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 2013. április 25.-én tartandó ülésére. 

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

 

H A T Á R O Z A T 

146/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadja azzal, hogy a vállalkozók támogatásában 

részesültek foglalkoztatási helyzetéről tájékoztatót terjeszt a polgármester a képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: azonnal, tájékoztató készítésére: 2013. március 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A határozattal kapcsolatos tájékoztatót a mai ülésre terjesztjük a Képviselő-testület elé.  

 
H A T Á R O ZA  T 

185/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva Óvoda 

Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2013. január 1. 

napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő kiválasztásáig, legfeljebb 2013. 

augusztus 31. napjáig – az intézmény dolgozói közül, Károlyi Zsigmondné (születési 

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

 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az új pályázati kiírás előkészítésével a 2013. 

márciusi testületi ülésre. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az óvodavezetői állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét a mai ülés elé 

terjesztjük. 

 

 

 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu


 2 

H A T Á R O Z A T 

10/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város 

Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és a DAOP-5.1.1-12 konstrukcióra benyújtandó 

„Szociális városrehabilitáció Füzesgyarmaton” Akcióterületi Tervét elfogadja a 

tárgyalás során elhangzott kiegészítésekkel.  

Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, azt írja alá, illetve az egyéb 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az Akcióterületi Tervet a testületi ülésen elhangzott javaslatokkal kiegészítettük és csatoltuk a 

pályázati anyaghoz. Lásd a 11/2013. (III. 28.)Kt. számú határozatot. 

 

H A T Á R O Z A T 

11/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a DAOP-5.1.1-12 kódszámú, „Szociális 

célú városrehabilitáció” című pályázati konstrukció keretében. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a pályázati előírások szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A pályázatot határidőre benyújtottuk. Pályázatunkat befogadták, az időközben kért 

hiánypótlást határidőre teljesítettük, jelenleg döntésre várunk. 

 

H A T Á R O Z A T 

17/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

A képviselő-testület a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Szabályzat kiadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

   dr. Makai Sándor jegyző 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzat kiadása 

megtörtént, az érintettekkel a megismertettük. 

 

H A T Á R O Z A T 

18/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratát 2013. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat  3./ Vezetőjének kinevezési rendje: alatti szövegrész az alábbiak 

szerint módosul: 

A Jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 82. §-a, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település Polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a Jegyzőt. 

Felette a munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 
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Az alapító okirat 5./ pontjában a Jogszabályban meghatározott közfeladata: alatti 

szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzatok 

működésével, valamint a Polgármester vagy a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 

hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

Az alapító okirat 6. Működési területe:  pontja teljes szövegezése az alábbiak szerint 

módosul: Füzesgyarmat Város közigazgatási területe 

 

Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: c./ pontjából kiemelésre kerül az alábbi 

szövegrész: 

Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és gyámhivatal – 

Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 

 

Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: d./ pontjában az irodavezetők szövegrész 

helyébe az Osztályvezetők megjelölés kerül. 

 

Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjában az alaptevékenység szakfeladatok 

felsorolásból kiemelésre kerülnek az alábbi szakfeladat számok és szöveges 

megjelölésük:  

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás.  

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.  

882112 Időskorúak járadéka 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 

és arról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása megtörtént, azt az érintettekkel 

megismertettük. A módosítást a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásban 

átvezette. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

20/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

1.Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

szilárdhulladék közszolgáltatás elvégzésére közbeszerzési pályázatot ír ki a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a közbeszerzési pályázati kiírás 

megjelentetéséről és lebonyolításáról gondoskodjon. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, hogy a 

települési szilárdhulladék közszolgáltatási szerződésünk hatályát hosszabbítsuk meg 

2013. június 30. napjáig, a szerződés további pontjai változatlanul hagyásával. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szerződés meghosszabbításával 

kapcsolatban járjon el, annak aláírására felhatalmazza. 
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Határidő: 1. pont esetében azonnal,  

  2. pont esetében 2013. február 28. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás elvégzésére a közbeszerzési pályázatot kiírtuk.  

A települési szilárdhulladék közszolgáltatási szerződést 2013. június 30. napjáig 

meghosszabbítottuk a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyásával.  

