
A Képviselő-testület 2012. évi határozatai  

Január  26-ai nyílt ülés 
 
H A T Á R  O Z A T  
1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26-
ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a meghívóban szereplő 10. sz. 
napirendet és az 1. számú bejelentést. 

 
H A T Á R  O Z A T  
2/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1. Háziorvosok, fogorvosok beszámolója a feladat-ellátási szerződésben 

foglaltak teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálata. 
  Előadó: Háziorvosok, fogorvosok 
    
2. A Víziközmű Társulat beszámolója a munkájukról, a közműfejlesztési 

hozzájárulással kapcsolatos változásokról, a befizetések teljesítéséről. 

  
Előadó: Sári János Víziközmű Társulat elnöke, dr.Nagy Gábor Vízközmű 
Társulat jogtanácsosa 

    
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes tárgyalása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
    
4. Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
   
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
    
6. Szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott támogatás felhasználásához 

közbeszerzési eljárásról döntés. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 



    
7. A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
    
8. KLAPI alapító okirat módosítása. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző  
   
9. „Ady E., Toldi, Vörösmarty utcák fejlesztése" című pályázatról döntés. 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
   
10. Bejelentések 
 
 

H A T Á R  O Z A T  
3/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, 
fogorvosok beszámolóját a feladat-ellátási szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálatáról elfogadta. 
 
 
H A T Á R  O Z A T  
4/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2012. évi költségvetésében a köztisztviselők cafetéria keretére 
bruttó 200.000,-Ft, míg a közalkalmazottak részére bruttó 136.000,-Ft béren 
kívüli juttatás tervezhető 2012. január 1-től. 
 
Megbízza a polgármestert, és az intézményvezetőket, hogy a fentiek szerint 
járjon el a költségvetés tervezése során. 
 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
 
 
 
 



H A T Á R  O Z A T  
5/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
- Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett 

Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta.  
 
- A  65/2011. (III. 24.)Kt. számú határozatával elfogadott, majd a 139/2011. 

(V. 26.)Kt. számú határozatával  módosított közbeszerzési szabályzatot 
hatályon kívül helyezi. 

 
- A bíráló bizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket:  

Szőke Imrét, Kovács Mártont és Török Gergelyt szavazati joggal,  
Koncz Imrét és Vida Imrét tanácskozási joggal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
6/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú 
tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás felhasználásához a közbeszerzési 
eljárásról című napirendet leveszi a napirendről. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
7/2012. (I. 26.)Kt. sz. hat. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 1-jei 
hatállyal a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 7. pontja kiegészül az Alapító szerve: Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
szövegezéssel 
 
Az alapító okirat 11./ pontjából kikerül a „850001 Közoktatási és 
kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 
szerveknél” szakfeladat szövegrész 
 



Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2011. február 1 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  

 
 

H A T Á R  O Z A T  
8/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra, 
„Füzesgyarmaton lévő Ady Endre;- Toldi;- Vörösmarty utcák fejlesztése” 
címen. 
 
A beruházás nettó pénzigénye:    98 837 795 Ft 
Az utak fejlesztésének 27%-os Áfa költsége:  26 662 205 Ft 
(Megjegyzés: a pályázat beadásához szükséges tervdokumentáció még a 
25%-os áfát tartalmazza) 
Beruházás teljes pénzigénye (bruttó):   125 500 000 Ft 
Igényelt támogatás összege, 90%:   112 950 000 Ft 
Szükséges önerő, 10%:     12 550 000 Ft 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. A 
pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja. 
A pályázat beadási határideje: 2012. január 30. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
9/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes 
tulajdonba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez a füzesgyarmati 0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 m2 területű és a 
Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanra szociális célú tűzifa tárolása és 
elhelyezése céljára. 
 



A tulajdonjog rendezéséig az önkormányzat kéri a térítésmentes 
használatbavétel lehetőségét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezéséhez szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
10/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIG-TRADE Kft. 
(Ebes, Rákóczi u. 47.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0594 hrsz-ú mezőgazdasági földút felújítására az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (6.130.02.01. jogcímkód 
keretében)  

mezőgazdasági utak fejlesztéséhez támogatási kérelmet nyújtson be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges MVH-s nyilatkozatot írja alá. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
11/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett 
inkubátorház építés miatt a füzesgyarmati  külterület  0416/46,  0416/47, 
0416/48 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó és  Kunos Sándor 
Füzesgyarmat, József A. u. 13. sz. alatti lakossal kötött megállapodást 
határrendezésről, összevonásról és tulajdonközösség megszüntetéséről 
jóváhagyja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében 
írja alá és intézkedjen jogi képviselő útján az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésről. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 



 
 

H A T Á R  O Z A T  
12/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
a 2012. január 26-ai ülésén Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné 
pénzügyi irodavezető, Csák István műszaki csoportvezető szakértőként 
részt vegyen. 

 
Zárt ülés 
 

Február 16-ai nyílt ülés 
 
 

H A T Á R O Z A T  
22/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 16-
ai ülésére előterjesztett 9. számú napirendet zárt ülésen tárgyalja az Ötv. 12. 
§ (4) bekezdés b) pontja értelmében, mivel annak nyilvános tárgyalása 
sértené az önkormányzat és üzleti partnere érdekeit. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
23/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 16-
ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
3./Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 



 
4./  A parkolási rendeletet megalkotása 

Előadó: Botlik Tiborné jegyző 
 
5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
6/  A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. 

(VII. 3.)  önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
7./ A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület és a Lázár Lajos tűzoltó-

gyűjteményének elhelyezésére javaslat 
Előadó: Lévainé Homoki Éva kulturális intézmények igazgatója 

 
8./ Jegyzői állásra pályázat kiírása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
9./   Bejelentések 

 
 
H A T Á R O Z A T  
24/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést – az előterjesztésnek megfelelően –  elfogadta. 
 
 

H A T Á R O Z A T  
25/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 2012. évi középtávú tervét, amely 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésének 
megfelelően a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. számú Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján veszi figyelembe saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét. 
 

  BEVÉTELEK  2013. 2014. 2015. 



1. Helyi adóból származó bevételek 255 000 260 000 262 000 

2. Vagyon értékesítés 6 055 2 055 55 

3. Vagyon hasznosítás ( bérbeadás ) 11 685 12 270 12 883 

4. Bírság, pótlék 1 570 1 655 1 732 

  ÖSSZESEN: 274 310 275 980 276 670 

  
    

  KIADÁSOK  2013 2014 2015 

1. 

Termálfürdő téliesítés hitelének 
törlesztése 

3 577 0 0 

2. Szennyvíz beruházás hitele 8 184 8 184 8 184 

3. 

Útépítés ( Ady, Toldi,Vörösmarty) 
hitel+kamat 

12 595 0 0 

4. Kerékpárút pályázat hitel+kamat 9 893 9 446 0 

  ÖSSZESEN: 34 249 17 630 8 184 

 
A tervet érvényességi ideje alatt a mindenkori költségvetési rendelet 
elfogadása előtt felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
26/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben korlátozottan 
forgalomképes vagyonként szerepeljen az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű vagyon. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
27/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyontörvényben meghatározott önkormányzati feladatokból a 



közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megalkotásáról és a 
vagyonpolitikai irányelvekről történő döntést az önkormányzat a 
zárszámadási rendelet elfogadását követően hozza meg. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
28/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Békés 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályát, hogy a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 
szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítására 
engedélyezzen 2012. július 1-jéig határidő hosszabbítást.   
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése nem tartalmaz megnyitható 
forrást a támogatásra, így a rendeletet alkalmazni nem tudjuk, támogatási 
kérelmet befogadni sem tudunk, így a képviselő-testület törvénysértést nem 
követ el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy 2012. július 1-jéig terjessze elő a rendelet 
módosítását a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 
Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O Z A T  
29/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csánki 
Dezső Helytörténeti Egyesület gyűjteményének elhelyezésére a 
Klapka utcai óvoda fejlesztő szobáját tartja alkalmasnak. 
 
Mivel az épületet a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működteti, a 
képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a használatba 
adásról – lehetőség szerint –  intézkedjen. 
 



Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt és az 
egyesület vezetőjét értesítse. 
 
Határidő: 2012. március 2. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
30/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lázár Lajos 
magángyűjteményének elhelyezéséről nem dönt, mivel a gyűjtemény 
nincs a felajánló birtokában.  
A tulajdoni viszonyok tisztázása után a képviselő-testület visszatér a 
gyűjtemény elhelyezésének kérdésére. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse Lázár Lajost a képviselő-
testület döntéséről. 
 
Határidő: 2012. március 4. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
31/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői 
állásra a pályázat kiírását leveszi a napirendről. 
 

 
H A T Á R O Z A T  
32/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Füzesgyarmati Sport Klub kérelmét elfogadja. 
 
A sportpálya területén öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezési 
költségeire a 2012. évi költségvetésében 1.500.000,-Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 



 
 

H A T Á R O Z A T  
33/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelmet nyújt be a sportcsarnok felújítására az „Iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújításra” címen elkülönített 
központosított előirányzatból. 
 
A pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a Kossuth 
Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény vezetőjét.  
 
A tervezéssel és előkészítéssel kapcsolatos költségeket, az önerőt az 
intézmény 2012. évi költségvetéséből biztosítja az önkormányzat.  
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje: kiírás szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 

 
H A T Á R O Z A T  
34/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot 
adjon be a TIOP – 1.2.3-11/1 kódszámú Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” pályázatra, 
mely vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amely a projekt 
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét 
akadályozná. 

A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás 
felhasználására vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezően elismeri és 
betartja. 

 
Határidő: pályázat beadására 2012.március 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 
 

 
 



H A T Á R O Z A T  
35/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele, hogy 
a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot 
adjon be az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TÁMOP-3.2.3/A-11/1 
kódszámú, az „Épít ő közösségek 3. ütem – A) közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című pályázati 
kiírásra, mely 100 %-os vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósítását követően – a fenntartási 
időszakra vonatkozóan –  a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti 
átalakítás esetén is garantálja, melyet a vonatkozó alapdokumentumaiban 
megjelenít és érvényesít. 

 
Határidő: pályázat beadására 2012. március 14. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 

 
 

H A T Á R O Z A T  
36/2012. (II. 16.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 5. melléklete 13. c) pontja alapján az 
önkormányzatokért felelős miniszter által „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása” tárgykörben kiadásra kerülő rendelet alapján, 
Füzesgyarmat város közbiztonságának fejlesztése érdekében. 
  
A pályázathoz szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 
Zárt ülés 
 
 
 



Március 29-ei nyílt ülés 
 
 

H A T Á R O Z A T  
41/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 
29-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi 

zárszámadási rendelet elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
2./ A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
3./   Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról 

szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
4./    Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat 

benyújtásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
5./   A civil szervezetek önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról 

szóló szabályzat módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
6./  Rendeletmódosítások 

- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

- Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) 
önkormányzati rendelet módosítása 

- A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 
   Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./   Beszámoló az adósságkezelésről és tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő 

létrejöttéről és működéséről 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető 
  Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó 
 



8./   Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatokról 
       Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Bánfi Attila 

intézményvezető 
 
9./    Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 
10./    A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 

igazgatói állására pályázat kiírása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  
11./  Bejelentések 
 

1. Békés Megyei Vízművek Zrt. megkeresése a csatornarákötések 
ösztönzésére szolgáló kampány indítására 

 Előadó: Bere Károly polgármester Botlik Tiborné jegyző 
2. Vízterhelési díj megállapítására egyetértési jog gyakorlásáról döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
3. A Békés Megyei Önkormányzat által közös földgázenergia beszerzésről 

tájékoztató 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

4. A Füzesgyarmati Borostyánkert Otthon önkormányzati fenntartásba vételi 
lehetőségének megtárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester 

5. Füzesgyarmat város helyi fenntarthatósági programjának elfogadása 
     Előadó: Bere Károly polgármester 

1. Bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 

H A T Á R O Z A T  
42/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
43/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján 



(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására. 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei 
önkormányzati tartalékról és az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő  nyilatkozatot 
teszi: 

I.        Települési önkormányzat lakosságszáma: 6 029 fő. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 

2012. évben ilyen jogcímen 251 000 ezer forint összegű 
bevételt tervez. 

III.  Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendeletét 32 813 
ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
44/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek 
és civil társaságok önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot - a 
mellékeltek szerint - jóváhagyja. 
 
