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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2013. március 28-án tartandó ülésére. 
 
Az előterjesztést készítette: Csák István beruházási előadó,  

Barabásné Szívos Katalin műszaki ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Füzesgyarmat város Művelődési Háza, több mint 20 éve nagyon rossz állapotban 
van, ezért a rendszerváltás óta Füzesgyarmat város önkormányzata kereste a 
megfelelő pályázati lehetőségeket, amelyben új Művelődési Házat lehet építeni, 
vagy teljes felújítással szebbé, használatra alkalmasabbá lehet tenni.  
 
Az elmúlt hónapban a Türr István Képző és Kutató Intézet felajánlotta azt a 
lehetőséget, hogy Füzesgyarmaton létesüljön egy olyan komplex közösségi 
szolgáltató létesítmény, amely alkalmas lehet arra, hogy foglalkoztatási, képzési 
programokat valósítson meg településünkön. 
Az előkészítés során több tárgyalást is folytattam a Türr István Képző és Kutató 
Intézet munkatársaival az intézmény létrehozásával kapcsolatban. 
A tárgyalásokon jelezték, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdetett 
a TIOP 3.2.3-12/1 azonosító szám alatt „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások 
infrastrukturájának fejlesztése” címmel. 
Ez a pályázati lehetőség megnyitotta városunknak a lehetőséget a közösségi célunk 
eléréséhez, új közművelődési, oktatási, rendezvények lebonyolítására alkalmas új 
Művelődési Ház építésére. 
 
Az 1178/2012 (VI. 1.) Kormányhatározatban megfogalmazottak szerint, kiemelt 
projektként 1 pályázat kerül támogatásra, amire a Türr István Képző és Kutató 
Intézet lett megjelölve. 
A program keretében országos szinten 16 település lett kijelölve kistérségi 
Közösségi Központok létrehozására, köztük Füzesgyarmat városa is. 
Pályázat beadásához szükséges volt a közreműködő önkormányzat Együttműködési 
Megállapodása, Tulajdonosi, vagyonkezelői hozzájárulás és Szándéknyilatkozata, 
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának támogató 
nyilatkozata. Erdős Norbert kormánymegbízott úr örömmel támogatta, hogy a Türr 
István Képző és Kutató Intézménye Füzesgyarmaton valósuljon meg.  
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Az előkészítés során megkötésre került az együttműködési megállapodás a Kutató 
Intézettel, amely értelmében a pályázatot az intézmény nyújtja be. 
A nyertes pályázat esetén a megvalósítás során a Kutató Intézet folyamatosan 
együttműködik az önkormányzattal, elsősorban a létesítmény funkciójával 
kapcsolatban illetve az épület terveinek elkészítésében.  
A későbbiekben az intézményt a Türr István Képző és Kutató Intézet szakképzési és 
foglalkoztatási és képzési programok megvalósításához fogja használni, de 
természetesen Füzesgyarmat városa ingyenesen használhatja különböző közösségi 
rendezvényekre, a helyi igények szerint (gyakorlatilag egy új Művelődési Ház fog a 
város részére megépülni). 
A pályázati program megvalósulása esetén Füzesgyarmat városa az 
önkormányzat saját forrás igénybevétele nélkül gazdagodna kegy közel 400 
milliós létesítménnyel, amely beruházás munkahelyeket is teremtene (oktatók, 
szakképzésben résztvevő szakemberek). 
 
Jelen előterjesztéshez mellékeljük az Együttműködési Megállapodást, a 
kormánymegbízott támogatói nyilatkozatát, vagyonkezelési szerződését, valamint a 
projekt lényegéről (tartalmáról) egy rövid tájékoztatót. 
A pályázathoz még szükséges az önkormányzat képviselő testület támogatása és 
ezek alapján a mellékelt vagyonkezelői szerződés elfogadása. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
   /2013 (III. 28.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt projektet megtárgyalta, az abban 
foglaltakat a szükséges kiegészítésekkel elfogadja. 
Megbízza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a továbbiakban szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a vagyonkezelési szerződést kösse meg. 
A projekttel kapcsolatos eredményekről a képviselő testületet a jövőben 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Füzesgyarmat, 2013.03.21. Bere Károly 
 polgármester 