 

H A T Á R O Z A T 

21/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2010. (V. 27.)Kt. 

számú határozatban megállapított – a Szeghalom-Füzesgyarmat Kistérségi Vízmű 

vagyonra vonatkozó – tulajdoni hányad értékét bruttó 191.179.026,-Ft-ra  módosítja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a módosításról értesítse az ALFÖLDVÍZ Regionális 

Víziközmű-szolgáltató Zrt-t és intézkedjen a módosítás átvezetéséről az önkormányzat 

könyvelésében.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

A testületi döntésről az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-t a jegyzőkönyvi 

kivonat megküldésével értesítettük. Az önkormányzat könyvelésén a módosítás át lett vezetve. 

 

H A T Á R O Z A T 

22/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barta Józsefné (5525 Füzesgyarmat, 

Somogyi Béla utca 53.) vállalkozót – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 500.000,-Ft, 

azaz Ötszázezer forint munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg Barta Józsefnével a 

megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás 

átutalásáról a támogatott számlájára. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 

nyilvános közzétételéről. 

 

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 218/2011. (IX. 8.)Kt. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző  

Barta Józsefné vállalkozóval a támogatási szerződést megkötöttük. 

 

 

H A T Á R O ZA T  

23/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

1. A képviselő-testület Homoki Attila kérelme alapján hozzájárul az alábbi hrsz-ú 

földterületek cseréjéhez: 

 

Homoki Attila tulajdonát képező: 

 

- 3059 hrsz    17,27 AK 
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- 3128 hrsz-ú    8,64 AK 

- 3140 hrsz-ú    4,43 

 

Önkormányzat tulajdonát képező: 

 

- 2949 hrsz-ú  6,03 AK 

- 2951 hrsz-ú  6,89 AK 

- 2954 hrsz-ú  3,01 AK 

- 2994 hrsz-ú  5,24 AK 

- 2935 hrsz-ú  4,19 AK 

- 2928 hrsz-ú  6,61 AK 

- 2997 hrsz-ú  4,44 AK 

 

 

Amennyiben az elcserélt földterületek nagysága m
2
-ben eltér, azt a vevő készpénzben 

tartozik megfizetni, mely összeget az önkormányzat csak földvásárlásra fordíthatja. 

 

2. A képviselő-testület Zs. Nagy Sándor kérelme alapján eladásra kijelöli a 3698/2 hrsz-

ú, 0,5029 Ha területű, 10,51 AK értékű földterületet, melynek az értékét az 

önkormányzat csak földvásárlásra fordíthatja. 

 

A képviselő-testület az értékbecslés elvégzésére Szabó Bálint ingatlan-értékbecslőt jelöli 

ki.  

Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon Zs.Nagy Sándorral az értékbecslési díj 

összegéhez való hozzájárulással kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a csere/adásvétel lebonyolításával 

kapcsolatos intézkedések megtételére, majd pedig a csere/adásvételi szerződések 

előterjesztésére. 

 

Határidő:   2013. március 31. 

Felelős:     Bere Károly polgármester 

Lásd a 47/2013,(III.28.) és a 48/2013.(III.28.)Kt. számú határozatokat. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

25/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a füzesgyarmati lakosok 

részére végzett ingyenes nőgyógyászati szakrendelés finanszírozásához – 2013. január 

1-től – bruttó 49.000,-Ft-ot biztosít a feladatot ellátó dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász 

szakorvos részére.  

A támogatást a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 21/2011. (I. 27.)Kt. számú határozatát.  

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően, módosítsa a feladat 

ellátására dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász szakorvossal kötött vállalkozói szerződést. 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:     Bere Károly polgármester 

Dr. Jánky Béla elhalálozása miatt időszakosan az ellátás szünetel. Jelenleg tárgyalásokat 

folytatunk, melynek eredményeként várhatóan május hónapban hasonló színvonalon tudjuk 

biztosítani a füzesgyarmati lakcímmel rendelkezők részére az ingyenes nőgyógyászati 

szakorvosi ellátást.  
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H A T Á R O Z A T 

26/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság javaslatát figyelembe véve, az Alföldvíz  Zrt. Rekonstrukciós 

Osztályának előterjesztését az ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák jóváhagyásával 

kapcsolatban, leveszi napirendről. 

 

 Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon az Alföldvíz Zrt-vel a rekonstrukciós 

munkákkal kapcsolatban. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az Alföldvíz Zrt-vel lezajlott egyeztető tárgyalások eredményeként a rekonstrukciós munkákra 

vonatkozó szerződést 2013. március 20-án - a februári előterjesztésben szereplő nettó 9. 