Felkéri a támogatások odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottságot, hogy a hatályba lépést követően a szabályzat 
rendelkezései figyelembevételével járjanak el. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 

 
 

H A T Á R O Z A T  
45/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az 
alábbi támogatást biztosítja a 2012. évi költségvetésének a terhére: 
 



1. Unitárius egyház  100.000,-Ft 
2. Református Egyház  400.000,-Ft 
3. Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület   600.000,-Ft 
4. Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság 
     Továbbtanulásáért Közalapítvány 350.000,-Ft 
5.  Pedagógusok Szakszervezete 200.000,-Ft 
6.  Közalkalmazottak Szakszervezete 200.000,-Ft 

 7.  Polgárőr Közhasznú Társaság   600.000,-Ft 
8.  Füzesgyarmati Sport Klub                                      4.500.000,-Ft 
9. Hegyesi Kick-box Sport Egyesület        400.000,-Ft 
10. Ösvény Esélynövelő Alapítvány  100.000,-Ft 
11. Híd a Jövőért Egyesület 150.000,-Ft 
12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                  2.000.000,-Ft 
 

 
H A T Á R O Z A T  
46/2012. (III. 29.)Kt.hat.:  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
által fenntartott piacon alkalmazandó díjtételeket 2012. április 1-től 
kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

 Megnevezés 2012. április 1-től érvényes  
díjak 

1. Sátorban történő árusítás 
a) az elfoglalt terület m2-e után 

 
79,-Ft/m2+ÁFA 

2. Állványon való árusítás 
a) az elfoglalt terület folyómétere 
után 

 
70,- Ft/m2+ÁFA 

3. Padon árusítás 
a) az elfoglalt m2 után 
b) fedett helyen m2-enként 

 
70,- Ft/m2+ÁFA 
79,- Ft/m2+ÁFA 

4. Földön árusítás 
a) elfoglalt m2 –enként    
b) egyéb árusítás elfoglalt m2-

enként   
c) járkálva árusítás           

 
70,- Ft/m2+ÁFA 
70,- Ft/m2+ÁFA 

188,-Ft/nap+ÁFA 

5. Éves bérleti díj 
a) fedett helyen asztalonként 

b) nyitott helyen asztalonként 
c) földön árusítás m2-enként 

 
21.586,-Ft+ÁFA/év 
14.325,-Ft+ÁFA/év 
10.695,-Ft+ÁFA/év 

6. Parkolási díjak óránként 
a) személygépkocsi 

  
79,-Ft/óra+ ÁFA 



b) tehergépkocsi 
c) egyéb jármű (kézikocsi, talicska) 
d) parkolóban gépjárműről való 
árusításkor, helypénzfizetés mellett     

138,-Ft/óra+ ÁFA 
  33,-Ft/óra+ ÁFA 
  70,-Ft/óra+ ÁFA 

7. Mérlegelési díj mázsaháznál 
a) ló, szarvasmarha, szamár 
b) borjú, csikó 
c) sertés 
d) malac, juh, bárány, kecske, 

egyéb   

 
138,-Ft/db+ÁFA 
125,-Ft/db+ÁFA 
100,-Ft/db+ÁFA 
71,-Ft/db+ÁFA 

 

 
H A T Á R O Z A T  
47/2012. (III. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a 4/2012.(III.1.)BM. rendelet alapján „ Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra- fejlesztés, felújítás” tárgykörben, az önkormányzat 
tulajdonában lévő Sportcsarnok felújítására. 
 
Sportcsarnok felújítása  27%-os Áfa költsége:  5.994.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:              22.200.000.-Ft. 
 
Igényelt támogatás összege:                         19.980.000.-Ft. 
Szükséges önerő:                                               2.220.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2012. április 2. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 

 
H A T Á R O Z A T  
48/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a 4/2012. (III. 1.)BM. rendelet alapján „ Közbiztonság növelését szolgáló 



fejlesztések megvalósítása” tárgykörben, a Város térfigyelő rendszerének 
kialakítására , valamint ehhez kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában 
lévő Füzesgyarmat, Kossuth u. 24 sz. alatti - rendőrség  részére szívességi 
használatba adott  épület felújítására, az épületben a helyi Polgárőr 
Egyesület működéséhez szükséges helyiség kialakítására. 
 
A beruházás 27%-os Áfa költsége:  2.970.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  11.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege: 9.900.000.-Ft. 
Szükséges önerő: 1.100.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében a fejlesztési 
céltartalékból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2012. április 2. 

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

H A T Á R O Z A T  
49/2012.(III. 29.)Kt.sz. határozat 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Start közmunkaprogramon belül mezőgazdasági vontató 
beszerzésének önerejére a 2012. évi költségvetés céltartalékának a terhére 
596.000,-Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
50/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét. 
 
Megbízza a jegyzőt a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő 
nyilvánossá tételével. 



 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
 

H A T Á R O Z A T  
51/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 
kiírást teszi közzé: 

 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete 

                             
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 
(magasabb vezető)  

igazgatói munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 
2012.07.01-től 2017.06.30-ig-ig szól.  

A munkavégzés helye: Hegyesi János Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmények – 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. szám  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Az intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és 
törvényes vezetése, irányítása, működtetése, teljes körű vezetői feladatok 
ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a szakmai 
követelmények alapján.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  



                         
Pályázati feltételek: 

�  Főiskola, felsőfokú közművelődési és könyvtárosi végzettség és 
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga, - kulturális szakemberek szervezett 
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 
1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési intézmény-vezető 
tanfolyami végzettség, kiemelkedő közművelődési tevékenység ,  

�  felsőfokú közművelődési, vagy könyvtárosi végzettségének 
megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

�   Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
�    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�    kommunikációs ismeretek, 
�  legalább 5 éves vezetői tapasztalat, 
�  helyismerettel rendelkezik. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�    2 példányban a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes 
szakmai önéletrajz,  

� az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket 
tartalmazó program,  

� felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata,  
� az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam 

elvégzéséről szóló okirat másolata,  
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot véleményező, 

valamint elbíráló szerv ülésein a pályázó hozzájárul a nyílt ülés tartásához, 
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,  

� nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel teljesítéséről.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly 
polgármester nyújt, a 66/491-922-es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja:  
�     Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni „Közművelődési intézmények és könyvtár 
igazgatói pályázat”  

       vagy 
�     személyesen: Bere Károly polgármester, Füzesgyarmat, Szabadság 

tér 1., I. emelet 8. sz. ajtó.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat bizottság által történő véleményezését követően a végleges 
döntést a Képviselő-testület hozza meg. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�     Helyben szokásos módon - 2012. március 31. 
�     Füzesgyarmat város honlapja - 2012. március 31. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
52/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által kialakított és kezdeményezett 2012. évi vízterhelési 
díjakra vonatkozó egyetértési jogát nem gyakorolja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-t értesítse 
a képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2012. április 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
53/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
a)  résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre irányuló 
szindikátushoz, 



b)  jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szindikátusi Szerződés 
tervezetét, 
c)  felkéri intézményeit, hogy a csatlakozzanak a gázbeszerzési 
szindikátushoz. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Bere Károly polgármestert a 
szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési  eljárás   során  kiválasztott  
ajánlattevővel  a  szállítási  szerződés  aláírására, valamint arra, hogy a 
közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 
 
Határidő: intézkedésre azonnal 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
54/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere 
Károly polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei 
Intézményfenntartó Központtal a füzesgyarmati idősek bentlakásos 
otthonának önkormányzati fenntartásba való átvételének feltételeiről.  
 
Határidő: 2012. április 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
55/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat 
város helyi fenntarthatósági programját” elfogadja. 

 
H A T Á R O Z A T  
56/2012.(III. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Füzesgyarmat Város Bölcsődéjében a gondozási díjat 2012. április 1-
jétől nulla forintban állapítja meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 



H A T Á R O Z A T  
57/2012. (III. 29.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Füzesgyarmati Sport Klub a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 
pályázatot nyújtson be a Társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI tv. 22/C. § (6) pontja szerint az önkormányzat tulajdonát képező 
Füzesgyarmat, Kossuth utca 630/30 hrsz. alatti, füzesgyarmati 630/30 hrsz. 
alatt nyilvántartott sporttelepen, a sportpálya területén öltözők és egyéb 
kiszolgáló helyiségek építésére. 
 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára az 
ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra  –  az igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig – jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.   
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a nyilatkozatot adja ki a 
Füzesgyarmati Sport Klub részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
58/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 26-
ai ülésén az alábbi  napirendeket tárgyalja meg: 

 
1. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója a hivatásos tűzoltóság 
2011. évi működéséről 
Előadó: Túri János parancsnok 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 
3. Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
4. A Környezetvédelemről szóló többször módosított 13/2000. (VI. 

15.)önkormányzati  rendelet módosítása 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 



 
5. Az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
6. Közalkalmazottak és köztisztviselők elismeréséről szóló rendelet-tervezet 

elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester 

 
7. „Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal szociális épületének 

felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról döntést 
  Előadó: Bere Károly polgármester 

 
8. Kistérségi Tourinform Iroda füzesgyarmati szerkesztőségi iroda 

kialakításáról döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika irodavezető 

 
9. Kastélypark Fürdő Kft., mint előtársasági időszakról szóló egyszerűsített 

éves beszámolójának, valamint a FEB Szabályzat és a Javadalmazási 
Szabályzat elfogadása. 

  Előadó: Kovács Márton ügyvezető 
 

10. Folyószámla hitelkeretről döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 
11. A Start közmunkaprogram megvalósításához gazdasági épület 

vásárlásáról döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
12. Bejelentések 

 
1./ Könyvvizsgáló megbízásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
2./Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány bérleti szerződésének 

meghosszabbításáról döntés 
  Előadó: Botlik Tiborné jegyző 

3./Dr.Szabó Andrea és Kovács Zsolt és társai beépítési kötelezettséggel és 
visszavásárlási joggal vásárolt telkekre határidő hosszabbításról döntés 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  4./ A Füzesgyarmat, Nagyváradi u. 43. sz. alatti ingatlan felajánlása 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 



 
H A T Á R O Z A T  
59/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
60/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület által 
adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló rendelet-tervezet 7. § (3) 
bekezdését - az előterjesztéshez képest -  az alábbi szövegezéssel javasolja 
elfogadni:  „A javaslatokat minden év április 15-ig, 2012. évben május 15-ig lehet 
benyújtani.” 

 
 

H A T Á R O Z A T  
61/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztérium 5/2012. (III. 1.) BM rendelete az önkormányzati 
felzárkóztatási támogatás igénybevételére „Füzesgyarmat Város Polgármesteri 
Hivatal Szociális Épületének felújítása” címen. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 
magára nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2012. május 02. 
   
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
 

H A T Á R O Z A T  
62/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság javaslata alapján a Kossuth utcai 
volt óvodatelep két iskolai tanteremnek is használt helyiségét átadja a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére szerkesztőségi iroda, 
illetve tourinform iroda kialakítása céljára. 



 
Megbízza a polgármestert, hogy egyeztessen az oktatási intézmény 
vezetőjével a tanulók bejutásának biztosításáról a központi iskolába a 
testnevelés és számítástechnikai órákra, és erről adjon tájékoztatást a 
képviselő-testületnek a szeptemberi ülésen.  
 
A civil szervezetek helyiséghasználatát változatlan feltétellel továbbra is 
biztosítja. 
 
Határidő: határozat továbbítására 2012. május 10., tájékoztatásra 2012. 
szeptemberi testületi ülés 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 

 
 

H A T Á R O Z A T  
63/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Füzesgyarmat, Kossuth utca 89. sz. alatti, volt óvoda épületében 
helyiséget biztosít – a  Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a 
„Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program” 
2007-2013 (HURO ETE), „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a 
Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” – Impovement of Cross Border 
Communication between Körös-Sárrét (HU) and Bors Region (RO); 
ICBCKB-HURO című, HURO/1001/024/1.2.3 számú elnyert projekt 
keretében -  szerkesztőbizottsági iroda kialakítására.  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata vállalja, hogy az érintett épületrészt 
legalább a projekt fenntartási időtartamának végéig (a megvalósítást követő 
5 évre) térítésmentesen a projektgazda rendelkezésére bocsátja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy kösse meg a bérleti szerződést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
64/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Kastélypark Kft. egyszerűsített éves beszámolóját – a 2011. december 15- 2012. 
január 11. üzleti évről, mint előtársasági időszakról – elfogadta. 



 
H A T Á R O Z A T  
65/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Kastélypark Kft. Felügyelő Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadja. 
 
H A T Á R O Z A T  
66/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Kastélypark Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
67/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
folyószámla hitelkeretére vonatkozó 2012. május 19-én lejáró szerződésének 2013. 
május 18-ig történő meghosszabbítását határozza el. 
 
A hitel és járulékainak törlesztését a mindenkori költségvetéséből biztosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy 2012. december 31-ig, a 2013. évre vonatkozó 
egyedi kormányzati engedélyt kérje meg. 
 
Felhatalmazza továbbá a számlavezető pénzintézettel történő szerződéskötésre és 
egyéb feltételekre vonatkozó megállapodásra, nyilatkozattételre. 
 
Határidő: 2012. május 18. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
68/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Gabriella és 
Bere Sándor tulajdonát 4/160-ad - 4/160-ad arányban képező és a 
füzesgyarmati, 3524 helyrajzi szám alatt felvett, 2827 m2 területű,  3525 
helyrajzi szám alatt felvett, szántó megnevezésű 2857 m2 területű, 3526 
helyrajzi szám alatt felvett,  2327 m2 területű zártkerti ingatlanból a 
kizárólagos tulajdonukat képező gazdasági épületet (baromfiólat) 



megvásárolja 1.000.000,-Ft vételárért a Startmunka-program keretén belül a 
mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztési projekt 
megvalósításához.  
 
A vételárat az önkormányzat a Startmunka-program és közfoglalkoztatásra 
tervezett saját erő bér és járulékai terhére biztosítja. 
 
A végleges adásvételi szerződés megkötésére a jogi helyzet tisztázása után 
kerülhet sor. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a jogi helyzet tisztázás után az adásvételi 
szerződést kösse meg és intézkedjen az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésről.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R  O Z A T 
69/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galuska Józsefné 
okleveles könyvvizsgáló, az önkormányzatnál fennálló könyvvizsgálói feladatok 
ellátására vonatkozó megbízását 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 
A könyvvizsgálói díjat havi nettó 30.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Megbízza a jegyzőt a megbízási szerződés meghosszabbításával. 
 
Határidő: 2012. május 30. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
 

H A T Á R  O Z A T 
70/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ösvény Esélynövelő 
Alapítvány bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló döntésből – 
személyes érintettsége miatt –  nem zárja ki Bere Károly polgármestert. 

 
 
 
 
 



H A T Á R O Z A T  
71/2012. (IV. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ösvény Esélynövelő 
Alapítvány részére a 139/2008. (IV. 29.)Kt. számú határozattal bérbe adott 
Füzesgyarmat, Klapka utca 33. szám alatti – volt sárszigeti iskolatelep – 
ingatlanának bérleti szerződését, a bérleti díj 10 %-os emelésével, határozatlan 
időre, 6 hónapos felmondási idő megállapításával, meghosszabbítja.  
 
A bérleti szerződés egyéb tartalma változatlanul érvényben marad. 
 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a fentiek szerint módosítsa 
a bérleti szerződést. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Ibrányi Éva alpolgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
72/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmaton 
2008. április 28-án kelt és a füzesgyarmati 2/4 hrsz-ú, természetben 
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1/1 sz. alatt lévő 1904 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület művelési ágú, belterületi ingatlanra kötött adásvételi 
szerződés 8. pontja alapján érvényesíti a visszavásárlási jogát és kéri az 
ingatlan-nyilvántartásban Füzesgyarmat Város Önkormányzata javára a 
tulajdonjog bejegyzését.  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a vevő az építési 
kötelezettségét 2012. április 28-ig nem teljesítette, kötelezettségét jogerős 
használatbavételi engedéllyel nem igazolta. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, és 
a tulajdonjog eredeti állapotba történő visszaállításához szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Amennyiben a vevők kérik a beépítési kötelezettség teljesítésére szolgáló 
határidő- és a visszavásárlási jog, valamint a biztosítására szolgáló 
elidegenítési tilalom meghosszabbítását, a Képviselő-testület felhatalmazást 
ad a polgármesternek, hogy az erre vonatkozó megállapodást 4 évre, 2016. 
április 28-ig tartó határidővel kösse meg. 
 



Határidő: 2012. április 28, illetve értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
73/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr.Szabó Andrea  
kérelmére, a füzesgyarmati 1015 hrsz-ú, 2001 m2 területű, az ingatlan-
nyilvántartásban beépítetlen területként felvett, természetben Füzesgyarmat, Bajcsy 
Zs. utca 7. szám alatti ingatlanra –  az önkormányzattal kötött adásvételi szerződés 
megkötésekor vállalt – beépítési kötelezettség teljesítésének határidejét 2016. 
február 18-ig meghosszabbítja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt értesítse a képviselő-testület 
döntéséről és intézkedjen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. május 11. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
74/2012. (IV. 26.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Lászlóné 1107 
Budapest, Bihari u. 3/B. II. 10. sz. alatti lakos tulajdonába lévő, füzesgyarmati 
1236 hrsz-ú, Nagyváradi utcai 43. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adását 
elfogadja. 
 
A telekingatlant a forgalomképes ingatlanokhoz sorolja a vagyonkataszterbe. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az adományozóval az ingyenes tulajdonba adásról 
szóló ajándékozási szerződést kösse meg és intézkedjen a birtokba adásról.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. május 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Május 31-ei nyílt ülés 
 

H A T Á R O Z A T  
75/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 31-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  
 

1./ A „Klaszter a Környezettudatos Fejlődéséért” Kft. tájékoztatója a 
füzesgyarmati biogáz-üzem létesítéséről 

 Előadó: Komjáthy Miklós ügyvezető 
 
2./   Szennyvízberuházás előrehaladásáról és pénzügyi teljesítéséről tájékoztató 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Bacsa Pál FIDIC mérnök, Csák  István 

műszaki csoportvezető,  Csák Zsolt városmenedzser 
 

3./ Kastélypark fürdő fejlesztésére pályázat beadásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Joó Szabolcs pályázatíró 
 

4./ Napelem-park létesítésére pályázatról döntés a Csák-tanyai önkormányzati 
területen 

 Előadó: Bere Károly polgármester, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet 
részéről: Szarvas Béla  

 

5./   Beszámoló a köztemető 2011. évi működéséről 
 Előadó: „Kegyelet” Temetkezési Vállalkozás - Kovács György vállalkozó 
 - Döntés a temető további működtetési formájáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

6./   Beszámoló a Városétkeztetés 2011. évi működéséről 
        Előadó: Furkó Sándor üzemeltető  
 - Döntés a Napközi Konyha további működtetési formájáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./  A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

8./  A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói 
állására kiírt pályázat elbírálásához szakértő kiválasztásáról döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

9./  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 
értékelése, valamint a füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a 
munkájukról. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó Lászlóné 

tagintézmény-vezető 



 
10./ Széchenyi utca 1/1. sz. alatti telek visszavásárlásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
11./ Bejelentések 
 1. Kerékpárút építéséhez támogatási szerződés módosításáról döntés 
     Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 
 2. Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről döntés 
     Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 3. Lévai Péter Vörösmarty utca 7. szám alatti ingatlan felajánlásról döntés 
     Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

4. Kalivoda Ilona Füzesgyarmat, Lenkei utca 1. sz. alatti lakos ingatlan-
felajánlása 

   Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
     
 

H A T Á R O Z A T  
76/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzes-Biogáz 
Bioenergia Termelő, Hasznosító és Szolgáltató Kft. (B.A.) kérelmére nyilatkozik, 
hogy a 0746/8 hrsz-ú, Macskási Major melletti telken felépítendő 1,0 MWh 
villamos teljesítményű biogáz üzem megvalósulását támogatja. 
 
A fejlesztés összhangban van a helyi rendezési terv és az önkormányzat hosszú 
távú fejlesztési- és stratégiai elképzeléseivel, terveivel. 
 
Megbízza Bere Károly polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
77/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Kastélypark fürdőre vonatkozó és a 
határozat mellékletét képező fejlesztési koncepciót, melynek beruházási 
költsége 400.000.000,-Ft + áfa, elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
fedett úszómedence épületénél tervezzenek wellness szolgáltatásra 
alkalmas helyiségeket is.  
 



2. Megbízza a Kastélypark Fürdő Kft. ügyvezetőjét, Kovács Mártont, hogy 
a fejlesztési koncepció megvalósításához szükséges előzetes feladatokat 
 
- tervek elkészíttetése, 

- pályázat elkészítése és benyújtása,  

 végezze el. 

3. A fejlesztéshez kapcsoló tervek készítéséhez a tervezőt, a pályázat 
elkészítéséhez és benyújtásához a projectcéget válassza ki és kösse meg a 
megbízási szerződést.  
 
4. A tervek készítésének költségét (mely nem lehet több bruttó 8 millió Ft-
nál) a kft. a 2012. évi saját bevételeinek terhére viseli.  
 
5. Amennyiben a saját bevétel erre nem nyújt fedezetet, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből, a 
fejlesztési tartalékból tagi kölcsönt biztosítson úgy, hogy a visszafizetés év 
végéig megtörténjen. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős:  Bere Károly polgármester, Kovács Márton ügyvezető 

 
H A T Á R O Z A T  
78/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata részt kíván venni a „Megújuló 
energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, 
valamint biometán termelés” (Kódszám: KEOP-2012-4.4.0) című 
pályázati konstrukción a „Napenergia alapú villamos energia termelés 
Füzesgyarmaton” projektötlettel.   
 
A projekt előkészítésére, a pályázat megírására, kidolgozására 2.540.000,-
Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének fejlesztési 
tartalékából. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
79/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kegyelet” 
Temetkezési Vállalkozás 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 



H A T Á R O Z A T  
80/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető további 
üzemeltetésére 5 éves közszolgáltatási szerződést köt, 2013. január 1-től. 
 
Az üzemeltetőt az önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata alapján választja 
ki. 
 
Az árajánlatkérést úgy kell kidolgozni, hogy az legyen a nyertes, aki az eddigi 
szolgáltatási színvonal fenntartása mellett törekszik arra, hogy a lakosság terhei ne 
emelkedjenek. Aki a legtöbb karbantartási és felújítási költséget vállalja és a 
legkevesebb önkormányzati hozzájárulás kéri. 
 
Megbízza a polgármestert és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnökét, 
hogy a szükséges intézkedést tegye meg és az eredményről a képviselő-testületet a 
2012. szeptemberi testületi ülésen tájékoztassa.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester, Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság elnöke 
 
H A T Á R O Z A T  
81/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Városétkeztetés” Furkó Sándor vállalkozó beszámolóját a napközi konyha 
2011. évi működéséről elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
82/2012. (V. 31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Napközi Konyha további 
üzemeltetésére egyéves szerződést kíván kötni, 2013. január1-től. 
 
A 2012. évben az üzemeltetés versenyeztetésére az önkormányzat hatályos 
Beszerzési Szabályzatát alkalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a szolgáltató 
kiválasztásáról a döntést a képviselő-testület hozza meg. 
 
Az árajánlatkérést úgy kell kidolgozni, hogy az legyen a nyertes, aki az 
eddigi szolgáltatási színvonal fenntartása mellett törekszik arra, hogy a 



gyermekétkeztetés árai minimálisan, csak szükségszerűen emelkedjenek és 
a legkevesebb önkormányzati hozzájárulást kéri.  
 
Megbízza a polgármestert és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságot, 
hogy a szükséges intézkedést tegye meg úgy, hogy a döntéshozatal a 
képviselő-testületet 2012. szeptemberi testületi ülésen megtörténhessen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
83/2012. (V.31.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói állására benyújtott 
pályázat véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, a közalkalmazottak 
és Köztisztviselő Szakszervezetének Helyi Alapszervezete képviselője 
Vízer Istvánné, a Magyar Népművelők Egyesülete, mint országos szervezet 
delegáltja Angyal László közművelődési szakértő, valamint az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnöke Várkonyiné Csáforda Éva 
részvételével. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szakmai bizottság munkájához a 
feltételeket biztosítsa. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 
 

H A T Á R  O Z A T  
84/2012. (V.31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szennyvízberuházás előrehaladásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 
 
 
 



H A T Á R  O Z A T  
85/2012. (V.31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló 
szakterületi beszámolókat és az átfogó értékelést elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi 
kivonatot és az előterjesztés anyagát, mellékleteivel együtt, küldje meg a 
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R  O Z A T  
86/2012. (V.31.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény füzesgyarmati 
telephelyének beszámolóját – a 2011-2012. évben végzett 
szakfeladatonkénti munkáról –  elfogadta. 

 
H A T Á R O Z A T  
87/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a füzesgyarmati 
2/4 hrsz-ú, természetben Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1/1 sz. alatti ingatlan 
visszavásárlási jogának érvényesítése miatt adódó 4.000.000,-Ft, azaz 
Négymillió forint vételár visszafizetési kötelezettségét az orvosi ügyelet 
kiegészítésére tervezett és megtakarított 3.000.000,- Ft átcsoportosításából 
és 1.000.000 Ft-ot a fejlesztési tartalékból teljesít. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a 4.000.000,-Ft-ot, azaz Négymillió 
forintot Sándor Gyula, Papp Tibor és Kovács Zsolt részére tulajdoni 
hányaduknak megfelelő arányban az általuk megadott bankszámlára 2012. 
június 4-ig utalja át és intézkedjen a tulajdonjog bejegyzéséről az 
önkormányzat javára. 
 
Határidő: 2012. június 4. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 



H A T Á R O Z A T  
88/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő Testülete az Új Széchenyi 
Terv Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretén belül 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú felhívásra beadott és megnyert 
„Komplex Kerékpárforgalmi hálózat építése Füzesgyarmaton” című 
pályázatának támogatási szerződés módosításában a 297.688,-Ft-tal 
megnövelt, tehát összesen 19.430.032,-Ft önerő összegét biztosítja a 2012. 
évi költségvetésében. 
 
Az ügyben hozott képviselő-testület 166/2011. (VI.16.)Kt. számú 
határozata egyebekben változatlan feltétellel érvényben marad. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
89/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  

 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80.000.000,- Ft 
összegű folyószámla-hitelkeretének megújítása mellett dönt; átmeneti 
likviditási problémák kezelésére. 
 
2./ A hitelkeret lejárata: 2012. december 21. 
 
3./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit 
a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank 
Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) - 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít.  
 

4./ Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, 
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló 
támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP 
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel 
szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
 



5./ Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján, a jelen 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében 
a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse. 
 
6./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak 
visszafizetésére. 
 
7./ Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek 
szerinti szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazását. 
 
Határidő:  2012.  augusztus 18. 
Felelős:   Bere Károly polgármester  
 
H A T Á R O Z A T  
90/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  
 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete rulírozó 
munkabérhitel felvétele mellett dönt.  
A rulírozó hitelkeret biztosításával az Önkormányzatnak lehetősége nyílik – 
a személyi juttatások finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe 
venni. 
 
2./ Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: 25.000.000,- Ft. 
 
3./ A rulírozó munkabérhitel lejárata: 2012. december 21. 
 
4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit 
a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank 
Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) - 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít.  
 
5./ Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, 
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló 
támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP 
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 



engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel 
szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
 
6./ Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés 
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi 
adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget 
az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse. 
 
7./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak 
visszafizetésére. 
 
8./ Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek 
szerinti szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazását. 
 
Határidő: 2012.  június 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester  
 

 
H A T Á R O Z A T  
91/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lévai Péter 
Füzesgyarmat, Vörösmarty utca 7. szám alatti lakos által, az önkormányzat 
részére a kérelemben meghatározott, füzesgyarmati, 45 hrsz-ú, lakóház, 
udvar művelési ágú, 562 m2 nagyságú, természetben Füzesgyarmat, 
Vörösmarty utca 7. szám alatti ingatlan felajánlását elfogadja.  
 
Az önkormányzat a tulajdonjog átruházása ellenértékeként vállalja, hogy 
maximum az ingatlan forgalmi értékéig az épületen oly mértékű felújítást 
végez, hogy az lakható legyen amíg Lévai Péter nem kéri a helyi szociális 
otthonba történő elhelyezését.  
 
Az önkormányzat javára az ingatlan birtokba adására akkor kerül sor, 
amikor Lévai Péter szociális otthoni elhelyezése véglegesen megtörténik. 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a feltételhez kötött átruházási szerződést 
kösse meg. 

Határidő: 2012. június 30. 



Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
92/2012. (V. 31.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalivoda Ilona 
Anna 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. szám alatti lakos által az 
önkormányzat részére, bontási kötelezettséggel terhelt  füzesgyarmati, 2672 
hrsz-ú, lakóház, udvar művelési ágú, 970 m2 nagyságú, természetben 
Füzesgyarmat, Lenkei utca 1. szám alatti ingatlan felajánlását elfogadja, 
amennyiben a Dévaványai Gyámhivatal az átruházáshoz hozzájárul.  
 

Megbízza a polgármestert, hogy a feltételhez kötött átruházási szerződést 
írja alá.  

Határidő: 2012. június 30., illetve értelem szerint  

Felelős: Bere Károly polgármester 

 
Zárt ülés 
 
 

Június 21-ei nyílt ülés 
 

H A T Á R O Z A T  
97/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 21-
ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 

1./ A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. – mint önkormányzat által létrehozott 
gazdasági társaság –  ügyvezetőjének beszámolója 

 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó kft. ügyvezetője 
 
2./ A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 

közalapítvány beszámolója a működéséről  
 Előadó: Gorgyánné Nagy Annamária a kuratórium titkára 
 
3./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
4./   A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. 

(VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítása és tájékoztató az eddigi 
támogatásokról 



 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
5./  Eredményesen szereplő füzesgyarmati lakosok elismeréséről szóló rendelet 

megalkotása  
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
6./   Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./   Füzesgyarmat város rendezési tervének módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
8./  A szennyvízcsatorna-hálózat beruházáshoz EU-önerő alap 

megelőlegezésére hitel felvételéről döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
9./  A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények 

intézmény-vezetői állásra kiírt pályázat elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
10./ Bejelentések 
 - játszótér építésről döntés 
 - Lovas Barátok Egyesületének kérelme kezességvállaláshoz 
 

 
H A T Á R O Z A T  
98/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Ipari Park Kft. ügyvezetőjének beszámolóját –  a 2011. évi működésről –
elfogadta. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
99/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány 2011. év II. 
félévi és 2012. év első félévi működéséről szóló beszámolóját elfogadta.  

 
 
 
 



H A T Á R O Z A T  
100/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2012. (IV. 
26.) Kt.számú határozat végrehajtási határidejét – Kóti Lászlónéval kötendő 
ingyenes tulajdonba adásról szóló ajándékozási szerződés megkötésének 
időpontját –  2012. augusztus 31-ére módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
101/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést, az elfogadott módosítással együtt, elfogadja. 

 
H A T Á R O Z A T  
102/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, 
Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság módosító javaslatát – az 
Eredményességi juttatásról szóló rendelet-tervezet módosítására, mely 
szerint a felkészítő tanárokat is díjazza a képviselő-testület –  nem fogadta 
el.  

 
H A T Á R O Z A T  
103/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eredményességi 
juttatásról szóló rendelet-tervezet  6. § (5) bekezdését az előterjesztéshez 
képest az alábbiak szerint módosítja:  
„Az eredményességi juttatást – a képviselő-testület munkatervében 
meghatározott időpontban –  ünnepélyes keretek között, a polgármester 
adja át.  
 
Az előterjesztett rendelet-tervezetben szereplő záró rendelkezések (3) 
bekezdését törli. 
 
 
 
 



H A T Á R O Z A T  
104/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 9. § (1) bekezdés alapján az 
önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § 
(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012. – 2016. évekre: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait 
a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza 
meg. 
 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok 
hatékony és eredményes ellátása. 
 
A hasznosítás formái: 
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
2. Használatba adása, bérbeadása 
3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 
 
1. A vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 
14/2004. (VI. 29.) Önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű 
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az 
önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 
gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 



fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, 
másodlagosan a folyószámlahitelt kell csökkenteni. 
 
2. Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb 
ideig legyen kihasználatlan állapotban.  
 
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan 
átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
dd) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban 
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló 
vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális 
kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak 
értékesítésére. 
 
e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése 
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás 
aktualizálására. 
 
f) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a 
munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület 
biztosításával.  
 
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012-2021. évekre: 
 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv 
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 
 
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak 
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos 
üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az 
önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre 
évekre lebontott tervet kell készíteni. 



 
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés 
mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést 
eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az 
értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
 
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a 
vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási szerv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 1./ - 2./ azonnal, illetve folyamatos  

 
 

H A T Á R O Z A T  
105/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat város Önkormányzat Képviselőtestülete a füzesgyarmati 403, 
404, 406-412, 399-401/2 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanokra 
vonatkozóan a benyújtott igények alapján, és a  0416/46, 0416/48, 0416/49, 
0416/70, 0416/71 hrszú ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzat által 
elhatározott ipari terület kialakítása céljából a rendezési terv és 
hozzátartozó szabályozási terv módosítását határozza el településrendezési 
szerződés alapján. 
 
Egyidejűleg a 209/2011. (IX.8.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival 
kössön településrendezési szerződést és bízzon meg szakembert a feladat 
ellátásával. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
106/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank 
Nyrt-től legfeljebb 100.000.000,- Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt 
vesz fel, a Belügyminisztérium „EU Önerő Alapjából” BMÖNAL-167-



1157552-04 számú támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem 
térítendő támogatás megelőlegezése céljából.  

A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 1 éves futamidőre kéri 
rendelkezésre tartani.  

A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal 
történik. A hitel végső lejárata: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év. 
A kamat megfizetése negyedévente történik.  

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

A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat 
költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja továbbá a 
Belügyminisztériummal BMÖNAL-167-1157552-04 számon 2011. 
december 7-én megkötött támogatási szerződés szerint elnyert összesen 
165.061.681,-Ft vissza nem térítendő támogatás bankra történő 
engedményezését.  

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

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

 
 

H A T Á R O Z A T  
107/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények intézmény-vezetői 
állására beérkezett pályázatot nyílt szavazással bírálja el, a titkos szavazásra 
tett javaslatot nem fogadta el. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
108/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lévainé Homoki Évát a 
Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatójának 
megbízza. 
A megbízás határozott időre, 2012. július 1-től  2017. június 30-ig terjedő időre 
szól.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
109/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Lévainé Homoki 
Éva, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatójának alapbérét 2012. július 1-től, a Kjt. szerinti G. fizetési 
osztály, 9. fizetési fokozatának megfelelően 169.230,-Ft-ban, vezetői 
pótlékát 300 %-ban, azaz 60.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
110/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Égáz – Dégáz 
Földgázelosztó Zrt. által kiírt „Együtt a környezetünkért!” 2012., 
bölcsődék, óvodák, általános iskolák részére bölcsődei játékok telepítéséhez 
pályázat alapján, a bölcsőde udvarán építendő játszótér megvalósításához 
szükséges önerő összegét – 140.280.-Ft-ot – a 2012. évi költségvetésben a 
fejlesztési tartalékból biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő:  2012. június 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
111/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Barátok 
Egyesülete (képviseli: Gergely Sándor egyesület elnöke) részére, az 
egyesület által – az MVH-hoz benyújtott támogatási kérelem alapján – 
30.452.599.-Ft-ot megnyert és Lovas Centrum kialakítása I. ütemének 
kivitelezéséhez a támogatás összegének megelőlegezésére a Szeghalom és 
Vidéke Takarékszövetkezet Füzesgyarmati Kirendeltségétől, ugyanezen 
összeg erejéig  felvételre kerülő hitelhez, készfizető kezességet vállal.  
 



A kötelezettség biztosítására az önkormányzat 30.452.599.-Ft jelzálogjogot 
és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a 
támogatott füzesgyarmati 0414/35 hrsz-ú ingatlanára a kölcsönszerződés 
lejárata napjáig.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
112/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmét a 2012-2013. évi óvodai és 
iskolai csoportszámokra, osztálylétszámokra vonatkozóan elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 
 

2012. szeptembert 20-ai nyílt ülés 
 
 
H A T Á R O Z A T  

113/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 
20-ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

2./ A  2012. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási 
kérelmek alapján 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

3./ Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről 



Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./  Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának 

kiválasztási lehetőségeiről elvi állásfoglalás 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
5./ A közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi 

állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására, 2013. január 1-
től 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./ Előterjesztés a Kastélypark fürdő fejlesztési elképzeléseiről 
 Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 
 
8./ Jegyzői állásra pályázat kiírása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 

9./   Bejelentések 
 I . - Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés 

módosításra 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 II.  - BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Vízer Istvánné szociális csoportvezető 
 III.  - BMX pálya létesítéséhez földterület igénylése  
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
      IV. - Motoros pálya kialakítására földterület igénylése 
 Előadó:Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
  

H A T Á R O Z A T  

114/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
 határozatokról szóló jelentést – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadta. 



 H A T Á R O Z A T  
115/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012. I. 
 félévi gazdálkodásról szóló beszámolót. 
 
 Felhívja a figyelmet a módosított előirányzatok éves szinten történő 
 betartására és a továbbiakban is a szabályszerű gazdálkodás folytatására. 
  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bere Károly polgármester 
    önkormányzati intézmények vezetői 

 
H A T Á R O Z A T  

116/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a karcagi és bucsai 
önkormányzattal, valamint a Békés Manifest Kht-vel és a Bihari 
Hulladékgazdálkodási Társulással a hulladékszállítás jövőbeni közös 
működtetésére vonatkozóan.  
 
A tárgyalás eredményéről a képviselő-testületet a következő ülésen 
tájékoztassa.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 30.  
 
H A T Á R O Z A T  

117/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere 
Károly polgármestert, hogy városgazdálkodási kft. létrehozására és 
feladatainak meghatározására készíttessen a következő testületi ülésre 
döntéshozatalra alkalmas előterjesztést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 



H A T Á R O Z A T  
118/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 
felhívást fogadta el a munkahelyteremtő beruházásokra:  
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 
MUNKAHELYTEREMT Ő BERUHÁZÁSOKRA 

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 munkahelyteremtő beruházások támogatására 
Füzesgyarmaton 

 
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 üzlete 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,  
         - 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 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,  



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 2012. október 30-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 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 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.  

 
 Felelős: Bere Károly polgármester 
 Határidő: pályázat megjelentetésére 2012. szeptember 24. 
  
 

H A T Á R O Z A T  

119/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
Fürdő Kft. fejlesztési elképzelését, a pályázat beadását elfogadja az 
előterjesztett tervekkel, nettó 500.000.000,-Ft beruházási összeggel.  
 
A 77/2012. (V.31.)Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy a 
Kastélypark Fürdő Kft. pályázat útján megvalósítandó fejlesztési 
koncepciójának beruházási költsége 500.000.000,-Ft + ÁFA-ra változik.  
A 77/2012. (V. 31.)Kt. számú határozat egyebekben változatlanul 
érvényben marad. 
 
Megbízza a Kovács Mártont, a Kastélypark Kft. ügyvezetőjét a pályázat 
benyújtásával.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: pályázat beadása 2012. október 1. 

 
 

H A T Á R O Z A T  

120/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzői 
álláshely betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:  
 



Pályázati felhívás 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a.), b.) 
pontjában, valamint (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet 
jegyzői álláshely betöltésére. 

 
A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 
hónap próbaidő kikötésével.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatala 5525 
Füzesgyarmat Szabadság tér 1.  
 
Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hivatal vezetése, munkájának 
megszervezése, a polgármester és a Képviselő-testület feladatai ellátásának 
segítése a jegyző feladat- és hatásköreiről szóló jogszabályok szerint.  
 
A munkakör betöltésének időpontja:  2013. január 01.  
 
Illetmény és juttatás: A Közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény  alapján. 
Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, jogi 
vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,  
- legalább ötévi közigazgatási gyakorlat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 
Elvárt kompetenciák: 

- kiváló szintű tárgyalóképesség, 
- társalgási szintű angol nyelvtudás, 
- empátia, 
- önálló munkavégzési képesség, 
- precizitás, 
- terhelhetőség. 

 



Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
- állam- és jogtudományi doktori képesítés, 
- az elmúlt öt évben önkormányzatnál szerzett szakmai, vezetői gyakorlat. 
 
A pályázathoz mellékelni kell:  

- részletes szakmai önéletrajzot a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény  45. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalommal, 
- a végzettséget, képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,  
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai gyakorlatról igazolást, 
- a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési 
elképzeléseket, 
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a képviselő-testület tagjai 
megismerhetik,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében 
kéri tárgyalni,  
- nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja,  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.  
 
Pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv (szolgáltató központ) által történő 
közzétételtől számított 30 nap.  
 
Pályázati kiírás további közzétételének helye:  
- www.fuzesgyarmat.hu 
- Kábel Tv Füzesgyarmat  
 
A pályázat elbírálása: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt.  
 
A pályázat benyújtásának módja:   
- személyesen Bere Károly polgármester részére   
- postai úton: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Bere Károly 
polgármester,  
5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 
Borítékra kérjük ráírni: „JEGYZŐI PÁLYÁZAT”  
 
Pályázattal kapcsolatos további információ: Bere Károly polgármester T: 
66/490-922 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben 
szükséges intézkedéseket.  



A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Bere Károly  polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  

121/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pro-Team 

Rehabilitációs Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítására vonatkozó 
kérelmét levette a napirendről. 
 
H A T Á R O Z A T  

122/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló, 2006. évben módosított, 
11/2002. (XII. 10.)önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő jár 
el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójában a települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-
Ft-ban határozza meg. 
 