967.648,- forint összeggel szemben - nettó 8.753.261,- forint összeggel aláírtuk. 

 

H A T Á R O Z A T 

27/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tranzakciós illetékről 

szóló törvényben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások után megállapított 

tranzakciós illeték áthárításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Az alapszerződés egyedi konstrukciójának megtartása mellett felhatalmazza Bere 

Károly polgármestert az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel 

fennálló bankszámlaszerződések aláírására, mely a tranzakciós illeték áthárítását, 

„Hirdetményforgalmi különdíj mellett” elnevezéssel építi be a fennálló számlavezetési 

szerződésbe.  

 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel fennálló bankszámlaszerződések 

aláírása megtörtént. A tranzakciós illeték áthárítása, „Hirdetményforgalmi különdíj mellett” 

elnevezéssel beépítésre került a fennálló számlavezetési szerződésbe.  

 

H A T Á R O Z A T 

28/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lázár Lajos 

Füzesgyarmat, Sas u. 6/a. sz. alatti lakos magángyűjteményének elhelyezésére a 

Füzesgyarmat, Kossuth utca 67. sz. alatti, volt önkormányzati lakást jelöli ki. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy Lázár Lajossal a gyűjtemény elhelyezésével 

kapcsolatos megállapodást kösse meg. 

 

Határidő:  2013. március 15. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Lázár Lajossal a megállapodás megkötése folyamatban van, a gyűjtemény elhelyezése 

megtörtént a Kossuth u. 67 sz. alatti ingatlanban. A kiállítást 2013. április 5-én, ünnepélyes 

keretek között nyitottuk meg és adtuk át.  
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H A T Á R O Z A T 

29/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati felhívást 

fogadta el a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására: 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására 

FÜZESGYARMATON 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek 

létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének javítását. Ennek alapján  

Füzesgyarmat Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a füzesgyarmati 

álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében 2009. július 3-án 

megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 

3.) önkormányzati rendeletét.   Füzesgyarmat Önkormányzata a vonatkozó rendelet 

alapján támogatni kívánja Füzesgyarmat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 

azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá szövetkezeteket, valamint az 1990. 

évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókat, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a 

szerinti családi gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt 

támogatási feltételeknek megfelelnek. 

 

Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata  

 

pályázatot hirdet a  helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására 

 

A pályázat kiírója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének 

javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások útján 

Füzesgyarmat város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, 

befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata 

(továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő 

támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen 

vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindítási vagy 

működtetési költségeinek csökkentéséhez.   

  

A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft, mely európai 

uniós támogatást nem tartalmaz.  

 

A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban nyújtható 

támogatás: 

       -   vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás). 

 

A támogatás mértéke:  

- létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 

500.000,- Ft, 

-  részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft 

összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.  

 

A pályázók köre: 

    Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel rendelkező  

          - mikro-, kis- és középvállalkozások,  
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         - a szövetkezetek,  

         -   az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók,  

         - az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és családi 

gazdálkodók. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás: 

     amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt  

- csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, 

- az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt 

bevonták,  

- az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy 

egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű 

tartozása van,  

- helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, 

kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy 

részletfizetést engedélyezett, 

- egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van 

kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy 

részletfizetést engedélyezett, 

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek 

teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott 

módon kerül sor, 

- a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye     szerinti 

regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést 

hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és 

azt nem kívánja megszüntetni, 

- amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy bármely 

bizottságnak külső szakértő tagja, 

- amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós 

többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre 

a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre 

létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei 

között. 

 

Nem nyújtható támogatás: 

- 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához  

kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak, 

- az 1407/2002./EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 

vállalkozásoknak, 

- melegkonyhával nem rendelkező italkimérést folytató vállalkozáshoz, 

- a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentéséhez, 

- egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, 

befektetési tanácsadó, 

- ügynöki tevékenységre létrehozott vállalkozások.  

 

Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó: 

-   tervezett beruházását Füzesgyarmat közigazgatási területén belül valósítja meg, 

-   Füzesgyarmat  város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a 

kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai 
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állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább három éven keresztül 

fenntartja és betölti, 

-   legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 

napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet, 

-   üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, 

-   meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, 

technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét 

-   a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte 

esetén telephelyét Füzesgyarmat város területén nem szüntette meg, továbbá, 

-   a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem 

csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában 

a statisztikai létszámot, illetve,  

-   az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, 

illetve azt nem vonták be, 

-   vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott 

többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet füzesgyarmati állandó lakóhellyel - 

ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből 

tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége nem tud 

megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező 

regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a 

nem regisztrált füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező 

munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.  

 

Pályázati dokumentáció tartalma:  

 

Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és 

foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,  

b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,  

c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a 

kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év 

esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év 

hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat, újonnan 

létrehozott vállalkozás esetén legalább 5 évre szóló gazdasági programot, 

d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány másolatát, 

érvényes telepengedély másolatát, 

e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő 

vállalására vonatkozóan,  

f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi 

jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési 

kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési 

kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,  

g) hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a képviselő-

testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát képező, vagy az általa 

fedezetül felajánlott ingatlanra a támogatás visszafizetésének időtartamáig, 

h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul 

a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem 

ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez, 

i)    a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet.  

j)    nyilatkozatot az önkormányzat rendeletének 6. § (3) bekezdésében foglaltakról a 

statisztikai létszámra vonatkozóan, illetve igazolást a 7. § (1) bekezdésében 

foglaltakról, a köztartozás és csődeljárásra vonatkozóan,  
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k) nyilatkozatát arról, hogy  van-e más de minimis támogatásból származó bevétele, vagy 

pályázata. 

 

A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatban Füzesgyarmat 

Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője ad információt.  

 

A pályázat benyújtásának módja, határidők: 

 

A pályázatot az önkormányzatnak címezve kell benyújtani 1 példányban magyar 

nyelven, az előírt mellékleteivel együtt. 

 

A pályázat benyújtása 2013. március 31-ig jogvesztő határidővel történik.  

 

A pályázatot személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy postai úton, tértivevényes 

küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a 

küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít.  

 

Az önkormányzat jegyzője – a formai hiánypótlás 8 munkanapon belüli pótlását 

követően – 15 munkanapon belül írásban értesíti arról, hogy a pályázat a vonatkozó 

jogszabályok, előírásai, továbbá a pályázati feltételek alapján megfelel-e a támogatásra 

való jogosultsági feltételeknek. Ez az írásbeli értesítés kizárólag a pályázat formai 

megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.  

 

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében az önkormányzat 

jegyzője egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról 

szóló értesítés átvételétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Formai hiányosságnak 

kizárólag a pályázati felhívásban, a kérelemhez csatolandó dokumentum hiánya számít.  

 

A pályázat elbírálása: 

A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről, vagy a támogatási igény 

elutasításáról,  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottsága véleményének – zárt ülésen történő – kialakítását követően a képviselő-

testület a benyújtási határidő lejáratát követő rendes testületi ülésen dönt.  

A pályázat kiírásának kidolgozásában, illetve az alaki és formai követelmények 

ellenőrzésében önkormányzat jegyzője vesz részt. 

 

A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a 

megítélt támogatás összegét a döntést követően Füzesgyarmat város honlapján a pályázó 

külön hozzájárulása nélkül – haladéktalanul közzé teszi.  

 

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az 

igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt 

elutasítható. 

 

Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a 

munkahelyteremtés megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva 

a pályázatát változatlan formában, vagy a foglalkoztatási tervét a rendelkezésre álló 

források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg. 

 

A támogatás folyósítására a pályázónak Füzesgyarmat Város Önkormányzatával 

Támogatási Szerződést (továbbiakban szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló 
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értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a 

kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a 

szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat rendelete tartalmazza. 

 

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő kérelmet az önkormányzat 

rendeletében meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni. 

 

A pályázati felhívás és az önkormányzat rendeletének előírásai egymástól 

elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz 

szükséges összes feltételt. 

 

A támogatás felhasználásának ellenőrzése: 

- A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a polgármester, a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 

ellenőrzi.  

- Az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési 

kötelezettségeket, ezek teljesítését.  

- A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a az ellenőrzésre jogosultak 

részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, 

segítséget nyújtani.  

- A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást 

készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a 

foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult 

szervek részére. 

- A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni – a támogatás futam 

idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket 

tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja 

neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a 

kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó adatlapot havonta 

megküldi a Támogató részére. A Támogató a megvalósult többletlétszám meglétét 

jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni. 