Határidő: 2012. szeptember 21., illetve folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
123/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadja és megbízza a jegyzőt, hogy a 
bizottság javaslatának figyelembevételével, a következő képviselő-testületi 
ülésre terjesszen elő rendeletmódosítást a felsőoktatási tanulmányokat 
folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Botlik Tiborné jegyző, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális 

és Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
H A T Á R O Z A T  
124/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Garai téri 
anyaggödör területéből BMX pálya kialakításához 10 évre bérbe ad, évi 
10,-Ft bérleti díjért a Kerékpárosok Egyesülete Gyula, Füzesgyarmati 
Szakosztályának.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, melyben a 
felek a felelősségi szabályokat rögzítsék. 
 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2012. november 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
H A T Á R O Z A T  
125/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a füzesgyarmati 
0140/2. hrsz-ú, kivett vízállás (természetben sással, náddal benőtt 
anyaggödör) művelési ágú területét, valamint a mellette lévő 0133/6 hrsz-ú 
legelő és erdő művelési ágú 2 ha 5028 m2 (23,99 AK értékű) nagyságú 



területből 2897 m2 területet évi 10,-Ft bérleti díjért, 10 évre, a motoros 
egyesületnek bérbe ad, motoros pálya kialakítására. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az egyesülettel – a bíróságnál történt 
bejegyzés után – kösse meg a bérleti szerződést, melyben a felek a 
felelősségi szabályokat rögzítsék. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

2012. október 30-ai nyílt ülés 
 
H A T Á R O Z A T  

126/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 
30-ai nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

1./  A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás-tervezet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
2./   Energetikai pályázatról döntés 
 Előadó: Szöllősi Sándor Sárinvest Kft., Csák Zsolt városmenedzser 

 
3./   A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról  

szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző  
 
4./ Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
5./ A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további 

működtetéséről döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ A városgazdálkodási kft. létrehozásáról döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
7./  Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 



 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
8./   Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről 

döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda 

vezetője 
 
9./  Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok 

önkormányzatok részére tervezett átadásáról és a társulás 2013. január 1. 
utáni további működtetésben ellátandó feladatokról szándéknyilatkozat 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
10./ Bejelentések 
 
 I.  – Nagy Endre Fgy. Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme  
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 II  – Szöllősi Sándorné Fgy. Béke u. 4. sz. alatti lakos telekfelajánlása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 III.  – HURO vasút pályázathoz saját erő biztosításához döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 IV. – Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 

H A T Á R O Z A T  
127/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal 
kialakításával kapcsolatosan előterjesztett megállapodás-tervezetet 
elfogadja. 
 
Kapcsolattartónak Fehér László aljegyzőt jelöli ki. 
 
Felhatalmazza Bere Károly polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

 

 

 

 

 



H A T Á R O Z A T  
128/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
5.5.0/D, „Épületenergetikai Fejlesztések Megújuló Energiaforrás 
Hasznosítással Kombinálva” pályázati kiírásra, „Füzesgyarmat 
Polgármesteri Hivatal épületének energia hatékonyság javítása” címen. 
 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  40.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege, 85%: 34.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 15%: 6.000.000.-Ft. 
 
A szükséges önerőt a Füzesgyarmat Város Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve elismeri és betartja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester   
 
 
H A T Á R O Z A T  
129/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
5.5.0/B, „Épületenergetikai Fejlesztések Megújuló Energiaforrás 
Hasznosítással” pályázati kiírásra. „Füzesgyarmat Központi iskola energia 
hatékonyság javítása” címen. 

Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  80.000.000.-Ft. 

Igényelt támogatás összege, 85%: 68.000.000.-Ft. 

Szükséges önerő, 15%:   12.000.000.-Ft. 

A szükséges önerőt a Füzesgyarmat város Önkormányzat a 2013-as évi 
költségvetésben biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 



H A T Á R O Z A T  

130/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be, a  Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-2012-
4.1.0/B, „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
pályázati kiírásra. „Termálvizes melegvíz közmű létrehozása” címen. 
 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  400.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege, 85%: 255.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 15%: 60.000.000.-Ft. 
 
A szükséges önerőt üzemeltetési koncessziós díjból biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására 
vonatkozó szabályokat magára nézve elismeri és betartja.  
   
Megbízza Bere Károly polgármestert, hogy a feltételes közbeszerzési 
eljárás megindításáról intézkedjen.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

H A T Á R O Z A T  
131/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületet a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének alapító okirat 
módosítását határozza el 2013. január 1-től a törvényi változások és az 
ebből adódó átszervezés miatt.  
Megváltozik az intézmény feladata: 

- Ki kell venni az általános iskolai és alapfokú művészeti oktatást, az 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot. 

A jogállás meghatározásánál kikerül a közös igazgatás. 
Az intézményegységek közül ki kell venni: 

- Általános iskola 
- Alapfokú Művészetoktatási Egység, 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

 
Törölni kell minden iskolai oktatáshoz kapcsolódó előírást, vagyont, 
telephelyet. 



Az általános iskolai oktató nevelőmunkát végző közalkalmazottak 
változatlan feltételű továbbfoglalkoztatásáról a törvényi előírások szerint 
kell intézkedni. 
Az intézményi vagyon működtetési feladatait a városgazdálkodási kft. 
részére adja át a közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan 
feltételű továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett 
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. § (8) 
bekezdésében foglaltak az irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi 
előírásoknak megfelelő foglalkoztatotti létszámot meg kell határozni.  
 
Az intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8. sz. 
Telephely: 5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 
Az intézmény nevét: „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat” névre 
változtatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a következő novemberi testületi ülésre a 
határozatban foglaltak szerinti az alapító okirat módosítását terjessze elő. 
Tegyen javaslatot az intézményvezető megbízására. 
Határidő: 2012. november 30.  
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O Z A T  
132/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete városgazdálkodás 
és intézmények üzemeltetése a városgazdálkodás feladatainak ellátására 
2013. január 1-jei hatállyal, egyszemélyes gazdasági társaságot hoz létre  – 
500.000,-Ft törzstőkével, mely teljes egészében pénzbetét  –  
 

Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési  
(ÖVI) Kft. elnevezéssel. 

 
Székhelyéül a Füzesgyarmat, Szabadság tér l. számú ingatlant jelöli ki.  
Feladatát és telephelyeit az alapító okirat szerint határozza meg. 
A feladatot az önkormányzat intézményeitől: polgármesteri hivatal és a 
KLAPI-tól veszi át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel. Az érintett 1 fő köztisztviselő és 18 fő közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Ktv. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (8) 
bekezdésében foglaltak az irányadók. 
 
A vagyon a Kft. részére ingyenesen, ellenérték nélkül kerül átengedésre. 



Intézkedni kell az átadandó vagyon leltározásáról és az átadás-átvétel 
lebonyolítására felelős személyt kell kijelölni.  
 
A Kft. a működtetésre vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható 
gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével 
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik 
felelősséggel.  
  
A Kft. évente köteles üzleti és beruházási  tervet készíteni.  
Az üzleti/beruházási terv tartalmazza, hogy az adott üzleti évre 
vonatkoztatva a milyen ráfordításokat és bevételeket tervez a 
vagyonkezelésbe vett eszközök használatával, hasznosításával, és ehhez 
milyen önkormányzati általános támogatást igényel.  
Az üzleti tervet tárgyév február 15-ig köteles a Kft. elkészíteni. 
 
Az adott évi gazdálkodására vonatkozóan a gazdasági társaság üzleti 
jelentést köteles készíteni. 
Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell az átvett eszközökre elszámolt 
működési, karbantartási, beruházási és egyéb rendkívüli költségeket 
(ideértve az esetleges havaria eseményeket), a vagyon hasznosításából 
realizált bevételeket.  
Ha a tevékenységét az átvett és a későbbiekben beszerzett sajáteszközökkel 
együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, 
közvetlen költségeit és ráfordításait jellemzően a két vagyoncsoport 
nyilvántartási értékének az arányában (vagy egyéb ésszerű az 
önkormányzat által elfogadott arányosításnak megfelelően) köteles 
elkülöníteni. 
Az üzleti jelentés része, hogy a bázisévre vonatkozó tényadatok mennyiben 
felelnek meg, illetve mennyiben térnek el az üzleti/beruházási tervben 
foglalt prognózistól.  
Az üzleti jelentést a gazdasági társaság minden év május 31. napjáig köteles 
az önkormányzat részére megküldeni. 
 
Ha a vagyonkezelő kft. a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon, vagy azokhoz 
kapcsolódóan  beruházásokat kíván megvalósítani úgy a beruházás 
megkezdése előtt köteles az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását 
beszerezni. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy készíttesse el és jóváhagyás céljából a következő 
testületi ülésen terjessze elő a kft. alapító okiratának tervezetét az előírt 
mellékleteivel együtt és a vagyonátadásról szóló vagyonkezelési és 
közszolgáltatási szerződést.  



 
Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői igazgatói tisztség betöltésére a 
következő testületi ülésen tegyen javaslatot. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O Z A T  
133/2012. (X.30.)Kt.hat.:  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 1-
jei hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjának helyébe az alábbi 
szövegezés kerül: 
 
8./ Alaptevékenysége: 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségei társulások igazgatási tevékenysége 
a./ A képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos 
döntések előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása. 
 b./ A képviselőtestületi döntések végrehajtása. 
c./ A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási 
feladatok  ellátása. 
Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és 
gyámhivatal – Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 
d./ A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, tagozódását, 
azok főbb feladatait, az irodavezetők és csoportvezetők jogállását, valamint 
a hivatal működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény, mint önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és 
gazdasági feladatait. 
Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 



841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 
 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
- közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 
 

H A T Á R O ZA T  
134/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbi 6. számú melléklettel egészíti ki és az 5. számú 
mellékletének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá, 2012. november 
1-jei hatállyal. 

 
6. számú melléklet 

 



A Polgármesteri Hivatal által ellátott tevékenységek szakfeladat-számai és 
azok megnevezése 

 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségei társulások igazgatási 
tevékenysége 

Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
 
 

5. számú melléklet 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök 
 

- gépi könyvelő 
- ÁFA ügyintéző 



- adóügyekkel foglalkozó ügyintéző 
 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
H A T Á R O ZA T  
135/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy, „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, 
valamint Bors térségében” című projektet a Szeghalom Kistérség Többcélú 
Társulástól átveszi. 
 
 A képviselő-testület a pályázati támogatás felhasználási szabályait elismeri 
és betartja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy módosítási eljárásról intézkedjen. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O ZA T  
136/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy továbbra is együtt kíván működni a következő, társulásban 
ellátott feladatokban: 
 
- szociális alap- és szakosított ellátás, (intézményi keretek között) 
- központi orvosi ügyelet,  
- belsőellenőrzés, 
- területfejlesztés, 
- tourinform iroda működtetése 
 
A képviselő-testület felkéri Bere Károly polgármestert, hogy a 
szándéknyilatkozatot tartalmazó határozatot 2012. november 10-ig küldje 
meg a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére.  
 
Határidő: 2012. november 10. 



Felelős: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O ZA T  
137/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a GVOP 4.4.2. „Észak-Békés Megyei szélessávú informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” pályázat során felmerülő jogi ügyekkel 
kapcsolatos – Füzesgyarmat önkormányzatra arányosan eső – 434.744,-Ft 
költséget a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részére megtéríti, 
melyet az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a fejlesztési 
tartalékra elkülönített összegből biztosít. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról intézkedjen.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O ZA T  
138/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a 
Vida Imre képviselő úr módosító javaslatát Nagy Endre mozi átalakítására 
vonatkozó kérelmére tett határozati javaslatra vonatkozóan.  

 
H A T Á R O ZA T  
139/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Endre 
vállalkozó, mint a Főnix Mozi bérlője részére a mozi nagytermének 
átalakításához az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
 
1. Az épületen belül és a hozzá tartozó beépítetlen földterületen építészeti 
munkával járó átalakítás költségeit –  bérleti szerződés bármilyen okból 
történő megszűnése esetén – a bérlő nem kérheti vissza az 
önkormányzattól.  
 
2. Az önkormányzat a nyitva tartási időt korlátozza este 10 óráig az 
átalakítandó helyiségre vonatkozóan. 
 



3. A bérlő köteles beszerezni a szakhatósági engedélyeket és a környező 
lakók hozzájárulását a zenés rendezvény tartásához. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a határozat előírásai 
szerint módosítsa. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O ZA T  
140/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szöllősi Sándorné 
Füzesgyarmat, Béke utca 4. sz. alatti lakos, Füzesgyarmat, Petőfi utca 14. 
sz. alatti telek megvásárlására történő felajánlását nem fogadja el, nem 
vásárolja meg az ingatlant.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosát értesítse a 
képviselő-testület döntéséről.  
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O ZA T  
141/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által a „Magyarország-
Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében a HURO 
1001 pályázaton elnyert támogatáshoz szükséges – Füzesgyarmat 
önkormányzatra eső – 832.187,-Ft önerőt a 2013. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az önerő összegének a 2013. évi 
költségvetésben történő betervezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 



H A T Á R O ZA T  

142/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást 
tart 2012. november 15-én, 17 órakor a művelődési ház nagytermében. 
 
Napirend: A füzesgyarmati szennyvízberuházással kapcsolatos aktualitások 
és a csatornabekötéssel, valamint a kerékpárút építéssel kapcsolatban 
felmerült kérdések megvitatása. 
 

Zárt ülés  

 

November 29-ei nyílt ülés 
 
H A T Á R O Z A T  
145/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. november 
30-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./     Az óvoda, mint köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő   

további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala  
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
3./  Az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
 alapdokumentumainak jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
4./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosítása, előirányzat-módosítások alapján 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
5./     Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elkészítése 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 



7./   Előterjesztés a folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító 
 hitelügylet megkötéséhez 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
8./ Az építményadóról szóló többször módosított 14/2001. (XI. 29.)   

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
9./     Védőnői körzetek kialakításáról szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
10./    Beszámoló a Kastélypark Kft. költségvetésének várható megvalósulásáról 
  Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 
 
11./  Javaslat a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
 2013. évi szolgáltatási díjainak módosítására 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 
 
12./ Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának    

kiválasztási lehetőségeiről tájékoztató és a további intézkedésről döntés 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
13./  A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett projekt további 

működtetéséhez szükséges döntés meghozatala 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
14./    Jegyzői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
15./ Bejelentések 
1.) Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme, a mozi 
nagyterem átalakításával kapcsolatban hozott döntés megváltoztatására 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
2.) Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 28. sz. alatti lakos és testvérei  
földcserére vonatkozó kérelme 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
3.) A Kossuth utca 10. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének 
felmondása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
4. Lovas Barátok Egyesületének kérelme 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
5./ A regionális viziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről” szóló 
megállapodás elfogadása 



Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

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 
 

 
H A T Á R O Z A T  
147/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012 (X. 
30.) Kt. számú határozatában foglaltak végrehajtására elrendeli, hogy a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos 
Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben az intézményi 
vagyon átadásához és további működtetéséhez szükséges feladatokat ellátó 
10 fő közalkalmazott Kjt. 25/A. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az 
Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nél 2013. 
január 1-től történő változatlan feltételű továbbfoglalkoztatásához az 
intézményvezető a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Az intézményvezető gondoskodjon a feladat átadás-átvételhez ingó, 
ingatlan és eszközök leltározásáról és a 2012. december 31-ei állapot 
szerinti átadás-átvételről.  
 
Határidő: a dolgozók értesítésére: 2012. november 30., leltár és átadás-
átvételre vonatkozóan 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 

 
 

H A T Á R O Z A T  
148/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetés  I-III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 



Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a betervezett 
bevételek elérésére törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem 
lépheti túl a módosított előirányzat szabta keretet. 
 
Az egyes kiadásnemeken jelentkező előirányzat szükségleteket elsősorban 
az előre láthatóan felhasználásra nem kerülő előirányzatokból kell pótolni. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző, 
intézményvezetők 
 

 
H A T Á R O Z A T  
149/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. 
évi gazdálkodásra ható tényezőket tartalmazó koncepcióról szóló 
előterjesztést.  
 
A 2013. évi költségvetési tervezést és gazdálkodást illetően az alábbi 
jelentősebb célokat és feladatokat határozza meg:  
 

- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékosság 
mellett. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának 
fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit 
figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások 
minimalizálása mellett.  

 
- Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása. 

 
- A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében valamennyi költségvetési 

szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek 
megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások 
csökkentését. 

 
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok 
forrását és kiadását a 2013. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten 
kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi 
költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási 
feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és 
kiadásának a bemutatása is szükséges. 

 



- A közvetett támogatások körének és mértékének felülvizsgálata 
szükségessé válhat. 

 
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok saját 

bevételeinek maximalizálása, ezáltal az önkormányzati hozzájárulások 
csökkentésére való törekvés. 

 
-  A felvett hitelek tőke és kamattörlesztésének pontos teljesítése. 
 

- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő 
pályázatok esetében. 

 
- A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése. 

 
- Közterületeink karbantartására, örökzöld, cserje, fák és évelõ növények 

ültetésére, telepítésére a 2013. évben jelentősebb összeget szükséges 
elkülönítenünk, 

 
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maradéktalan 

beszedésére. 
 

- Legfontosabb cél a 2013. évi költségvetés működési hiány nélküli 
tervezése, hiszen az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési 
rendeletben működési hiány már nem tervezhető. 

 
- Sportcsarnok felújítása pályázati támogatással. 

 
- Sport és Árpád utca forgalomlassításának kiépítése. 

 
- A sportpályánál szociális helyiség építése.  

 
A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakra szóló 
gazdálkodás tekintetében a képviselő-testület úgy határoz, hogy az 
önkormányzat polgármesteri hivatala és valamennyi intézménye a 2012. évi 
utolsó módosított költségvetési előirányzatának 90 %-áig vállalhat 
kötelezettséget, teljesíthet kiadást. 
Felelős: jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja 
 

 
H A T Á R O Z A T  
150/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2012. (V. 31.) 
határozata alapján létesített és 2012. december 21-én lejáró 80 millió forint 
folyószámla hitelkeretéből eredő fizetési kötelezettségét adósságmegújító 
hitel segítségével kiváltja.  
 
Ennek érdekében maximum 50 millió forint összegű, 3 éves futamidejű 
hitelt vesz fel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi 
CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló, 353/2011. (XII.30.) 
Kormányrendelet alapján, melyhez szükséges kormányzati engedélyezési 
eljárást megindítja.  
 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az 
adósságmegújító hitel felvételével kapcsolatos szerződéstervezet 
beszerzésére, valamint a kormányzati engedélyezési eljárás megindításához 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
A kormányzati jóváhagyást követően felhatalmazza a polgármestert az 
adósságmegújító hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester  

 
 
 

H A T Á R O Z A T  
151/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2012. év végi és 2013. év elején jelentkező likviditási 
problémáinak megoldására tett javaslatokat és az alábbi döntést hozza: 
 
Elsődlegesen a december 21-én lejáró folyószámla hitelkeret 
meghosszabbítására kell törekedni, amennyiben arra a  Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló  2011. évi  CXCIV. törvény módosítása 
lehetőséget teremt. 
 
Amennyiben a folyószámla hitelkeret meghosszabbítására a jogszabályi 
feltétel nem áll fenn a lejáratakor, úgy az adósságmegújító hitelre 
vonatkozóan hozott határozatban foglaltak szerint kell eljárni.   
 
Határidő: 2012. december 20. 
Felelős:    Bere Károly polgármester 

 



 
H A T Á R O Z A T  
152/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat folyószámla hitelkeretére vonatkozó 2012. december 21-én 
lejáró szerződésének 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását 
határozza el változatlan ügyletérték mellett, maximum 80 millió forint 
összegben. 
 
2./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit 
a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank 
Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési 
számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) - 
ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít.  
 

3./ Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, 
a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló 
támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP 
Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az 
engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel 
szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
 
4./ Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel 
futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján, a jelen 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében 
a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse. 
 
5./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak 
visszafizetésére. 
A hitel és járulékainak törlesztését a mindenkori költségvetéséből biztosítja. 
Felhatalmazza  a polgármestert a számlavezető pénzintézettel történő 
szerződéskötésre, és egyéb feltételekre vonatkozó megállapodásra, 
nyilatkozattételre.   
 
Határidő:  2012.  december 21. 
Felelős:   Bere Károly polgármester  



H A T Á R O Z A T  
153/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság módosító javaslatát, mely szerint az építményadóról szóló 
- többször módosított - 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet úgy módosítja, 
hogy 2013. január 1-jétől külterületen 1.200,-Ft, belterületen 750,-Ft legyen az  
építményadó mértéke az építmény hasznos alapterülete után m2-enként.  

 
 

H A T Á R O Z A T  
154/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2012. (V. 31.) 
Kt.  számú határozatát módosítja úgy, hogy  4. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
 
A Kastélypark Fürdő Kft. részére 10.000.000,-Ft-ot, azaz Tízmillió forintot 
az önkormányzat véglegesen átadott pénzeszközként biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében megtervezett előirányzat szerint. 
 
A határozat 5. pontjának a rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.  
 
A fenti határozat egyebekben változatlanul érvényben marad.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a már átadott 8.000.000,-Ft-hoz a további 
2.000.000,- Ft pénzátadásról 2012. december 5-ig gondoskodjon.  
 
Határidő:  2012. december 5. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
155/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark 
Fürdő Kft. 2012. évi gazdálkodásának elősegítése érdekében a 2012. évi 
költségvetésében a vállalkozók támogatására elkülönített összeg 
maradványából időlegesen 4.500.000,-Ft tagi kölcsönt biztosít, melyet 
2012. december 31-ig köteles visszafizetni. 
 
Továbbá a kiadások és bevételek időbeni eltérése miatt 2013. január 1-től 
10.000.000 Ft tagi kölcsönt nyújt a 2013. évi költségvetés terhére a 



Füzesgyarmati Kastélypark Kft részére, melyet 2013. augusztus 31-ig 
köteles visszafizetni! 
 
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések  
megkötése és a pénz átadása ügyében. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. 
ügyvezetője 
Határidő: pénzátadásra: 2012. december 1., és 2013. január 1-től,  
   visszafizetésre: 2012. december 31., és  2013. augusztus 31. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
156/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi szolgáltatási díjait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
I. Beiratkozási díj 
 
Videó klubtagság beiratkozási díj:    1 hónapra 500,- Ft 
 
II. Elveszett látogatójegyek pótlása 
 
felnőttek és gyerekek részére              100,-Ft 
 
III . Elveszett dokumentumok 
 
A gyűjteményi érték figyelembevételével 
 
(1) három évnél nem régebbi könyvek esetén az eredeti mű vagy az eredeti érték, illetve 

a gyűjteményi érték figyelembevételével az eredeti érték többszöröse, 
(2) három évnél régebbi kiadású könyvek esetén a beszerzési ár háromszorosa, de 

minimum 100,-Ft, vagy a jelenlegi beszerzési ár, 
(3) CD, DVD, VHS kazetta elvesztése esetén a jelenkori beszerzési érték. 
 
IV . Késedelmi díjak 
 
(l) kölcsönzési idő lejárta után az olvasók könyvenként késedelmi díjat fizetnek 
    5,-Ft/nap/db   
(2) Prézens állomány esetén   160,-Ft/nap/db   
(3) AV dokumentumok: videokazetták 150,-Ft/nap/db   



                                          DVD   150,-Ft/nap/db   
 
V. Fénymásolási díjak ÁFÁ-val együtt: 
 
 (1) fekete – fehér: 
a.) A/4  1 oldalas     25,- Ft / old. 
b.) A/4  2 oldalas     40,- Ft / old. 
c.) A/3  1 oldalas     40,- Ft / old. 
d.) A/3   2 oldalas    50,- Ft / old. 
 
10 oldal felett: 
e.) A/4  1 oldalas    17,- Ft / old. 
f.) A/4   2 oldalas    30,- Ft / old. 
g.) A/3   1 oldalas   30,- Ft / old. 
h.) A/3   2 oldalas   45,- Ft / old. 
 
(2) színes papírra fénymásolás: 
 
     a.) A/4   1 oldalas    40,- Ft / old. 
     b.) A/4   2 oldalas    50,- Ft / old. 
 
10 oldal felett: 
     a.) A/4   1 oldalas    30,- Ft / old. 
     b.) A/4   2 oldalas    40,- Ft / old. 
 
(3) szöveges színes fénymásolás: 
 
     a.) A/4 1 oldalas      65,- Ft / old. 
     b.) A/3 1 oldalas    120,- Ft / old. 
 
(4) képes színes fénymásolás 
 
     a.) A/4 1 oldalas     200,- Ft / old. 
     b.) A/3 1 oldalas    400,- Ft / old. 
 
VI . Nyomtatási díjak (ÁFÁ-val) 
 
(1) Nyomtatás fekete–fehér  
A/4     1 oldalas            45,- Ft / old. 
(2) Scannelés   
         1 oldalas            100,- Ft / old. 
 
VII . Egyéb szolgáltatási díjak (ÁFÁ-val) 



 
(1) terembérlet (szj.: 7020124):   
      nagyterem    13.000,- Ft/alkalom, vagy 2.300,- Ft/óra 
      kisterem      8.000,- Ft/alkalom, vagy 1.500,- Ft/óra 
 
(2)  spirál fűzés:           13,- Ft/lap 
(3)  számítógép használati díja:                100,- Ft/óra  
(4) Internet használati díja:           5,- Ft/perc 
(5) szövegszerkesztés:         250,- Ft/oldal + nyomtatási díj 
(6) Fax küldés:             400,- Ft/oldal 
(7) Fax fogadás:           250,- Ft/oldal 
(8) Fax küldés külföldre:        800,- Ft/oldal 
(9) Laminálás 
 Névjegykártya          70,- Ft/db 
 A/5-ös méret        110,- Ft/db 
 A/4-es méret        180,- Ft/db 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lévainé Homoki Éva Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény igazgatója 
 

H A T Á R O Z A T  
157/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati  
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének Turbucz 
Róbert Ferenc 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 49. szám alatti lakost 
választja meg 2012. november 29-től 2017. november 29-ig, 5 éves 
határozott időtartamra. 
 
Munkabérét 2013. január 1-től 200.000,-Ft-ban állapítja meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  
158/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzati Képviselő-testülete Galuska Józsefné 
(születési név: Juhász Anikó, anyja neve: Szeredi Erzsébet) lakcíme: 5700 



Gyula, Körösi Csoma S. u. 1. sz. alatti lakost megbízza a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálói feladatainak az ellátásával 2012. november 29-től 
2013. november 29-ig terjedő, egy éves  időtartamra.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: a könyvvizsgálói szerződés megkötésére: 2013. január 5. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert Ferenc ügyvezető 

 
 

H A T Á R O Z A T  
159/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelőbizottság tagjának 2012. november 29. napjától  
2015. november 29. napjáig terjedő, három éves időtartamra: 
 
1. Kovácsné Czeglédi Mária Tünde (születési név: Czeglédi Mária Tünde, 
született: Szeghalom, 1973. 02. 25.,anyja neve: Sipos Mária, adóazonosító 
jele: 8387713120.) Füzesgyarmat, Petőfi tér 15.,                                       
 
2. Szabó László András (születési név: Szabó László András, született: 
Füzesgyarmat, 1960. 11. 30., anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, 
adóazonosító jele: 8343010876) 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 2/A.  
 
3. Zs.Nagy Sándor (születési név: Zs.Nagy Sándor, született: Gyula, 1970. 
08. 07.,anyja neve: Dajka Irén, adóazonosító jele: 8378383261) 5525 
Füzesgyarmat, Árpád utca 8. szám alatti lakosokat megválasztja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Felügyelőbizottság megválasztott tagjait, 
hogy 2013. január 15-éig tartsák meg alakuló ülésüket és válasszák meg a 
Felügyelőbizottság elnökét, és erről Füzesgyarmat város polgármesterét 
haladéktalanul tájékoztassák. 
 