 

A visszatérítés szabályai: 

 

- Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve 

létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e §-ban meghatározott 

visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezettség 

teljesítésének objektív akadályát igazolja a Támogatott, ez alapján felülvizsgálatot 

követően, a Támogató szerv a szerződés módosításáról dönthet. 

- Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen 

rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett 

teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a 

szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát 

figyelembe véve, a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási 

összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési 

kötelezettség).  

- Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott 

vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy 

szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált 
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statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai 

létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell 

teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték 

meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után 

járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 

2 álláshely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos 

visszatérítési kötelezettség).  

- Támogatott a jelen rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt, a betöltendő álláshelyek, 

illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet fenntartására vonatkozó 

kötelezettségét az alábbi vizsgált időszakokra vonatkozóan köteles teljesítenie:  

a) a./ a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a betöltés 

naptári évének december 31. napjáig tartó időszakban;  

b) b./ az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó 

időszakban;  

c) c./ az álláshely létesítését követő 2. év január 01 – december 31-e között tartó 

időszakban;  

d) d./ az álláshely létesítését követő 3. év január 01-jétől kezdődően a támogatott 

álláshely betöltésétől számított 3 év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a./ pontra 

figyelemmel január 01-én kezdődött.  

- A vállalt kötelezettség megszegése esetén támogatott köteles a teljes támogatási 

összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszeresével növelten.  

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás honlapon történő megjelentetéséről 

gondoskodjon. 

 

 Felelős:   Bere Károly polgármester 

 Határidő: pályázat megjelentetésére 2013. február 18. 

A pályázati kiírást Füzesgyarmat Város Honlapján megjelentettük. 

 

H A T Á R O Z A T 

30/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a 

Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 

„Épületenergetikai Fejlesztések és Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 

pályázati kiírásra „Városháza és Központi Iskola energetikai korszerűsítése 

Füzesgyarmaton” címen. 

 

A szükséges önerőt az önkormányzat 2013-as évi költségvetésében biztosítja. 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára 

nézve elismeri és betartja.  

A pályázat beadási határideje: 2013. február 15. 

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Határidő: pályázat beadására 2013. február 15.  

A pályázatot „Városháza és Központi Iskola energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton” 

címen határidőre benyújtottuk. Pályázati anyagunk beérkezett, az eredményről visszajelzést 

még nem kaptunk. 
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H A T Á R O Z A T 

31/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló, de a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

részére üzemeltetésre átadott Mercedes típusú tűzoltó gépjármű értékesítéséből befolyt 

350.000,-Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1.) 

részére átadja másik tűzoltó gépjármű vásárlása céljából.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg átutalásáról. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 350.000,- forint járművásárlás céljára az egyesület részére átutalásra került. 

 

H A T Á R O Z A T 

35/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda további működtetésére vonatkozó 

előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalta és az abban foglaltak, valamint a település 

életében foglalkoztatási, gazdasági, és idegenforgalmi szempontból betöltött szerepére 

való tekintettel a szálloda  önkormányzat által történő bérbevételét támogatja. 

Felhatalmazza Bere Károly polgármestert, hogy a szálloda tulajdonosával, a Recovery 

Ingatlanhasznosító Zrt-vel a kapcsolatot felvegye és a bérleti szerződéstervezetet a soron 

következő képviselő-testületi ülésre  előterjessze. 

Határidő:  2013. április 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Lásd a 37/2013. (III. 28.)Kt. számú határozatot. 

 

H A T Á R O Z A T 

36/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évre igénybe vehető közmunka programját a szálloda vendégfogadásra alkalmassá 

tételére kívánja felhasználni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a közmunka pályázatot készítesse el a polgármesteri 

hivatal apparátusával, és a beadásról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A pályázatot elkészítettük, beadása megtörtént. Pályázati döntésről visszajelzést még nem 

kaptunk. 

 

H A T Á R O Z A T 

37/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda működtetését magántőke és önkormányzat 

közös gazdasági társaság formában kívánja ellátni. 

Felhatalmazza Bere Károly polgármestert, hogy a testületi döntés végrehajtására 

vonatkozó előterjesztéseket a soron következő képviselő-testületi ülésre  előterjessze. 

Határidő:  2013. április 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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A határozattal kapcsolatos előterjesztéseket a mai ülésen terjesztjük a Képviselő-testület elé. 