Határid ő: a döntés megküldésére: azonnal 
   a Felügyelőbizottság alakuló ülésére: 2013. január 15. 
Felelős:  Bere Károly polgármester, illetve a Felügyelőbizottság  
   megválasztott tagjai 



 
H A T Á R O Z A T  
160/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
1.)  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2012. (X. 
30.)Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy megalapítja a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
elnevezéssel az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságát elsősorban a 
közintézmények épületeinek üzemeltetésére és működtetésére, valamint az 
önkormányzat egyes városgazdálkodási feladatainak 2013. január 1-től történő 
ellátására.  
 
Településgondnokság:  
 
- közintézmények épületeinek működtetése,(iskola, óvoda, hivatal, közművelődés,  
bölcsőde) 
- önkormányzati szakember és szociális bérlakások bérbeadása, fenntartása 
- közfoglalkoztatott dolgozók  irányítása ( tevékenységhez köthető létszám) 
   
Településüzemelés:  
 
-  településgondnokság által nem működtetett ingatlanok  ( nem lakás céljára és 
nem  közfeladat ellátását szolgáló épületek + Egészségügyi Központ) 
üzemeltetése,  bérbeadása, 
- munkagépekkel, járművekkel szolgáltatás nyújtása,  bérbeadása, 
(személyszállítók kivételével ) 
-  piac üzemeltetése, 
- agyagbánya üzemeltetése ,földértékesítés. 
           -  közparkok gondozása, 
     - önkormányzati utak akadály és hó mentesítése, 
    - belvízvédelem biztosítása,  
    - állati hulla begyűjtő telep működtetése, 
     - munkagépek, járművek üzemeltetése a felsorolt feladatok vonatkozásában, 
    - közkifolyók és közvilágítás felügyelete. 
A felsorolt feladatokat eddig az önkormányzat szakfeladatán alkalmazott 6 fő 
közalkalmazott, és a KLAPI intézménynél 10 fő közalkalmazott látta el, akiknek a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (8) 
bekezdése értelmében, míg a polgármesteri hivatal pénzügyi dolgozói közül 1 fő 
köztisztviselőnek 2013. január 1-től a gazdasági társaságnál történő változatlan 
feltételű továbbfoglalkoztatásához szükséges intézkedést meg kell  tenni.  
 
Az önkormányzat és a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. december 31-



jei napjával a feladatátadás-átvételhez készített vagyonleltárában szereplő ingó és 
ingatlan és eszközök vagyon összességének kezelői jogát 2013. január 1. napjával 
a kft. részére átadja. 
 
A kft. törzstőkéjét 500.000,-Ft készpénzben határozta meg az Alapító, melyet az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a vállalkozók támogatására elkülönített 
összeg maradványából teljesít. 
 
A fentieknek megfelelően a Képviselő-testület jelen határozat mellékleteként 
elfogadja a Kft. Alapító Okiratát. 
 
2.) A Képviselő-testület felhívja Bere Károly polgármestert, hogy az alapító 
képviseletében a  Kft. Alapító Okiratát ügyvédi ellenjegyzéssel láttassa el, és 
bejegyzés iránti kérelemmel nyújtsa be az illetékes Cégbírósághoz. 
 
3.) A Képviselő-testület felhívja az Alapító Okiratban megnevezett ügyvezetőt, 
hogy a Kft. 2012. évi üzleti tervét, valamint a Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a Képviselő-testület decemberi ülésére terjessze elő.  
 
4.) A Képviselő-testület felhívja az Alapító Okiratban megnevezett ügyvezetőt, 
hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján dolgozza ki a Kft. vezető 
tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá 
eső munkavállalói javadalmazására, valamint a jogviszony megszűnése esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló 
szabályzatot, és elfogadás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő:1.) pontra: azonnal és 2012. december 31. 
 2.) pontra: 2012. december 10. 
 3-4.) pontokra 2012. december havi képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős: 1-2.) pontok végrehajtásáért: Bere Károly polgármester 
 3-4.) pont végrehajtásáért:Turbucz Róbert Ferenc ügyvezető 

 
 

H A T Á R O Z A T  
161/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal jóváhagyja Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata és a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötni kívánt feladatellátási szerződést. 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza Bere Károly polgármestert, illetve a Kft. 
legfőbb szerveként felhatalmazza az Alapító Okiratban megnevezett ügyvezető 
igazgatót a határozat mellékletét képező, jóváhagyott szolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: a feladatellátási szerződés aláírására: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
   Turbucz Róbert Ferenc ügyvezető igazgató 
Végrehajtásban közreműködik: Szervezési és Intézményirányítási Iroda 

 
 
 

H A T Á R O Z A T  
162/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal jóváhagyja Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata és a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság között 
megkötendő vagyonkezelői szerződést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bere Károly polgármestert, és mint a 
Kft. 100%-os üzletrészét birtokoló tagja nevében felhatalmazza Turbucz 
Róbertet a Kft. ügyvezető igazgatóját a határozat mellékletét képező, 
jóváhagyott vagyonkezelői szerződés aláírására. 
 
Határid ő: a vagyonkezelői szerződés aláírására: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
   Turbucz Róbert ügyvezető igazgató 

 
 

H A T Á R O Z A T  
163/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Bere Károly 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Békés-Manifest Kft-vel, 
illetve a Bihari Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 



H A T Á R O Z A T  
164/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2012. (X. 
30.) Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy „A határon átnyúló 
kommunikáció kiépítése a Körös-Sárréten, valamint Bors térségében” című 
projektet a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól 2013. január 1-jei 
hatállyal átveszi. 
 
A feladat ellátásához projektmenedzserként jelenleg a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Munkaszervezeténél, mint költségvetési szervnél 
foglalkoztatott egy fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatását biztosítja 
2013. január 1-től 2013. december 31-ig. 
 
A kötelezettséget azzal a kikötéssel vállalja az önkormányzat, hogy 
amennyiben a pályázatban biztosított forrás a közalkalmazott 
foglalkoztatásához szükséges kiadásokat nem fedezi, azt a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás finanszírozza.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. november 30. és értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
165/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői álláshely 
betöltésére benyújtott pályázatokat titkos szavazással bírálja el.  

 
 
 

H A T Á R O Z A T  
166/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshely 
betöltésére benyújtott pályázata alapján dr. MAKAI SÁNDOR  4138 Komádi, 
Dózsa Gy. u. 8 sz. alatti lakost, 2013. január 1-jei hatállyal, meghatározatlan időre, 
6 hónap próbaidővel, Füzesgyarmat Város Jegyzőjévé  k i n e v e z i . 
 
Felkéri Füzesgyarmat Város Polgármesterét, hogy az alkalmazási okmányok 
előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 



 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
167/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr.Makai Sándor jegyző 
illetményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerint 2013. 
január 1-től kezdődően az alábbiak alapján állapítja meg:  
 
- alapilletménye 299.538,- Ft, vezetői pótléka az alapilletmény 20 %-a, azaz 
59.908,- Ft, kerekítve összesen: 359.400,- Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O Z A T  
168/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Botlik Tiborné  
jegyző részére 3 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy a jutalom összege 
– bruttó 1.326.300,- Ft –  a 2013. évi költségvetésbe betervezésre kerüljön, 
illetve intézkedjen a jutalom kifizetéséről. 
 
Határidő: kifizetésre 2012. december 31., betervezés 2013. február 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
 

H A T Á R O Z A T  
169/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Endre 5525 
Füzesgyarmat, Csokonai utca 28. szám alatti lakos kérelmét elfogadja, így 
a tulajdonát képező füzesgyarmati 3044 hrsz-ú, 5456 m2 nagyságú (17,08 
AK értékű) földterületet elcseréli az önkormányzat tulajdonát képező 3174 
hrsz-ú, 5448 m2 (17,05 AK értékű) földterületre. 
 



Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével, valamint a 
polgármestert a csereszerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2012. december 29. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző, Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
170/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SHUN SHUN 
DA Kft. (1102 Budapest, Állomás u. 27. I/4.) kérelmének helyt ad és a 
Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződést közös megegyezés alapján, 2012. december 31-i hatállyal 
megszünteti. 
 
Kötelezi a bérlőt, hogy az épületet kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű 
állapotban adja át a tulajdonos önkormányzatnak.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megszűntetéséhez 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
171/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlan 
hasznosítását 2013. január 1-től továbbra is bérbe adás útján határozza meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérbeadáshoz írjon ki pályázati felhívást 
és intézkedjen a bérlő kiválasztásról.  
 
Határidő: pályázati felhívásra: 2012. december 10., továbbá értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O Z A T  
172/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Barátok 
Egyesülete részére a Lovas Centrum létrehozása érdekében a Sárrét és 
Vidéke Takarékszövetkezettől felvett hitel kamatainak visszafizetéséhez 
300.000,-Ft, azaz Háromszáz-ezer forint önkormányzati támogatást 
biztosít. 
 
A támogatást a 2012. évi költségvetés terhére a vállalkozók támogatására 
elkülönített alapból biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
173/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja A 
REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI 
HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló megállapodást az alábbiak 
szerint: 

 
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő 
Regionális víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni 
részarányokkal fogadja el a képviselőtestület: 

 

Sor-
szám 

Önkormányzat neve 

tulajdoni 
részarány /10.000-

ed arányban 
kifejezve 

  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 
  2. Békés Város Önkormányzata 927 
  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 
  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 
  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 
  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 
  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 
  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 
  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 
10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 
11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 
12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 



13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 
14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 
15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 589 

16. 
Gyula Város Önkormányzata 
[Városerdő] 9 

17. Kamut Község Önkormányzata 49 
18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 
19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 
20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 
21. Körösladány Város Önkormányzat 327 
22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 
23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 
24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 
25. Lőkösháza Község Önkormányzat 76 
26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 
27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 
28. Mezőberény Város Önkormányzat 460 
29. Mezőgyán Község Önkormányzat 43 
30. Murony Község Önkormányzat 54 
31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 
32. Okány Község Önkormányzat 95 
33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 
34. Sarkad Város Önkormányzat 469 

35. 
Sarkadkeresztúr Község 
Önkormányzata 63 

36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 
37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 
38. Tarhos Község Önkormányzata 40 
39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 
40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 
41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 
42. Vésztő Városi Önkormányzat 270 
43. Zsadány Község Önkormányzat 65 

Mindösszesen: 10.000 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást 
tartalmazó szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni 
részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja. 

 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
174/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság javaslatát, mely szerint 
amennyiben a Főnix mozit üzemeltető Nagy Endre vállalja, hogy december 
13-ig a képviselő-testületnek bemutatja az érintett ingatlantulajdonosok 
több mint 50 %-os többségének a hozzájárulását a rendezvényei 
megtartásához az átalakítandó helyiségre vonatkozóan, a 139/2012. (X. 
30.)Kt. számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 13. 
 

Zárt ülés 
 
H A T Á R O Z A T  
175/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a november 29-ei 
zárt ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 
 
- Munkahelyteremtő támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása 
      Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
 

H A T Á R O Z A T  
176/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Sándor 
(5525 Füzesgyarmat, Dugonics utca 4.) 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 Sipos Sándor 
vállalkozóval a támogatási megállapodást. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert hogy gondoskodjon a 
határozat nyilvános közzétételéről. 



 
Határidő: 2012. december 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
177/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pál Lajos (5525 
Füzesgyarmat, Petőfi tér 5.) 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 Pál Lajos 
vállalkozóval a támogatási megállapodást. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert hogy gondoskodjon a 
határozat nyilvános közzétételéről. 
 
Határidő: 2012. december 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
178/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Golden Pallet 
Kft-t  (5525 Füzesgyarmat, Vásártér u. 3.) – a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati 
rendelet alapján – 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint munkahelyteremtő 
támogatásban részesíti. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a Golden 
Pallet Kft-vel (képviseli: Pikó Csaba ügyvezető) a támogatási 
megállapodást. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert hogy gondoskodjon a 
határozat nyilvános közzétételéről. 
 
Határidő: 2012. december 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
H A T Á R O Z A T  



179/2012. (XI. 29.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egeresi István  
egyéni vállalkozót (5525 Füzesgyarmat, Dobó utca 60. ) –  a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 
3.)önkormányzati rendelet alapján – 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint 
munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg Egeresi István 
egyéni vállalkozóval a támogatási megállapodást. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert hogy gondoskodjon a 
határozat nyilvános közzétételéről. 
 
Határidő: 2012. december 29. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 

December 11-ei rendkívüli ülés 
 
H A T Á R O Z A T  
180/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 11-ei 
rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ A köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodás aláírásáról döntés 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./   Az önkormányzat tulajdonát képező tűzoltó autó értékesítése 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
181/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bere 
Károly polgármestert, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és a 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat közötti átadás-átvételi megállapodást 
–  a köznevelési intézmény állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról – aláírja.  



 
Határidő: 2012. december 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
182/2012. (XII. 11.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Mercedes Metz típusú – műszaki vizsgával nem 
rendelkező – tűzoltó autót értékesíti a Mezőcsát és Környéke Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére, 350.000,-Ft vételárért.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2012. december 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

December 13-ai nyílt ülés 
 

 H A T Á R O Z A T  
 183/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 
13-ai     ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
 Napirendek előtt: eredményességi támogatás átadása 
 

1./  A közoktatási- és köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő 
további működtetéséről döntés, alapító okirat módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző,  
              Vetési Istvánné tankerületi igazgató 
 
2./  A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
3./   A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
 - 2013. évi üzleti tervének, 
 - a szervezeti és működési szabályzatának, 
 - vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, továbbá a munkavállalók 

javadalmazására szóló szabályzat,  
 - jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása 



Előadó: Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
ügyvezetője 

 
4./ A KEOP pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tervezési költség jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
5./  A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
6./  Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének 

elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
7./  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -

8/1998. (IV. 23.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
8./  Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - 

többször módosított -  9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
9./  A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
10./A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 
1.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
11./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított  -

14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

 
12./  2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

13./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi 
kiemelt célok meghatározása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 
 14./ Bejelentések 
 1. Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozásról döntés  



 Előadó: Bere Károly polgármester 
 2. A háziorvosok feladat-ellátási szerződésének felülvizsgálata 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 3. Pro-Team Kft. bérleti szerződésének a felmondása 
     Előadó: Bere Károly polgármester 
 

H A T Á R O Z A T  
184/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1-jei 
hatállyal a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi 
Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát 
módosítja: 
 
Az alapító okirat 1.-3., 5., 11.,  pontjainak helyébe az alábbi szövegezés 
kerül: 
 
1. Intézmény neve: 
 

 „LURKÓFALVA” ÓVODA FÜZESGYARMAT 
Törzsszáma:  583659 
OM azonosítója:  

 
2. Intézmény székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8. 

Telephelyei:    
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 

3. Intézmény:    

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7.§ (1) a) pontja 
alapján: 

Óvoda 
Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § 
(2) bekezdése alapján 

- Kötelező közfeladata: 

   Óvodai nevelés 
 

- Önként vállalt közfeladata: nincs 

5. Befogadóképessége: 

Széchenyi utca 8.  200 fő  
Klapka utca 34.      24 fő 
Összesen:                          224 fő 
    

11. Alaptevékenységi szakágazat:  851020 óvodai nevelés 



 Alaptevékenysége : 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás. Iskolai életmódra való 

felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai integrációs pedagógiai program 
szerinti nevelése, és ökumenikus- keresztyén 
szellemiségű nevelés, azt igénylő 
csoportban/csoportokban. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása.  

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való 
foglalkozás. 
 
A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi, 
beszédfogyatékos, enyhe autizmus spektrumzavarral, 
vagy egyéb pszichés zavarral, súlyos tanulási-
figyelem, vagy magatartási zavarral küzdő gyermekek 
integrált nevelése.  
 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő, - SNI-nek nem minősülő - gyermekek integrált 
nevelése, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve 
az etnikai kisebbséggel való külön foglalkozást is. 
Kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás. 

 
Az alapító okirat 12. pontjának a „foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok” felsorolás második francia bekezdése szövegrész helyébe az 
alábbi szövegezés kerül: 

-  egyéb foglalkoztatottak esetében a  Munka Törvénykönyvéről 
szóló  2012. évi I. törvény az irányadó. 

 
Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszíti. 
 
Az alapító okirat 13., 14. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
13.  Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek 

pénzügyi- gazdasági feladatait Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
látja el. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető 
gyakorolja.  

Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény vezetője 
rendelkezik. 



  
14. Feladatának ellátását szolgáló vagyon:   

Füzesgyarmat Széchenyi utca 8.hrsz : 2509, 
Klapka utca 34. hrsz:  2225 
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott 
eszközök 

 
Az alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki: 
 
18. Jogelőd megnevezése és székhelye: 
 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti iskola, Napközi Otthonos Óvoda, 

Egységes Pedagógia Szakszolgálat. 
 5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz. 
 

Az intézmény feladatai közül az általános iskolai, az alapfokú művészeti 
oktatással és az egységes pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos 
tevékenységek törvény rendelkezései alapján  beolvadással a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ feladatellátásába kerülnek 
 
 Az intézményi vagyon működtetési feladatait a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. részére adta át  
közfeladat ellátását végző 10 fő közalkalmazott változatlan feltételű 
továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. § (8) bekezdésében 
foglaltak az irányadók.  
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi 
előírásoknak megfelelő foglalkoztatotti létszámot 29 főben határozza meg , 
melyből 3 fő prémium éves. 
Óvodai Csoport : 8 
 
Foglalkoztatott közalkalmazott                 óvónő :  18 fő 

                                            ebből prémium éves :  - 2 fő 
                                                                     dajka:    8 fő  
                                             ebből prémium éves :  -1 fő     
                                                      ped..aszisztens:    2 fő 
                                                           óvodatitkár :    1 fő   
 

Az intézmény az átadásra kerülő intézményegységek tekintetében 2012. 
december 31-ig vállalhat kötelezettséget. 
                
 Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe 
foglalást végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. december 31. 



Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
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 
 
H A T Á R O ZA  T  
186/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva 
Óvoda Füzesgyarmat intézmény intézményvezetőjének, Károlyi 
Zsigmondnénak a vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye mellett a 
mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pótlékalap 200 %-
ban (jelenleg 40.000,-Ft-ban) állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
H A T Á R  O Z A T  
187/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01-ei 
hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat  1./ Költségvetési szerv neve: az alábbiak szerint módosul: 
    Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: e)pontja az alábbi szövegezésre 
módosul: 

 



e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény, valamint a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat, mint 
önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és gazdasági 
feladatait. 

 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjában az alaptevékenység 
szakfeladatok az alábbi szakfeladat számokkal és szövegezéssel egészülnek 
ki 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás.  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást 
végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012.december 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

 
H A T Á R  O Z A T  
188/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú Füzesgyarmati Városgazdálkodási és 
Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évre vonatkozó és 2013. február 15-ig 
jóváhagyásra a testület elé benyújtandó üzleti tervének elfogadásáig, a 
közintézmények épületinek üzemeltetéséhez, valamint a kötelező 
önkormányzati feladatokból adódó városgazdálkodási feladatainak 
ellátásához. 
 
A pénzeszköz átadásra a kft. szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadását követően kerül sor. 
 
A Kft. üzleti tervének és SZMSZ-ének elfogadását követő 5 munkanapon 
belül  az ezt követően megállapított éves támogatási keret terhére havonta  
előleg adható. 
 
Határidő: 2012. január 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R  O Z A T  
189/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 



 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Javadalmazási 
Szabályzatát elfogadta. 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
190/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat 
Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyság javítása” projekt és a 
„Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” projekt 
előkészítéséhez 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint keretösszeg 
felhasználásáról dönt a 2013. évi költségvetés terhére. 
 
Megbízza Bere Károly polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R  O Z A T  
191/2012. (XII.13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre szóló 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
JANUÁR 
 
1./ Az önkormányzat  2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 
irodavezető 

 
FEBRUÁR 
 
1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 



 
3./Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
megalkotása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 
4./ A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
üzleti tervének megtárgyalása 
Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 
 
MÁRCIUS 15. 
1. Ünnepi ülés, koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójának tiszteletére.  
 
Március 
 
1./  Beszámoló a Városétkeztetés 2012. évi működéséről 
      Előadó: Furkó Sándor üzemeltető  
 
2./A vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási 

helyzetéről tájékoztató 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ Beszámoló a turizmus helyzetéről, a fejlesztendő területekről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
ÁPRILIS  
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
3./A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 
4./A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 
 



5./Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2004. (VI. 29.)Kt. sz. rendeletének módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester, jegyző 
 
MÁJUS 
 
1./Beszámoló a temető működéséről 
 Előadó: Kegyelet Temetkezési Vállalkozás 
 
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 
értékelése, valamint a füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a 
munkájukról. 
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó Lászlóné 
tagintézmény-vezető 
 
3./ Beszámoló a Start közmunkaprogramról 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
JÚNIUS 
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./A Füzesgyarmati Ipari Park Kft., a Kastélypark Fürdő Kft., valamint a 
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.  – mint 
önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok  –  ügyvezetőinek 
beszámolója 
Előadó: Kft. ügyvezetők 
 
3./ Beszámoló Füzesgyarmat város közbiztonsági helyzetéről 
 Előadó: Kapitányság vezetője 
 
4./ A közterület-felügyelő beszámolója a munkájáról 
 Előadó: Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 
 
5./ Beszámoló a szennyvízberuházásról a projektzárást követően 
    Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./ A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 



AUGUSZTUS 
 
Ünnepi ülés augusztus 20-a alkalmából 
 
SZEPTEMBER 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2013. I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási 

kérelmek alapján 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
OKTÓBER  
 
Megemlékezés október 23-áról, nemzeti ünnepünkről, koszorúzás 
 
NOVEMBER  
 
Közmeghallgatás 
 
November 
 
1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 
2./Beszámoló az önkormányzat 2013. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítése 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
4./  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított - 
8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
5./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször 
módosított -5/1993. (VI. 25.) önkormányzati  rendelet módosítása 



Előadó: Bere Károly polgármester 
 
6./  Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - 
többször módosított - 9/1995. (VI. 19.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
7./ A 2014. évi piaci díjszabás megállapítása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 
8./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 
1.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
9./ A környezetvédelemről szóló - többször módosított - 13/2000. (VI. 15.) 
önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
10./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított  
-14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
11./Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló - többször 
módosított - 22/2003. (XI. 27.) önkormányzati  rendelet módosítása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
12/ 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Bere Károly polgármester 
 
 
DECEMBER 
 
1./ A helyi adórendeletek módosítása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
2./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
elfogadása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 
 
3./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2014. 
évi kiemelt célok meghatározása 
 Előadó: Bere Károly polgármester 



 
4./ A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért 
közalapítvány beszámolója a működéséről 
 Előadó: Gorgyánné Nagy Annamária a kuratórium titkára 
 
5./  Bejelentések 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
H A T Á R O Z A T  
192/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
által fenntartott piacon 2013. január 1-jétől az alábbi díjszabást alkalmazza: 

 
Sor-
szám 

Megnevezés 2013. évi  díjak 

1. Sátorban történő árusítás 
a) az elfoglalt terület m2-e után 

 
82,- Ft/m2+ÁFA 

2. 
Állványon való árusítás 
a) az elfoglalt terület folyómétere 

után 

 
 

73,- Ft/m2+ÁFA 

3. Padon árusítás 
a) az elfoglalt m2 után 
b) fedett helyen m2-enként 

 
    73,- Ft/m2+ÁFA 

82,- Ft/m2+ÁFA 
4. Földön árusítás 

d) elfoglalt m2 –enként    
e) egyéb árusítás elfoglalt m2-

enként   
f) járkálva árusítás           

 
73,- Ft/m2+ÁFA 
73,- Ft/m2+ÁFA 

 
196,- Ft/nap+ÁFA 

5. Éves bérleti díj 
d) fedett helyen asztalonként 
e) nyitott helyen asztalonként 
f) földön árusítás m2-enként 

 
22.493,- Ft+ÁFA/év 
14.927,- Ft+ÁFA/év 
11.144,- Ft+ÁFA/év 

6. Parkolási díjak óránként 
a) személygépkocsi 
b) tehergépkocsi 
c)egyéb jármű (kézikocsi, 

talicska) 
d) parkolóban gépjárműről való 

árusításkor, helypénzfizetés 

 
82,- Ft/óra+ ÁFA 

144, Ft/óra+ ÁFA - 
34,- Ft/óra+ ÁFA 

 
73,- Ft/óra+ ÁFA 



mellett     
7. Mérlegelési díj mázsaháznál 

e) ló, szarvasmarha, szamár 
f) borjú, csikó 
g) sertés 
h) malac, juh, bárány, kecske, 
      egyéb   

 
144,- Ft/db+ÁFA 
130,- Ft/db+ÁFA 
104,- Ft/db+ÁFA 
74,- Ft/db+ÁFA 

 
Megbízza a polgármestert, hogy a piac üzemeltetését – 2013. január 1-jétől 
– ellátó Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 
ügyvezetőjének továbbítsa a képviselő-testület döntését. 
 
Határidő: 2012. december 17. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T  
193/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezete 2013. évi 
ellenőrzési ütemtervének Füzesgyarmat Város Önkormányzatára vonatkozó 
részét elfogadja. 
 
Határidő: végrehajtásra 2013. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
H A T Á R O Z A T  
194/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat 
a következők szerint határozza meg:  
 
1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések 
napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek 
megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak 
megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő 
előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.  
 



2.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó 
dokumentumok elkészítése.  
 
3. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során 
a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú 
betartása.  
 
4. ) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű 
tájékoztatásnyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a 
takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.  
 
5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel 
összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése. 
 
6.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
  
7.) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.  
 
8.) A város külső arculatának javítása, a helyi rendeletek következetes 
betartásával és betarttatásával.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a 
jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt 
célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a 
teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében kiadott 
módszertani ajánlást figyelembe véve, a polgármester által a jegyző 
számára meghatározott, egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 
2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. március 31.  
 
 
H A T Á R O Z A T  
195/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy 2013. január 1-jétől Csökmő nagyközség teljes jogú tagja legyen a 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
H A T Á R O Z A T  
196/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosokkal 
megkötött feladat-ellátási szerződéseknek, az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti felülvizsgálatára és aláírására 
felhatalmazza Bere Károly polgármestert. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
197/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Füzesgyarmat, Kossuth utca 6. sz. alatti ingatlan 
hasznosítását 2013. január 1-től továbbra is bérbe adás útján határozza meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérbeadáshoz írjon ki ajánlati felhívást és 
intézkedjen a bérlő kiválasztásról.  
 
Határidő: pályázati felhívásra: 2012. december 31., továbbá értelemszerűen 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 
H A T Á R O Z A T  
198/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármestert nem zárja ki a jutalmazásával kapcsolatos szavazásból. 

 
 

H A T Á R O Z A T  
199/2012. (XII. 13.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Károly 
polgármester részére havi illetménye 50 %-ának megfelelő – bruttó 
260.888,-Ft –  jutalmat állapít meg. 



 
A jutalom összege a 2012. évi költségvetésbe betervezésre került, a 
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Botlik Tiborné jegyző 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 