 

H A T Á R O Z A T 

40/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

A Képviselő-testület a 2013. április l-től alkalmazandó vízterhelési díjakat fogyasztói 

szegmensenként az alábbi nettó árak szerint fogadja el: 

 

Lakossági fogyasztó:                           3,70.-ft/m
3
 

Önkormányzati fogyasztó:                  3,70.-ft/m
3
 

Hatósági díjas fogyasztó:                    5,60.-ft/m
3
 

Szippantott szennyvíz után:                8,30.-Ft/m
3
 

 

Megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató 

Zrt. részére küldje meg. 

 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő:  2013. március 29. 

A határozatról készült jegyzőkönyvi kivonatot az Alföldvíz Regionális Viziközmű-Szolgáltató 

Zrt. Részére megküldtük. 

 

 H A T Á R O Z A T 

43/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

A Képviselő-testület 2013. évben az alábbi támogatást biztosítja a 2013. évi 

költségvetésének a terhére: 

 

 Füzesgyarmati Református Egyházközség 400 000,00 Ft 

 

Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság 

Továbbtanulásáért Közalapítvány 250 000,00 Ft 

 Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség 100 000,00 Ft 

 Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület 400 000,00 Ft 

 Híd a Jövőért Egyesület 200 000,00 Ft 

 MKKSZ Helyi Alapszervezete 200 000,00 Ft 

 Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 600 000,00 Ft 

 Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 100 000,00 Ft 

  

Felelős:   szerződéskötésre Bere Károly polgármester, 

     nyilvános közzétételre dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő: szerződéskötés folyamatosan 2013. december 31-ig 

     nyilvános közzétételre 2013. április 15. 

A határozatot a város honlapján közzétettük, a szerződéskötések előzetes egyeztetést követően 

folyamatosan kötjük a szervezetekkel. 

 

H A T Á R O Z A T 

45/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Füzesgyarmat Város Bölcsődéjében a gondozási 

díjat 2013. április 1-jétől, 0 forintban állapítja meg. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő:  2013. április 1. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A bölcsőde vezetője útján az érintett szülőket tájékoztattuk a testület döntéséről. 
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H A T Á R O Z A T 

46/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kérésére 300.000,-Ft-ot biztosít a 

Füzesgyarmat, Bethlen utca 9. szám alatt működő szociális intézményegység 

pszichológiai szolgáltatás óraszám emelésének költségeire. 

 

A támogatást az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványából biztosítja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a fenti összeg átadásáról intézkedjen. 

 

Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

A 300.000,- forint átadása a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény részére megtörtént. 

 
H A T Á R O Z A T 

47/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező: 2928, 2935,2949, 2951, 2954, 2994 hrsz-ú zártkerteket elcseréli a Homoki 

Attila Füzesgyarmat, Mátyás u. 16/A. szám alatti lakos tulajdonát képező: 3059/3, 

3128, 3140 hrsz-ú zártkertekkel.  

 

 

Az ingatlanvagyon-értékelés alapján 90.710.-Ft díjkülönbözet ügyfél általi 

megfizetésével létrejöhet a földterület cseréje. Az így keletkezett bevételt az 

önkormányzat ingatlan vásárlásra használhatja fel.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés aláírására, megbízza a Jegyzőt a 

szerződés előkészítésével. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester  

      dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő: 2013. április 5. 

A határozat kivonat és a szerződés elkészítéséhez szükséges további adatok Ügyvéd úrnak 

megküldve. 

 

H A T Á R O Z A T 

48/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Kéki Ilona, 5525 

Füzesgyarmat, Bethlen utca 19/A. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormányzat 

tulajdonát képező 3698/2 hrsz-ú (5029 m
2
, 10.51 AK értékű, zártkert műv. ágú) 

ingatlant 386.000.-ft vételárral.  

A bevételt az önkormányzat ingatlan vásárlásra használhatja fel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés aláírására, 

megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésével. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester  

   dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő:  2013. április 5. 

Lásd 47-es határozat végrehajtását. 
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H A T Á R O Z A T 

49/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a jegyzőt, a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő nyilvánossá 

tételével.  

 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő: értelem szerint  

A közbeszerzési tervet Füzesgyarmat város honlapján közzétettük, a nyilvánosságot a testületi 

ülés jegyzőkönyvének közzétételével is biztosítjuk. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

 

 

Füzesgyarmat, 2013. április 15. 

 

 

 

 

            Bere Károly

       polgármester                                                                                                             

 

 


